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TEMMUZ-2019 

ADALET AĞAOĞLU’NUN ROMANLARINDA MODERNİST UNSURLAR 

Batı dünyasında özellikle 16. yüzyıldan itibaren sosyal, ekonomik, politik, 

bilimsel, kültürel, endüstri yönünden birçok köklü değişim yaşanır. Bu değişim 

sürecinin düşünsel yönünü ifade eden modernizm, edebiyat dünyasına da etki eder. 

Batı edebiyatında yaşanan değişimlerin etkileri, Türk edebiyatına da yansır. Adalet 

Ağaoğlu, modernist yönü öne çıkan bir yazardır. Modernist unsurların hangi 

yönlerden Ağaoğlu romanlarında yer aldığı, tezde ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Yazarın bütün romanları; izlek ve yapı-kurgu yönünden yalnızca modernist etki 

gösteren unsurlar açısından tezin kapsamındadır.  Bir bütün olarak sanatta yaşanan 

modernist etkinin anlaşılması amacıyla öncelikle modern, modernite, modernizm 

kavramları ve bu kavramların zihinsel etkisiyle oluşan modernist edebiyat formu, 

genel hatlarıyla tanıtıldı. Literatür taramasıyla Adalet Ağaoğlu’nun bütün romanları 

incelenerek modernizmin bu romanlara hangi yönlerden yansıdığı ortaya konuldu. 

Kronikleşmiş bireysel ve toplumsal sorunları romanlarına dâhil eden Ağaoğlu, 

modernizm atmosferini romanlarında canlı tutarak modernist teknikleri kullanır. 

Yazar, modernitenin toplumda ve bireyde yarattığı tahribatı, birçok izleği yapı-kurgu 

unsurunu birbiriyle bağlantılı bir biçimde modernist bir anlayışla ortaya koyar. Bu 

yönüyle Adalet Ağaoğlu, geleneksel roman yazma tarzını aşan ve üslup arayışı 

devam eden bir yazardır. 

Anahtar Kelimeler : Modernizm, Modernist, Adalet Ağaoğlu, Roman 

 Sayfa Adedi : 270 
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MODERNIST ELEMENTS IN ADALET AĞAOĞLU'S NOVELS 

From the 16th century onwards, the concept of social, economic, political, 

scientific, cultural and industrial changes has taken place in the Western world. 

Modernism, which expresses the intellectual aspect of this process of change, affects 

the world of literature. The effects of the changes in Western literature are also seen 

in Turkish literature. Adalet Ağaoğlu is a modernist writer. The ways in which 

modernist elements take place in Ağaoğlu novels constitute the aim of the thesis. All 

his novels; The course covers only modernist elements in terms of narrative 

techniques and structure-fiction. In order to understand the modernist influence in art 

as a whole, first of all, the concepts of modern, modernity, modernism and the form 

of modernist literature formed by the mental influence of these concepts will be 

introduced in general terms.With the literature review, all the novels of Adalet 

Ağaoğlu will be examined and in which ways modernism is reflected in these novels 

will be revealed. Ağaoğlu incorporates chronicized individual and social problems in 

his novels and uses modernist techniques by keeping the atmosphere of modernism 

alive in his novels. The author reveals the destruction of modernity in society and the 

individual, and many traces in a connected way with a modernist understanding. In 

this respect, Adalet Ağaoğlu is a writer who transcends traditional style of novel and 

continues her search for style. 
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ÖN SÖZ 

İnsandaki merak unsuru ve değişim isteği, onun sürekli bir arayış içerisinde 

olmasını sağlar. Geçmiş nesillerin yaratılarından hareketle yeni yaratılar meydana 

getiren insan, güzelliğin peşinde koşup yaşamına anlam katmaya çalışır. Kimi 

yaratılar, kendi coğrafyasının yaşam alanlarının sınırlarına sıkışırken kimisi de geniş 

ölçekte bir etki alanı oluşturur. Yazılı sistemin olmadığı toplum formlarında insanlar, 

duygu ve düşüncelerini kalıcı bir etki oluşturacak kafiyeli ürünlerle hayatındaki 

üzünç ve sevinç duygularını yaşatma ve bu duyguları sonsuzluğa ulaştırma çabasına 

girer. Ölümlülüğün ardındaki olumsuz duygu, bu tür sanatsal yaratılarla insan 

benliğini sonsuzluğa ulaştırmaya evrilir. Böylece edebiyat dünyasında birçok tür 

meydana gelir. Yaşam tarzının yansıdığı bu türlerde insanın kendini arama kendini 

anlamlandırma arayışının izleri kolayca görülür.  

Toplum yapısı ve yönetim biçimi, birey üzerinde yarattığı etki bakımından 

sanatsal yaratılara da yansır. Masallardan destanlara, hikâyelere uzanan roman türü, 

uzun zamandır edebiyat dünyasında bireyin varoluşunu anlamlandırmaya çalıştığı 

önemli bir yazınsal sanat alanı olur. Kendi içinde birçok değişime ve dönüşüme 

uğrayan roman, gerek yazarların üslup arayışı gerek sosyal yaşamdaki değişimler, 

onun farklı biçimlerde yaşatılmasını sağlar. Klasik roman anlayışından günümüz 

modernist, postmodernist roman anlayışına kadar, romanın dönüşümünün arkasında 

birçok akımın etkisi vardır. Sosyal etmenler, edebiyatı etkilediği gibi edebiyat da her 

açıdan sosyal hayatı etkileyebilmektedir. Bu noktada etki gücü değişmekle birlikte 

edebiyat ve toplum arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Bu etkileşim de her zaman 

eleştiriye açık bir olgudur. 

Avrupa’da yaşanan toplumsal-kültürel-endüstriyel gelişmeler, hem Avrupa’yı 

hem de dünyayı birçok yönden etkiler. İnsanların sosyal yaşamlarının köklü biçimde 

değişmeye başlamasında bilimsel ve teknik ilerlemenin önemli bir katkısı vardır. 

Şimdi anlamına gelen modern sözcüğü, eskinin değişimini ve yeni olanı göstermek 

için kullanılır. 16. yüzyıldan itibaren meydana gelen değişimleri karşılamak için 

modermite kavramı kullanılır. Modernitenin zihinsel yönünü de modernizm kavramı 

karşılar.  

Değişen yaşam koşullarının edebiyat üzerindeki yansıması modernizm-

edebiyat ilişkisi bağlamında incelenildiğinde ortaya konulan eserler, modernist eser 
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olarak tanımlanabilir. Bu eserler, yenilik iddiasında olduğundan hem içerik yönünden 

hem de kurgusal yönden yeni formlar geliştirir. Toplumların modernleşme ve 

kültürel etkileşimin boyutlarına göre modernist eserlerin ortaya çıkışı, belli bir sürece 

yayılır. Batı edebiyatında bu eserlerin öncülüğünü James Joyce, Kafka, Wirginia 

Wolf gibi ismler yaparken; Türk edebiyatında Sait Faik Abasıyanık, Yusuf Atılgan, 

Bilge Karasu, Oğuz Atay, Adalet Ağaoğlu örnekleri verilebilir.  

Adalet Ağaoğlu, farklı türlerde eser üreten bir yazardır. 1973 yılından itibaren 

roman yayımlamaya başlar. Bu romanlardan ilki 1973’te yayımlanan Ölmeye Yatmak 

sonuncusu da 2014’te yayımlanan Dert Dinleme Uzmanı’dır. Sürekli bir üslup 

arayışında olan ve yeni yöntemler deneyimleyen Ağaoğlu, hem izlek bakımından 

hem de teknik bakımdan modernist bir çizgide başlar ancak postmodernist 

deneyimlere de başvurur. Türk modernleşmesi sürecinde yaşanan aksaklıkları, 

modernist bir biçimde inceleyen Ağaoğlu’nun romanları aynı zamanda Türk toplumu 

modernleşmesinin yansımalarıdır. Avrupa’nın etkisiyle yaşanan modernitenin etki 

boyutlarının toplum ve bireye yansımalarını, Ağaoğlu’nun nasıl ele aldığı ve bu 

süreçten bir yazar olarak nasıl etkilendiği önemli bir durumdur.  Modernist açıdan ele 

alınan Ağaoğlu’nun romanları, bu duruma bir cevap olabilir. Ağaoğlu’nun özellikle 

Yazsonu, Romantik Bir Viyana Yazı, Dert Dinleme Uzmanı eserlerinde postmodern 

yöntemleri kullansa da eserlerin atmosfer,tema ve teknik yönünden modernist 

çizgide olması ve yalnızca modernist bakımdanetraflıca incelenmemesi, bu 

çalışmanın yapılmasına neden olmuştur. 

Edebi eserlerdeki modernist etkinin doğru anlaşılması bakımından modern, 

modernite, modernizm kavramlarının da genel hatlarıyla çalışmaya dâhil edilmesiyle 

bir yıllık zaman dilimi içerisinde çalışma tamamlanmıştır. Adalet Ağaoğlu, 

modernist roman anlayışının ardındaki serüvenden hareketle Türk edebiyatında 

modernist bakımdan önemli bir yere sahiptir. Adalet Ağaoğlu’nun 

romanlarınınmodernist roman unsurları bağlamında incelendiği bu çalışma 

sürecinde, benden desteğini ve deneyimini esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. 

Selma BAŞ’a ve bu süre içerisinde yalnız kalmaya katlanan eşim sevgili Sinem 

Altürk’e, sonsuz teşekkürler ediyorum. 

Zafer ALTÜRK
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GİRİŞ 

Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecindenTürkiye Cumhuriyeti’nin kurulma 

sürecine kadar hem Osmanlı’nın dağılmasını önleme hem yeni kurulan devleti 

çağdaşlaştırma amacı,devlet yöneticilerinin birincil görevidir. Bu amaç 

doğrultusundaBatı zihniyetinin kültürel, politik, endüstriyel, edebiyönlerinden 

faydalanılmıştır. Türkiye’de Cumhuriyet’in 1923’teki ilanından sonraki süreçte Batı 

eksenli inkıl^^aplar, temsili demokrasi, gittikçe liberalleşen ekonomik değişimler ve 

ulus-devlet ideolojisinin kurumsallaşmasıyla modernitenin etkisi gittikçe artar. 

Cumhuriyet’in ilanından sonraTürk toplumu geleneksel kır yaşamından yavaş 

yavaş kopup kentlere göç etmeye başlar. Tabiibu göçün yarattığı kopuştaşra yaşamını 

tamamen terk etme gibikesin bir kopuşa denk gelmez. Toplumsal dönüşümler ve 

değişimler süreç içerisinde gerçekleştiğindenkentlerde kent-kır kimliğinin 

karmaşasına vebireyle toplum arasında çelişkiler yaşanmasına neden olur. Batı 

düşüncesinin etkisiyle yaşanan modernleşme sürecinin yarattığı bu karmaşık yapı, 

edebiyat dünyasında da farklı akım veya ekollerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Modernleşme, kendi içinde ‘sürekli yeniliği’ esas aldığından edebiyatta ve 

sanatta ortaya çıkan akımların nitelik ve nicelik bakımından sürekli değişmesi;sabit 

bir fikrin, durağanlığın oluşmasını engeller. Denilebilir ki sabitlik, modernliğin 

ruhuna aykırıdır.Böylece edebi eserlerde özellikle kurgu ve izlekler bakımından 

yaşanan değişimler, bu eserlerin bazılarını geleneksel bazılarını da modernist veya 

postmodernist olarak tanımlamaya götürür. Esas sorun, bu eserlerin hangi ölçütler 

ışığında birbirinden ayrılacağıdır. Edebi eserlerin nerede konumlandığı, eserlerin 

ruhunu ve atmosferini dışa yansıtan ölçütlerde aranmalıdır. Türk edebiyatında 

modernleşmenin ruhuna uygun biçimde ortaya çıkan yenilikler, siyasi gelişmelere 

paralel olmuştur. Osmanlı Devleti’nin Batı ile ilişkilerinde keskin değişimlerin 

başlangıcı, 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı’dır. Bundan sonraki süreçte 

yaşanan özellikle kültürel ve sanatsal gelişmeler, Türk edebiyatında başta roman 

olmak üzere yeni edebi türlerin oluşmasını sağlar. Türk edebiyatında tür olarak yeni 

görülmeye başlanan romanın teknik yapısı ve izlekleri, Batı’da da olduğu gibi Türk 

edebiyatında da zamanla değişiklikler gösterir.Bu değişiklikler içerisinde modernist 

roman olarak tanımlanan roman türünün sahip olduğu ölçütlerin ne olduğu ve bunun 
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Adalet Ağaoğlu’nun romanlarına nasıl yansıdığı hususundaki sorunsal tezin 

yazılmasına neden olur. 

19. yüzyılın sonlarına doğru Batı edebiyatındaaçığa çıkan estetik

modernizmin etkileri Türk edebiyatında geç görülür.Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş 

Savaşı, Cumhuriyet sonrası toplumsal dönüşümler neticesinde yaşanan toplumsal 

travmaların toplumcu eğilimleri öne çıkarması buna neden olarak 

verilebilir.Tanzimat ve Servet-i Fünûn döneminde yazılan romanlarda geleneksel 

anlatım benimsendiğinden bilinçli bir modernist etki yoktur. 1930’lardan sonra 

modernist etki, cılız da olsa ortaya çıkmış ancak yetkin bir biçimde 1950’li 

yıllardaedebiyata yansır.Türk edebiyatında;Ahmet Hamdi Tanpınar, Yusuf Atılgan, 

Oğuz Atay, Sait Faik Abasıyanık, Haldun Taner, Atilla İlhan, Bilge Karasu, Vüsat O. 

Bener, Nezihe Meriç, Füruzan, Rasim Özdenören gibi isimler modernist çizgide eser 

verir.  Türk edebiyatında modernist olarak verilen ilk örnekler üzerineYıldız Ecevit 

şunları ifade eder: 

Cumhuriyet sonrası Türk romanında gerçekçi eğilimin dışına çıkan örnekler 

az da olsa kuşkusuz vardır. Biraz zorlarsak, bunları modernist romanın kimi 

özellikleriyle belki örtüştürebiliriz. Halit Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı 

Memnu”sundaki bireysel iç dünya yolculukları; Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 

“Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ndeki öznel zaman kavramı ya da Attila İlhan’ın 

romanlarında flashback tekniğiyle geçmişe dönerek zamandizinsel anlatımı 

delme gibi özellikler buna örnek olarak gösterilebilir. Ancak gerçek anlamda 

modernist/postmodernist açılımlar, Türk edebiyatında yetmişli yıllarda 

kendini göstermeye başlar.(…) Yeni edebiyatın yetmişli yıllarda uç vermesi, 

genelde Oğuz Atay, Yusuf Atılgan ve Ferit Edgü üçlüsünün sınırları içinde 

kalır. 1980 yılındaki askeri darbenin yol açtığı sosyopolitik değişimler, 

edebiyatta biçimci eğilimlerin artmasına neden olur.
1
 

Yıldız Ecevit’in bu değerlendirmesinde isim olarak geçmese de biçim 

bakımından öne çıkan yazın dünyasına 1953 yılında yazdığı, basılmayan ancak 

oynananBir Piyes Yazdımeseriyle başlayan ve uzun süre tiyatro metinleri yazarlığı 

yapan Adalet Ağaoğlu, daha sonra birçok farklı edebi türde eser verir. Adalet 

Ağaoğlu, 1973 yılında ilk romanı Ölmeye Yatmak ile roman türüne yönelerek Türk 

edebiyatında modernist romanın önemli öncüleri arasına girer. Köy ve darbe-muhtıra 

romanlarının geleneksel biçimlerde ele alındığı ve etkinliğini koruduğu bir ortamda 

Adalet Ağaoğlu, özellikle 1960-1980 arasındaki askeri darbe temalarını, modernist 

1
 Yıldız Ecevit, Türk Edebiyatında Potmodernist Yaklaşımlar, İstanbul, 2001, 84-85. 
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ölçülerle ele alan nadir bir yazar olur. Türk edebiyatında yeni gelişen modernist 

anlayışın öncülerinden olan Ağaoğlu’nun romanlarını bu yönüyle değerlendirmek 

çalışmanın önemini yansıtır. 

1980 öncesi 12 Mart romanlarının daha çok toplumsal boyutuyla ele 

alındığını ve anlatı tekniklerinin arka planda kaldığını savunan Berna Moran, Bir 

Düğün Gecesi romanı üzerinden Adalet Ağaoğlu’nun bu dönem yazarlarından farklı 

olduğunu, klasik bir roman tarzından çok modernist yönünün ortaya çıktığını, şu 

tespitle ortaya koyar:  

Ancak sözünü ettiğimiz iki dönem arasında bir geçiş dönemi sayabileceğimiz 

yapıtlar olduğunu unutmamak gerek.(…) Sanırım Adalet Ağaoğlu’nun Bir 

Düğün Gecesi bu tür romana en iyi örnektir. Çünkü bu romanda yazar, sanatı, 

toplumsal malzemesini aktarma yolunda bir araç olarak kullanma eğilimiyle, 

malzemesini bir sanat yapıtı yaratma yolunda bir araç olarak görme eğilimini 

bir denge içinde tutmayı başarmıştır.
2
 

Adalet Ağaoğlu’nun roman yazma tarzı, sürekli bir gelişim içerisinde 

olduğundan ve yazar hâlâ yaşadığından hatta eser verdiğinden yazar hakkında biçim 

bakımından sabit ve kesin tespitlerde bulunmak zordur. Bunun için Adalet 

Ağaoğlu’nun roman yazma tarzı hakkında net sınırlar çizilmeden yazarın yalnızca 

roman türündeki eserlerinden hareketle romanlarına yansıyan modernist etkiler,tespit 

edilmeye çalışıldı. Bu şekilde, modernist romanı salt teknik ve tema olarak değil de 

modernizmin ruhunu, atmosferini yansıtabilmesi bakımından yol ayrımı sunan bir 

yazarın rolü, daha doğru bir şekilde ortaya çıkarıldı. Bu çalışma yapılırken yazarın 

eserleri birincil kaynak olarak kullanılmış ve bu konuda teorik bilgi sunan akademik 

çalışmalar ve kaynak kitaplardan yararlanılmıştır.  

     Yazarın yapıtları üzerine bugüne kadar birçok yüksek lisans, doktora ve 

makale çalışmaları yapılmıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Türkiye’de Adalet 

Ağaoğlu’nun eserleri üzerine otuz yüksek lisans, altı doktora tezi olmak üzere toplam 

otuz altı tez çalışması bulunur. Ağaoğlu’nun romanları üzerine doktora tezi olarak 

ilkçalışma, Gülperi Sert tarafından 1991 yılında hazırlanan; “Formen Des 

Selbstbewusstseins İn Den Romanen Von Erica Padretti, Barbara Frschmuth Und 

Adalet Ağaoğlu” çalışmasıdır.Bu tarihten sonra Ağaoğlu’nun eserleri üzerine yapılan 

doktora, yüksek lisans tez çalışmalarında dikkate değer bir artış olduğu 

2
 Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İstanbul, 2010, 33-34. 
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gözlenir.Adalet Ağaoğlu’nun farklı türdeki eserleri üzerine birçok inceleme yapılır 

ancak burada yalnızca romanları üzerine yapılan tezleri şöyle sıralamak mümkündür: 

Kamuran Eronat;“Adalet Ağaoğlu,İnsan ve Eser”, Serdar Odacı;“Bilinç Akışı 

Tekniği Bakımından James Joyce, Oğuz Atay, Adalet Ağaoğlu ve Emine Işınsu’nun 

Romanları”, Hasan Cuşa; “Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar Dörtlemesine 

Anlatıbilimsel Bir Yaklaşım”, Yüksel Topaloğlu;“Adalet Ağaoğlu’nun Çağdaş Türk 

Romanındaki Yeri”, Seyit Battal Uğurlu;“Adalet Ağaoğlu’nun Hayatı, Sanatı ve 

Eserleri Üzerine Bir Araştırma”çalışmaları, doktora tezleri olarak hazırlanılmıştır. 

Yüksek lisans tezi ilk çalışması, Yüksel Topaloğlu tarafından 1999 yazılan, 

“Adalet Ağaoğlu’nun İlk Romanları” yazarın ilk beş romanını inceleyen tezdir. 

Bunun dışındaki çalışmalar da şunlardır:Günseli Naymansoy;“Adalet Ağaoğlu’nun 

Romanlarında Kadının Sosyal Konumu”, Didem Erten; “Wirginia Wolf’un Mrs. 

Dalloway ve Adalet Ağaoğlu’un Ölmeye Yatmak Eserlerinde Toplumsal Bir 

Gerçekliğin Yansıması Olarak Ölümün Kişisel Temsilleri”, Berna Akkıyal; “Adalet 

Ağaoğlu’nun Dar zamanlar Üçlemesinde ‘Kimlik’ Sorunsalı”, Hülya Yamen; 

“Adalet Ağaoğlu’nun Romanlarında Kadına Bakış”, Nihat Duğancı;“Adalet 

Ağaoğlu’nun Romanları ve Romancılığı”, Meral Deniz:“Adalet Ağaoğlu’nun Ruh 

Üşümesi ile Iris Murdoch’un Kesik Bir Baş Adlı Romanlarında Evlilik Anlayışının 

Karşılaştırılması”, Özge Dikmen; “Adalet Ağaoğlu Romanlarında Sosyal Yapı”, 

Diler Uzun;“Adalet Ağaoğlu’nun Romanlarında Sosyal Meseleler”, Derya 

Şenol;“Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar’ında Yabancılaşan Birey”, Onay Orcan; 

“Adalet Ağaoğlu’nun Fikrimin İnceGülü ve Gustave Flaubert’in Madame Bovary 

Adlı Eserlerdeki Ana Karakterlerin Yabancılaşma Kapsamında Analitik Olarak 

İncelenmesi”, Bilge Bulut;“Joseph Conrad’ın Under Western Eyes, Somerset 

Maugham’ın The Painted Veil ve Adalaet Ağaoğlu’nun Bir Düğün Gecesi 

Romanlarında İhanet”,Ferda Atlı; ‘Siyasal Düşünceler Bakımından Adalet Ağaoğlu 

Romanları’, Sıla Aydemir; “Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar Üçlemesi’nde Sol 

Muhafazakarlık ve Kadın”, Furkan Tuğrul Sarı; “Adalet Ağaoğlu’nun Romanlarında 

Aile”,Alptuğ Topaktaş; “Adalet Ağaoğlu’nun Romanlarına Arketipsel Bir Yaklaşım” 

çalışmalarıdır. 

Bu çalışmaların dışında, modernist unsurlar bakımından başka Türk yazarlar 

üzerinde de bazı çalışmalar vardır: Leyla Aydın’ın, “Füruzan’ın Roman ve 
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Hikâyelerinde Modernist Unsurlar”, Bülent Aytok Özaltıok’un, “Yusuf Atılgan’ın 

Romanlarındaki Modernist Unsurlar”, Tuğba Çelik’in, “Alev Alatlı’nın 

Romanlarında Modernizmin ve Postmodernizmin Yansımaları” gibi tezler yüksek 

lisans çalışmaları olarak çalışılmış bu yönden tezimize benzeyen çalışmalar olarak 

kaydedilebilir. 

Adalet Ağaoğlu eserleri üzerine yapılan tezlerin birçoğufarklı yönlerden tekil 

veya çoğul unsurlarbiçiminde irdelenmiştir. Bu tezler çok boyutlu ele alınsa da 

modernist unsurlardan ziyade; ayrı ayrı incelenecek biçimde izlek, konu, politik 

etkiler, kadın, yapı özellikleri, benzer eserlerle karşılaştırma bakımından çalışılmıştır. 

Bu çalışmada, modernitenin/modernizmin gelişimiyle birlikte edebiyat alanında 

farklı türde eser verenAğaoğlu üzerinde duruldu. Adalet Ağaoğlu’nun yalnızca 

romanlarından hareketle modernizmzihniyeti merkeze alındı. Bu zihniyetineserlere 

etkileri, hem teknik hem tematik açıdan ortaya konulmaya çalışıldı. Bu yönüyle 

çalışmanın sınırı, Adalet Ağaoğlu’nun roman türündeki bütün eserleridir. Ayrıca 

yazarın modernist eser üretmedeki gelişim aşamaları,eserden esere nasıl değiştiği de 

incelendi. 

Giriş ve sonuç bölümleri dışında tez iki bölümden oluşturuldu. Bu doğrultuda 

çalışmanın giriş bölümünde araştırmanın amacı, önemi, yöntemi, sınırlılıkları 

konularına değinildi.Tarihsel süreç içerisinde modernist romanın gelişimini etkileyen 

ve tezimizin birinci bölümünde yer alan birçok unsur söz konusudur. Batı 

dünyasında yaşanan rönesans, reform, sanayi inkılâbı, Fransız Devrimi gibi unsurlar 

sosyo-politik hayatı etkilediği gibi edebiyatı da derinden etkiler. Modernizm olarak 

kavramsallaştırılan bu sürecin ardında birçok dinamik etken yer alır. Tezimizin 

araştırma alanını oluşturan modernist unsurların ne olduğunun belirlemek, bu 

unsurların ortaya çıkmasını sağlayan düşüncelerin nelere dayandığını açıklamayı 

zorunlu kılar. Bunun için modernizmin kavramsal olarak ne olduğu, tezimizin birinci 

bölümünde genel hatlarıyla tanıtıldı. Modern, modernite, Modernitenin 

oluşumundaki etkenler,   modernizm, modernizmin edebiyata olan dönüştürücü etkisi 

genel hatlarıyla bu bölümde verildi.Kavramların gelişim süreci saptanılarak bunların 

birbirleriyle ilişkisi,literatür çerçevesinde tespit edilmeye çalışıldı. 

 Kavramların zihin dünyası verildikten sonra tez çalışmasına konu edilen 

Adalet Ağaoğlu’nun tüm romanlarında yer alan modernist unsurları ortaya çıkarmak 
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amacıylabütün romanlar, modernist unsurlar çerçevesinde incelendi. Bireysel ve 

sosyal izlekler, anlatım teknikleri, zaman, mekân, kişiler yalnızca modernist 

özellikleri yansıtması bakımından ikinci bölümde ayrıntılı olarak incelendi. 

Modernist unsurların Adalet Ağaoğlu’nun eserlerine hangi ölçüde yansıdığı, yazarın 

bunları nasıl kullandığı tespit edilmeye çalışıldı. Elde edilen tespitler romanlardan 

yapılan alıntılarla desteklendi.Sonuç bölümünde de Adalet Ağaoğlu’nu modernist 

yapan unsurların ne olduğu hangi açıdan diğer modernist yazarlardan ayrıldığı 

belirtildi. Çalışmanın neticeleri ışığında elde edilen saptamalar sonuç bölümünde 

ifade edildi. Kaynakça kısmında da öncelikle incelenen eserler daha sonra 

yararlanılan çalışmalar verildi. 

 Bu şekilde Türk edebiyatında kayda değer bir yer tutan Adalet Ağaoğlu’nun 

modernist roman zihniyetini ne kadar yansıttığını, ortaya koymaya çalıştık.Adalet 

Ağaoğlu üzerine elbette birçok akademik çalışma yapılmıştır. Ancak tüm romanlarını 

yalnızca modernist unsurlar açısından ele alan bir çalışmanın olmaması, bu çalışmayı 

yapmamızda önemli bir moral ve motivasyon kaynağı sağlamıştır. 
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1. MODERN- MODERNİTE-MODERNİZM KAVRAMLARINA BİR

BAKIŞ

Hiçbir kavram belli bir temele oturtulmadan kendiliğinden oluşmaz. Herhangi bir 

kavramın oluşmasında belli bir düşünce birikimi saklıdır. Bu düşüncede aynı 

zamanda belli bir deneyimleme de söz konusudur. Yaşanmışlığın ve düşüncenin bir 

araya gelmesiyle oluşan kavramların etkisi, daha uzun süreli olur.  Modern, 

modernite, modernizm, modernist kavramları, zamana ve kişiden kişiye farklı şekilde 

değerlendirilmelere tabii tutulur. Bu kavramlar üzerinde uzlaşılmış kesin bir görüş 

olmamakla birlikte bu konu üzerindebelli bir kavramsallaştırma için ısrar edilir. Bu 

kavramlara, her dönemin kendine özgü yaklaşımları vardır. 

  Gerek sosyal yaşamdaki değişim, dönüşüm gerek bunun kültür-sanat 

dünyasında yarattığı tartışmalar, oldukça farklı görüşlerin doğmasını sağlar. Belli bir 

düşünceyi sınırlandırmak, sınıflandırmak için kavram veya tanımlamalara 

başvurulur. Her ne kadar modern, modernite, modernizm birbirine yakın ve iç içe 

olsa da bu kavramların farkının anlaşılmasıiçin bunların daha yakından incelenmesi 

gerekir. 

Modern, modernite ve modernizme kaynaklık etmesi bakımından Peter 

Chılds,‘modo’ sözcüğünün, Latin dilinde şimdiki zamanı kapsadığını belirtir. 

Şimdi’ye ait olması ve o an’ın özelliklerini taşıması açısından diğerlerinden ayırt 

edilebilen ürün, modern olarak nitelendirilebilir. Geleneksel formlardan sıyrılmış 

özgünlüğe kavuşmuş ama kendinden sonrakinin karşısında bile geleneksel kalan 

eser, moderndir. Burada temel kasıt sürekli yeniliktir. Bu yenilik elbette tek bir olay 

veya olgu ile açıklanamaz. Bu açıdan bakıldığında Batı modernliğinin ardında, çok 

büyük toplumsal dönüşümler söz konusudur. Bu dönüşümleri hızlandıran teknik 

gelişmeler de oldukça önemlidir. Hümanizm, rönesans, coğrafi keşifler, reform, 

endüstri devrimi, aydınlanma gibi etmenler Batı’da modernitenin oluşumunu, 

modernleşme sürecinin hızlanmasını sağlar. Kuşkusuz bu gelişmeleri edebiyat 

dünyası, yakından takip eder ve yeri geldiğinde bunların gelişimine dolaylı olarak da 

yön verir. 
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1.1 Modern 

Modern, yenileşen bilincin dışavurumudur. Bu bilinç, yeniliğin ardındaki 

bitmeyen ve yönü belli olmayan bir süreçtir. Sonsuz bir değişimi içerisinde 

barındıran modernin başlangıcı, bir muamma olarak kalır. Modern kavramının tarihi 

net olarak tespit edilemezse de kullanım alanı itibariyle bu konudaki bazı yaklaşımlar 

şöyledir:Modern, Latince bir terimdir. Latince “modo” dan gelir. “Halihazırda olan, 

şimdiki zamana ait olan”
3
 demektir. Peter Chılds’a göre, Milattan sonra beşinci 

yüzyılın sonlarında modernus, Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden Roma 

imparatorluğunda Hristiyan gün ile Roma İmparatorluğu geçmişi karşıtlığına işaret 

ediyordu. Pagan kültürünü terk edip Hristiyanlık inancını kabul edenleri göstermek, 

eski ve yeni düşünceyi ayırt etmek için kullanılır. Kavramsal çerçevenin 

belirlenmesine dair net bir zamana ulaşılmasa da bu durum,insandaki arayış sürecinin 

her zaman devam ettiğini gösterir. Bu sürecin başlangıcı, devamı ve bitişi kesin 

çizgilerle net bir biçimde birbirinden ayrılmaz. Peter Chılds modern kavramını, süreç 

bakımındanpagan inanç ile tek tanrılı inanç arasındaki ayrımın başlangıcındaki 

sürece işaret ederken bunun anlamsal düzeyde neye denk gelebileceğini ise şöyle 

belirtir: 

Latince modernus Hristiyan gün ile Roma imparatorluğu geçmişi karşıtlığına 
dayanıyordu; modern İngilizce, Orta İngilizceden ayırt edilir ve her ne denli 
kimi zaman yirminci yüzyılı betimlemekte kullanılması alışkanlığı olsa da 
yazında on altıncı yüzyılla başaldığı görülür. Daha genel olarak, ‘modern’ sık 
sık avangardı belirtmekte kullanılmıştır;her ne kadar İkinci Dünya 
Savaşından beri modern’in anlamı “şimdi”den “tam şimdi”ye dönüşmüşken 
bu kavram ‘çağdaş’ terimiyle 
karşılanmıştır.Moderninanlamı,avangardın,radikalin,ilericinin hatta 
devrimcinin anlamı modernin bu yanıdır ve bundan türetilen yeni sözcük, 
modernizm için katalizördü ve “insan kesinlikle modern olmalıdır.” demekte 
ısrar eden Rimbaud, sözcüğün bu anlamına başvuruyordu.

4
 

Modern kavramına bu yönüyle bakıldığında esasında modern;yeni bir zihin, yeni bir 

tasarı olarak karşımıza çıkar. Eski-yeni arasındaki savaşın galibi ‘yeni’dir ve aynı 

zamanda ‘yeni’ de kendini yenilemeye açık olmalıdır. Galibiyetin tarafı olan yeni, 

geçmişe dair her şeyin üstünü çizmeye, onları yok saymaya başlar.İnsanların 

geçmişinden gelen sanatsal ve kültürel birikimi yok saymak, elbette tamamen 

3
 Peter Childs, Modernizm, (Çev. V. Yıldırım), Ankara, 2003, 22. 

4
 Childs, a.g.e. ,22. 
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mümkün değildir ama insanların zihninde eskiyi şeytanlaştırmak bile modern temel 

için yeterliydi. Bu konuda Berman; modern anlayışı eskiden kurtulma olarak görür 

ve yeni bir şey başarabilmek için geçmiş, gönüllü olarak unutulmalıdır, der.
5
 

 Modernliği durmanın imkansızlığı ve ümit ve suçlulukla ilgi standartlar 

olarak gören Zygmunt Bauman,toplumsal ve psişik olarak ayırdığı modernlik için 

şöyle der: 

Toplumsal anlamda modernlik, standartlar, ümit ve suçlulukla ilgilidir(…) 
Psişik olarak ise modernlik kimlikle ilgilidir.(…) hem toplumsal hem de 
psişik olarak modernlik sürekli bir özeleştiridir; hiç bitmeyen ve dolayısıyla 
ucunda ne olduğu bilinmeyen bir kendi kendini silme ve kendi kendini 
hükümsüzleştirme egzersizi.

6
 

Bu açıdan bakıldığında modern algı, şimdi ile yakın anlamlı olduğundan bireyi ve 

toplumsal yapının tamamını, yeniye yönlendirme çabası içerisindedir. Bu algı; 

kültürel, politik, iktisadi olarakeski zihinsel yapının tamamına karşı yeni bir zihin 

inşa etme çabasında olarak geleneksel olana karşıdır. Bu durum, edebi eserlerde de 

geleneksel olana karşı çıkarak yeni bir anlayışla kendini gösterir.  

“Hemen şimdi anlamını taşıyan modern, bir sanat terimi olarak geleneksel 

sanat yapma biçimine karşı çıkan, yapılışı, biçimi veya içeriği açısından radikal bir 

pratik türü temsil etmektedir.”
7
 

 Bu yenileşmenin kolay bir geçiş olmayacağı, eski formların toplumsal 

hayattaki köklü yerini sarsmak için yeni formların oldukça çekici hale getirilmesi 

gerektiği, zamanla anlaşılır. Klasik veya eski olan her öğenin karşısına şimdiye ait-

yeni bir öğe yerleştirilir. Bu yenilik anlayışı; toplumu, kurumları, bireyi kendi 

bünyesinde öğütmeye başlar. Modern’i, zamanın güncellikle uyumu olarak gören 

Abel Jeannire, toplumsal yapıların birbiri üzerindeki etkisini şöyle açıklar: 

Modern, yeninin ya da yakın zamanın eş anlamlısı haline gelir. İster olumlu 
ister olumsuz değerlendirilsinler, gündelik yaşamda ve kültürde modaya 
uygun tutumlara ‘modern’ denir. En dikkate değer değişiklikler, kaynaklarını 
teknik ilerlemede ve onun emek dünyası ile endüstriyel alanda yol açtığı alt 
üst oluşlarda bulur. Bu nedenle, kimileri de modernite sözcüğünü, iyi 

5
 Marshall Berman, Katı Olan Her şey Buharlaşıyor (Çev. B. Peker ve Ü. Altuğ), 

İstanbul, 2006, 39. 
6
 Zygmunt Bauman, Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları (Çev. İ. Türkmen), İstanbul, 

2013, 100. 
7
 Graham Whitham ve Grant Pooke, Sanatı Anlamak(Çev. T. Göbekcin), İstanbul, 

2018, 34. 
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bilindiği ve tersine çevrilemez olduğu iddia edilen, zaman ve mekana dahil 
oluş biçimimizi alt üst eden üretim düşkünü bir türeve bağlar.Endüstriyel 
teknik yapı, tekbiçimleştirici bir sıra düzeni dayatır ve ekonomilerde 
devletler,ardından,bunun bir sonucu olarak,bireyler arasında çözülemez 
karşılıklı bağımlılıklar yaratır.İşte modern budur.

8
 

İnsan toplulukları ve bireyler ilk dönemlerden günümüze dek varlıklarını ve 

varoluşsal nedenlerini, anlamlandırmanın peşinden gitmiştir. Bu arayış her zaman 

olumlu olmamıştır. Bu olumluluk ve olumsuzluk çatışmasında birey kendini 

yeryüzünde konumlandırmaya çalışır. Nitekim modern bilinç, verili durumun 

huzursuzluğundan, bunalımından ortaya çıkar.Bu yüzden modern’in başlangıcını 

tespit etmek zordur.  Bauman, bu varoluşsal meseleye, düzen ve kaos ekseninden 

bakar; varoluşu, düzen ve kaosa alternatif sunduğu ölçüde modern sayar. 

“Modernliği, bir düşünce meselesi,bir kaygı konusudur;kendi kendinin 

farkında olan,bilinçli bir pratik olduğunun farkında olan ve durduğu veya sadece 

yavaşladığı takdirde ortaya çıkacak boşluktan sakınan bir pratiktir.”
9
 

Modern veya modernliği kavramsal olarak bu biçimde değerlendirmenin 

neticesinde de bu kavramın nereden geldiğine bakmayı zorunlu hale getirir. Her ne 

kadar modernin, modernliğin eleştirileri yapılsa da kavramın etimolojik olarak Batı 

menşeli Latin dilinden olduğundan bu kavramın düşüncesi de Batı düşüncesine 

dayandırılabilir. Bunun nedeni, hem yönetim hem de üretim biçimi bakımından 

Batı’nın iktisadi ve politik anlayışına uyumlu olmasındandır. Özlem Kazancıoğlu, 

yaptığı sorgulama neticesinde modernliği, ulus-devlet ve kapitalist üretim boyutuyla 

ortaya koyarak bu iki boyutun da Avrupa dışındaki yerlerde tam olarak kendilerini 

ortaya koyamamalarından dolayı modernliğinBatı’ya dayandığını savunur.
10

 

Görüldüğü üzere modern kelimesi farklı olarak algılansa da esasında bu 

sözcüğün kökünde yer alan ve şimdi anlamını taşıyan modo, içinde bulunulan dönem 

bakımından yeni olanın temsilciliğini yapar.Moderniteyi ilk eleştirenlerden 

Simmel’in bu konuda;“Çağdaşlaşma temposunun koşullarına göre yön değiştiren 

dünyevi kültür, hızla değişen, yetişilmesi mümkün olmayan bir ilerlemenin ürünüdür 

8
Mehhmet Küçük, Modernite Versus Postmodernite, Abel Jeannıre, Modernite 

Nedir?  (Çev. N. Tutal), (Haz. Mehmet Küçük),Ankara, 3. Baskı, 2000, 95-107, 
9
 Zygmunt Bauman, Modernlik ve Müphemlik (Çev. İ. Türkmen), İstanbul, 2003, 14. 

10
Özlem Kazancıoğlu, Modernizmden Postmodernizme Toplumsal Değişme, 

(Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüYayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Trabzon, 2019, 43. 
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adeta. Baudelaire’in modernlik tanımında da bahsettiği gibi – modernin temelinde, 

şimdinin yeniliği yatmaktadır- denilebilir.”
11

şeklindeyaptığı değerlendirme de 

şimdi’yi gösterir. Dolayısıyla kendinden öncekine karşı çıkan ve yeni bir alternatif 

sunan bizim için modern olarak kabul edilebilir. Bu kavrama yakından bağlı olan 

onun yapısınınyaşamdaki pratik yansıması olan, modern ile ilişkisi çerçevesinde 

moderniteyi de bu kapsamda incelemek gerekir. 

1.2. Modernite 

Sosyal bir varlık olan bireyin tarihsel zamanda sahneye çıkışından itibaren 

gerek barınma,beslenme gerekse üreme ve çoğalma gibi zaruriyetleri vardır. Sayısı 

değişmekle birlikte topluluklar; toplayıcı,avcı,uygarlık dönemlerinde belirli kurallar 

içerisinde yaşamışlardır. İnsan soyu, yaşamak uğruna başta doğaya karşı vermiş 

olduğu mücadele ile yerleşik yaşamla oluşan uygarlık sürecinden kapitalist üretim 

biçiminin yaşandığı günümüz yaşamına dek bir yaşam mücadelesi 

içerisindedir.İnsanlar vetopluluklar arasındaki ilişki; inanç,üretim tarzı,ahlaki 

değerler, bir arada yaşamayı sağlayan normlar, onların içinde hiyerarşik bir yapının 

oluşmasına da sebep olmuştur.Temelinde birçok etkenin olduğu modernite, insanın 

son dönemlerde geçirmiş olduğu sosyal,ekonomik,politik dönüşümlerin gelmiş 

olduğu durumu ifade eder. 

Modernite sözcüğü, ilk defa on dokuzuncu yüzyılın ortasında Baudelaire tarafından 

kullanıldı. Baudelaire, Modern Yaşamın Ressamı denemesinde moderniteyi, 

“ölümsüz ve değişmeze karşıt olarak sanatta moda olabilecek, kısa ömürlü ve gelip 

geçici olan şeklinde tanımlamıştır. Ona göre modernite, anlık olandır, geçip gidendir, 

olumsal olandır; sanatın yarısıdır; öteki yarısı ise, sonsuz olandır, değişmeyendir.”
12

 

Baudelaire böyle tanımlasa da bu kavram için uzlaşılmış net bir tanım söz 

konusu değildir.Hasan Aksakal bu durumu şöyle özetler: 

Bir düşünüş biçimi olarak değerlendirebilen modernitenin herkes tarafından 
kabul edilen bir tanımı yapılmamıştır. Bu tespiti örneklendirmek gerekirse, 
Marx, modernite ve onun değişim sebebini kapitalizm olarak gösterirken, 
Gellner ve Hobsbawn sanayileşme sürecini ön plana çıkarır. Durkheim ise 

11
 Artun, A. (Editör),  George Simmel Modern Kültürde Çatışma, ( Çev. T. Bora ve 

N. Kalaycı ve E. Gen), İstanbul,2006, 10.
12

 Charles Baudelaire, Modern Yaşamın Ressamı,(Çev. A. Berktay), İstanbul, 2017, 

15.
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kapitalizmin, modern toplumun kopuşunda etkili olsa da merkezi rolde 
bulunmadığını söylemektedir. Simmel, moderniteyi bireyciliğin esas alınması 
olarak yorumlar. Habermas ise gelecek için yaşamak prensibinden bahseder.

13
 

Modernite, modern bireyin akla dayalı geliştirdiği bir yeni yaşam projesi 

olarak karşımıza çıkar.Kendinden önceki yerleşik fikir ve kurumların sert bir 

eleştirisi olarak iddialı biçimde ortaya konulan bu kavramın neliği, nasıllığı 

noktasında tartışmalar yapılır.Bunları şöyle belirtmek mümkündür: 

Didem ZeynepBayazıt’tan aktaran Kazancıoğlu’nunaşağıdaki 

değerlendirmesiyle sınırlandırdığı moderniteyi; endüstrileşme, kentleşme, laikleşme 

ile ortaya çıkan değişikliklere sahip hayatı yaşama ve deneyimleme biçimi olarak 

değerlendirebiliriz.  

“Batı tarihindeki 17’nci ve 18’inci yüzyılda yaşayan Aydınlanma Çağı’na 

kadar uzanan ve endüstri devrimi ile kurumsallaşan, siyasallaşmanın ise Fransız 

İhtilali ile özdeşleşen ve 1989 yılında Berlin duvarının yıkılması ile sona erdiği 

düşünülen dönemin adıdır.”
14

 

Belli dönemleri barındırsa da moderniteyi tek bir sınırla tanımlamanın uygun 

olmadığını Peter Childs, şöyle belirtir:  

Modernizmle bağlantılı modernity tanımlanırken; 
endüstrileşmeyle,kentleşmeyle ve laiklikle işlenerek ortaya çıkmış olan 
değişikliklere sahip bir yaşamı, yaşama ve deneyimleme biçimi olarak 
dikkate alınmıştır. Karakteristik özellikleri ise dağılma ve reformasyondur; 
parçalanma ve hızlı değişim,kısa ömürlülük ve güvensizliktir. Modernite 
zamanla ve uzayla ilgili olarak belli bir takım yeni anlayışlar içerir: Hız, 
hareketlilik, iletişim, yolculuk, dinamizm, kaos ve kültürel devrim(…)Daha 
genel olarak modernite pek belirgin olmayan ve itiraz edilen bir kavramdır. 
Bu terim Rönesanstan başlayarak Batı tarihini içermek üzere ortaya atılmıştır 
ya da on yedinci yüzyılda Galileo’nin, Hobbes’un, Newton’un, Leibniz’in ve 
Descartes’in bilimsel devrimleriyle başlamış olan çağdır.

15
 

     Peter Chılds’ın bu yaklaşımına karşın Marshall Berman ise moderniteyi üç 

evreye böler: 1500-1800,insanların modern yaşamı betimlemek üzere bir söz dağarı 

buldukları dönem; 1800’ler, on dokuzuncu yüzyıldaki Amerika ve tüm Avrupa’da 

büyük kargaşaların ardından gelen Fransız devrimleri; 1900’ler, bu tarihten itibaren 

hemen hemen tüm dünya modernizasyon sürecine girer. 

13
Hasan Aksakal, Aydınlanma Çağından Karanlık Yüzyıla Politik Romantizm ve 

Modernite Eleştirileri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010, 96. 
14

 Kazancıoğlu, a. g. e. , 43. 
15

 Childs, a.g.e. , 26-27. 
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Tarihlendirme noktasında Childs ve Bermann’a yakın olan Octavio Paz’a göre 

modernite; din, felsefe, ahlak, hukuk, tarih, ekonomi ve siyasetin eleştirisiyle başladı. 

Modernitenin ayırt edici niteliğini ve ortaya çıkışının özel işaretini eleştiri olarak 

gören Paz, şunları ifade eder: 

Modernleşme bir süreci işaret ederken, Modernite daha yapısal bir tanım için 
çerçeve bir terimdir.Modern toplumlar;kırda örgütlenmiş geleneksel 
toplumların durağan ve hiyerarşik yapılanmalarından, en azından 16. 
yüzyıldan beri koparak ilerleyen ve sanayi toplumlarının kentsel 
örgütlenişiyle tamamlanan bir modernleşme teorisi, sanayileşme, bilimin ve 
teknolojinin boy atması, modern ulus-devlet, kapitalist dünya piyasası, 
kentleşme ve öbür alt-yapısal öğelere yaslanan toplumsal gelişme 
aşamalarından söz etmek amacıyla kullanılır.

16
 

Octavio Paz’ın bu değerlendirmesi, moderniteninmodernleşme süreci 

sonucunda ortaya çıkan yeni toplumun pratik niteliğine ilişkin olduğunu söylemek 

mümkündür.Tarihlendirme noktasında bu yaklaşımlara paralel olan Hollinger’in 

düşüncesi de şu şekildedir: 

Kentsel alanların artışıyla, kapitalizmin çeşitli biçimleriyle, demokrasiyle, 
bilim ve teknolojiyle, büyük nüfus artışlarıyla, kültürel, politik ve dini 
heterojenlikle karakterize olunan farklılaşmaların ürünü modern toplumların 
dönüşümü, 17. yüzyılda başlayarak 19. yüzyılda zirveye ulaşmış ve 
modernleşmeyi izleyen bu toplum tiplerini nitelemek içinse “modern ve 
modernite” terimleri kullanılmıştır.

17
 

Modernitenin bu pratik hayatı, hem olumlu hem de olumsuz gelişmelere 

neden olur. Dini inaçlara karşın yaşananakılsal değişim, üretim biçiminde gelişen 

ihtiyaç fazlası seri üretimve kalabalık kent yaşamı olarak sıralanabilir. Bu değişim 

durumunu C. Butler, şöyle özetler:  

“Dini inançların zayıflamasıyla oluşan gerilimler sıkıntılar, kapitalizmle gelen 

metalaştırma ve piyasaların genişlemesi, kitle kültürünün etkisinin artması, 

bürokrasinin işgal ettiği özel hayat ve cinsiyetler arası ilişkiler üzerine değişen 

düşünceler…” 
18

dir. 

Yeni bir yaşamın ve yeni bir zihniyetin ürünü olan modernite, hayatın her 

alanında değişim ve dönüşümlere neden olur.Akıl odaklı olarak yeni bir mantığı olan 

modernite zihniyeti, geçmişle bağlarını koparma eğilimindedir. Modernleşmeyle 

16
Mehmet Küçük, a.g.e., 185. 

17
Ayşe Güçlü Avcıoğlu, Türk Romanında Modernizmden Postmodernizme Geçiş, 

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi), 

Ankara, 2015,23. 
18

Christopher Butler, Modernizm, (Çev. N. Örge), Ankara, 2010, 78. 
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birliktedeğişen bireyin, geçmiş ile ilgili bağları çok silik hale getirildiğinden ve 

geçmişin değersizleştirilmesinden bir köksüzlük de ortaya çıkar. Bu da moderniteye 

ilerleyen zamanlarda yöneltilecek önemli eleştirilerdendir. Modernitenin yeni bir 

dünyayı temsil ettiğini savunan Abel Jeannıre;modernitenin önce insanı sonra da 

insanın dünyasını etkilediğini belirtir ve modern olmayı, düne ait olmayan yeni 

yöntemlerle ele alınması gereken dünyada yaşamak olarak aktarır.
19

 

     Her çağın her dönemin kendine özgü bir düşünce biçimi vardır. Bu 

düşüncelerin etkilendiği beslendiği kaynaklar da farklılık gösterebilir. Epistemolojik, 

ontolojik, ekonomik, kültürel gelişmeler bunları belirler. Herhangi bir alanda 

yaşanan düşünsel değişim, beklenmedik yerlerde sonuç gösterebilir. Fizik 

dünyasında yaşanan bir gelişme felsefeyi de etkilerken aynı zamanda sosyal yaşama 

da sirayet eder. Bu etkilenmeyi hiçbir otorite engelleyemez ancak onun gelişmesini, 

yayılmasını yavaşlatıcı bir rol oynayabilir. Bu duruma Avrupa’da kilisenin tavrı, 

örnek verilebilir. Sistematik bir yaşam tarzı geliştiren modernite fikri, durduk yere 

veya kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bu fikri besleyen; bilimsel, siyasi-dini, ekonomi-

endüstriyel, kültürel alanlardaki gelişmeler hatta sıçramalardır. Bunları moderniteye 

kaynaklık etmeleri açısından biraz daha yakından irdelemek faydalı olacaktır. 

1.2.1.Modernitenin Oluşumuna Etki Eden Etmenler 

İnsanlık tarihinde yaşanan birçok gelişme toplumun sosyal hayatını 

dönüştürme noktasında etkileyici bir unsurlaradöner. Ateşin keşfi, sabanın icat 

edilmesi gibi etmenler insanların yaşamındaki tarihsel akışa farklı yönler kazandırır. 

Avrupa’da yaşanan siyasi, kültürel, bilimsel, endüstriyel gelişmeler hem Avrupa’yı 

hem de dünyanın diğer coğrafyalarını derinden etkiler. Bu yönüyle bakıldığında 

modernite olarak kavramsallaştırılan bu sürecin içinde barındırdığı etmenleri bazı 

başlıklar altında toplamak mümkündür. Toplumun bütün yaşam damarlarına yayılan 

bu süreci aşağıdaki gibi incelemek gerekir. 

19
 Küçük, a.g.e. , 96. 



15 

1.2.1.1. Bilimsel Etmenler 

 Bilme ihtiyacı, insanların merak duygusu ve arayış çabasıyla her an değişime 

uğrar. Olgusal bir alan olan bilim dünyasında bugün için varılan bir sonuç, hemen 

ertesinde yanlışlanabilir veya yerine başka bir düşünce getirilebilir. Bilgi sevgisi olan 

felsefe, bilmeyle ilgili epistemolojik, ontolojik alanları kendi içinde barındırır. 

Modernitenin parçalayıcı ve tek alanda uzmanlaştırıcı özelliği, felsefenin içinde yer 

alan alanların da bağımsız olmasına neden olur. Bütüncül bakış açısının daralmasına 

neden olan bu yaklaşım, bilimin bağımsız olmasını da beraberinde getirir. 

Düşünmeyi, aklın egemenliğinde biçimlenen bir süreç olarak 

değerlendirebiliriz.Geçmişten günümüze dek matematik, astronomi, fizik gibi 

alanlarda birçok çalışmalar yapılmışsa da etkileyici değişimbakımından Kopernik’in 

güneş merkezli evren anlayışı,bilim ve inanç dünyasında sarsıcı olur.Bu düşünce ile 

dünya, güneş ve ay’ın hareketlerinin mevcut otoriter anlayışında değişiklik yaratarak 

yeni bir düşünme biçimini geliştirir. Bu düşünce sürecine paralel olarak aklın ön 

plana çıktığı ancak henüz aklın tek otorite olmadığı ve tözsel düşüncenin devam 

ettiği Descartes düşünce merkezli madde-ruh ilişkisi yani Kartezyenci-Dualist 

anlayışıdır. 

Descartes’ın Yöntem Üzerine Konuşmalar kitabındakiçıkarsaması, insanı 

evrenin merkezine yerleştirir ve her şeyi bilince indirgeyen dualist düşünce biçimini 

ileriye taşır. 

Hiç tartışmasız söyleyebilirim: Düşünmektir. Yani şüphe etmek düşünmek 
demektir. O zaman düşünme eyleminden şüphe edemem. Böylece düşüncenin 
varlığını kesin kabul etmeliyim. Düşündüğüme göre o düşünceyi 
gerçekleştiren bir şey olmalı. O şey, benim yani bizzat kendimim. 
Düşündüğüme göre varlığımın olmaması olanak dışıdır. O halde sonuç 
tartışılmaz olarak ortadadır: Düşünüyorum öyleyse varım.

20
 

Descartes’ın bu düşüncesinden hareketle Tanrının varlığı reddedilmese de 

ona ulaşmanın aracı, düşünce ve akıl olur. Bu da kiliseyi otorite haline getiren 

aracılık rolünü bireye devrederek tekbenci(soliptik) yetkeyi oluşturur. Descartes’ı 

modern fikrin öncüsü olarak gören Charles Taylor, moderniteyi temellendiriken 

Descartes’ı şöyle öne çıkarır. 

20
Rene Descartes, Yöntem Üzerine Konuşma, (Çev. Afşar Timuçin ve Yüksel 

Timuçin), İstanbul, 1998, 21. 
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Charles Taylor, modernitenin epistemolojik temellerini şu şekilde ortaya 
koyar: Taylor'a göre “cogito”, modern epistemoloji anlayışının ortaya 
çıkmasında bir dönüm noktasıdır. Taylor, Descartes'ın yaklaşımının farkını 
daha iyi ortaya koymak için onu pre-modern felsefedeki Platon, Aristoteles, 
Augustinus gibi bazı filozofların bilgi anlayışı ile mukayese eder. Öncelikle 
Descartes, Taylor'a göre, içedönük (inward) bir sorgulama yapması 
bakımından Augustinus'un izindedir. Ancak Descartes, Augustinus'un yolunu 
takip etmekle birlikte hem epistemoloji, hem de ahlak ve Tanrı anlayışında 
ondan bambaşka sonuçlara ulaşmış ve modern çağın öncüsü olmuştur.

21
 

Isaac Newton; Kopernik’ten, Descartes’tan, Galileou’den yararlanıp onları 

geliştirerek Batı’da devrimsel dönüşümleri sağlamaya öncülük eder. Fizikteki bu 

değişimler elbette diğer alanları da geliştirmiştir. 

Bilimsel devrimi Newton başlattı ve evrensel yerçekimi kanununu keşfederek 
iki dünya görüşü arasındaki kopuşu belirledi. Doğrudan tanrı ve melekleri 
tarafından yönetilen bir doğadan, kendini düzenleyen bir doğaya, tanrısal 
istemleri(volontes) yansıtan ve tanrının ihtişamını anlatan bir doğadan, 
doğanın yasalarının belirlenimciliğinden başka bir şey dile getirmeyen bir gök 
mekaniğine geçilir.Çok geçmeden Laplace’da Evrensel Mekaniğini ortaya 
atacaktır.

22
 

     Hayata bakış açımızı Antik Yunan’dan itibaren teleolojik(erek/amaç) 

olarak belirleyen Aristoles’in niçinci yaklaşımı, insanı ve doğayı bir yere dayandırma 

zorunluluğu getiriyordu. Newton’daki nasıl sorusu ise doğaya müdahale etmeksizin 

maddenin kendi içindeki özellikleriyle açıklamaya çalışması, diğer toplumsal tüm 

alanları yeniden tasarlar. Esas olarak Newton, doğa hareketlerini maddelerin çekim 

kuvvetinden hareketle nedenselliğe oturtur ve bir hareketin nasıl olduğunu bir dahaki 

seferde de o hareketin öyle olacağını varsayarak akılcı, nedenselci bir temel geliştirir. 

Önceden kestirilebilen hareket yasaları, insanın doğa üzerindeki egemenliğini 

artırır.Bütünlük içerisinde madde olarak değerlendirilen evren, çekim yasası 

zihniyetine bağlı olarak kamusal alanın da düzenlenmeye başlandığı görülür.Akıl her 

yeri ele geçirmeye başlar. Newton fiziğinin bilim anlayışında akla dayalı mekanist ve 

determinist özellik olduğunu savunan Ural; metafizik sorgulamanın önemini 

kaybettiğini, akılla kavranabilen ve rasyonel işleyen bir doğanın olduğunu, 

Newton’cu bu anlayışın insanı ve toplumu anlama kabiliyeti verdiğini belirtir.
23

 

     Bu alandaki gelişmeler Batı dünyasında ortaya çıkmışsa da zaman içerisinde 

dünyanın diğer bölgelerine çeşitli yollarla yayılmaya başlar. Batıdaki bu değişimler, 

21
 Charles Taylor, Modernliğin Sıkıntıları, ( Çev. U. Canbilen), İstanbul, 2017, 34. 

22
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 Şafak Ural, “Newtoncu Bilim Anlayışı”,Kilikya Felsefe Dergisi, 2015/ 1, 11-22. 
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tabii ki her yerde eşit zamanda etkilerini göstermez. Bunlar o yerlerin sosyal-siyasal 

yapılarına paralel bir gelişim aşaması gösterir. Toplumların gelişmişlik seviyeleri de 

bunda etkileyici olurken bu fikirlerin gelişimi de o kültür coğrafyasının edebi, 

sanatsal gelişiminde sıçramalar yaratır. Doğal olarak bu zihniyet dönüşümü, 

kendisiyle birlikte farklı bir yaşamı vaat ettiği için çatışmalı süreci de tetikler. 

Böylece geleneğin, otoritenin, yeniliğin kendi içinde dönüştürücü-değiştirici boyutu 

da ortaya çıkar.  Her ne kadar Ortaçağ’ın baskıcı yönetimi ve Skolâstik düşünce 

biçimi olsa da özellikle Newton’un yer çekimi kanunu; mekanik fiziği, tanrı-doğa-

insan üçlüsünün algısını yeniden sorgulamaya götürür. Aşkıncı düşünce, yerini doğa-

insan arasındaki diyalektiğe bırakmaya başlar. Aristoteles’in evren anlayışının 

temelini oluşturan niçin sorusu, yerini Newton’da neden sorusuna bırakarak daha 

bilimsel bir evren açıklaması oluşmaya başlar. 

     Mekanik fizik anlayışı, mutlak ve kesintisiz ilerlemeci anlayışını da doğurur. 

Newton’un fizik yasalarına uyan ve evreni mekanik olarak açıklamaya çalışan 

Laplace’ın mekanik evren anlayışından Einstein’in görecelik kuramına 

geçilir.Newton’un üçlü çekim yasası, dört boyutlu hale getirilerek zaman-yer göreli 

hale gelir. 1905 yılında özel görelilik, 1916 yılında genel görelilik tezleriyle zaman 

ve yer algımız değişir ve bu algımız öznel bir hal alır. Determinizm, Niels Bohr’un 

da etkisiyle kuantum fiziğinde kesinlikten rastlantısallığa, belirsizliğe geçilir. Fizik 

ve matematikteki bu gelişmeler, insanın evren karşısındaki duruşununfelsefi anlamda 

da değişmesine neden olur. 

Albert Michelson son derece duyarlı araçlar kullanarak,ışığın yeryüzünde 
hızla hareket eden bir platformdan çıktığı zaman bile her yöne aynı hızla 
yayıldığını fark etti.İlk kez 1887’de keşfedilen bu sonuç,Newtoncu  mutlak 
uzay mutlak zaman kavramlarıyla hiçbir biçimde uyuşmaz göründü(….) Bu 
beklenmedik sonuca matematik bir düzen getirmek için Albert Einstein uzay 
ile zamanın herhangi iki cismin göreceli hareketlerindeki değişmelerin birinin 
ötekinden yapılan ölçümlerini etkileyen doğaya sahip tek bir uzay-zaman 
bütünü olarak ele alınmasını (1905’te) önerdi.

24
 

Solipsizm(tekbencilik) ile birey, doğa karşısında bir özne konumuna geçerek 

bireyin doğayı nesneleştirmesine de neden olur. Aklın otoritesi belirdikçe birey, dini 

daha çok sorgulamaya başlar ve akıl ilkelerinin ön planda olduğu bir yaşam görünür 

hale gelir. Sonraki yüzyıllarda oluşan belirsizlik, görelilik ise salt aklın otoritesini 

24
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sorgular hale gelmesine neden olmuşsa da aklın otorite olduğu hayatta çok etkili bir 

değişim, henüz yaşanmaz. 

Ortaçağda doğru bilginin kaynağının Tanrı’ya dayandırıldığını ancak doğru 

bilginin kaynağının insanın bizatihi kendisi olabileceğini savunan Polat şöyle der: 

“Daha sonra özne felsefesi olarak adlandırılan ve modernitenin felsefi temeli 

olarak görülen Descartes ve Locke’un epistemolojisinin arkasındaki bu şüphecilik 

aslında eleştirel düşünce dediğimiz şeyin özünü oluşturacaktı.”.
25

 

Newton mekaniğinde yer alan ve birçok devrimsel yeniliği başaran düz 

çizgisel zaman anlayışı, daha sonraları yerini Bergson’un süre-zaman düşüncesi ve 

kuantum fiziğindeki sarmal yapıya bırakarak zaman algısının çizgisel-ilerlemeci 

anlayışını değişime sokar. Böylece gelişim farklı boyutlarda algılanmış ve zamanın 

merkezine, birey ve sürekli değişim-yenilik oturur. İnsanların doğa ile 

özdeşleştirilmesi ile birlikte, bireyin inanç boyutunda bilime bağlı bir değişim söz 

konusu olur. Bilimsel gelişmelere bağlı olarak kendini anlamlandırmaya çalışan ve 

evrenin merkezine oturtan birey; sabitlikten, teklikten uzaklaşmaya başlar. Modern 

düşünce, bu değişimler ekseninde yeni düşünce anlayışları geliştirir.Bu değişimler 

her alanda olduğu gibi doğal olarak edebiyata da etki eder. 

1.2.1.2.Endüstriyel Etmenler 

     İnsanların yaşamının devam ettirilmesi ve neslin korunması yolunda temel 

sorunlarından ikisi barınma ve beslenmedir. Doğa karşısında edilgen durumda olan 

insan toplulukları, mevsime uygun doğal barınaklarda yaşayarak toplayıcı-avcı 

tüketim kültürüne sahiplerdi. Üretim ancak hayvanların evcilleştirilmesiyle ve 

sabanın bulunmasıyla oluşmaya başlar. Özellikle tarım üretim biçimi, yaşamda da 

sıçrama getirmiştir. Tarım yaşamı, insanları doğadaki hazır yiyeceklere mahkum hale 

getiren bağımlı yaşamdan uzaklaştırıpüretim yapmaya başlatmıştır. Ortaçağda tarıma 

dayalı feodalite-derebeylik yaşamı, ekonomik yaşamı düzenlerken aynı zamanda 

toplumun yönetimini de şekillendiriyordu. Pusulanın icadıyla birlikte denizlerde ve 

okyanuslarda serbest dolaşımın başlamasıyla yapılan keşifler, kültürel yaşamı 

25
 Nusret Polat, Sınırları Aşındırmak Modernizm ve Çağdaş Sanat Üzerine,İstanbul, 
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etkilediği kadar ekonomik yaşamı da etkiler. Tabii bu da kendi iç çelişkilerini de 

yaratmaya başlatan bir sürecin başlangıcı olur. Özellikle dokuma alanındaki gelişim, 

küçük atölyelerin kurulmasını sağlamış ve makinelerin geliştirilmesiyle büyük 

ölçekte üretime geçilen yer 17. yüzyılın ortalarındaki İngiltere olur. Endüstriyel 

makinelerin gelişimi, yeni kentlerin kurulmasına ve göç hareketlerinin hızlanmasına 

neden olur. Üretim, artık makineye dayalı ve sürekli büyümeyi arz eden sanayiye 

geçer. Kuşkusuz bu değişimler, zamanla toplumda üretenler ve yönetenler arasında 

çelişkilere neden olarak toplum içinde ekonomiye dayalı sınıfların oluşmasına neden 

olur. 

Endüstri devrimi iki dönemden geçti. Pratik buluşlar 1870 dolaylarına dek 
sistemli araştırmalardan ya da kuramsal bilgilerden çok sağduyuya ve 
geleneksel becerilere dayanan yetenekli teknisyenlerin ve işlerine sıkı sarılan 
girişimcilerin yapıtıydı. Bu dönem kömür ve buhar çağıydı. Demiryolunun 
kara ulaştırmacılığına yeni bir hız ve etkililik kazandırdığı, okyanus 
gemiciliğindeki gelişmelerin, çelik teknelerin ve buhar gücüyle çalıştırılan 
pervanelerin, tahta teknelerin ve yelkenlilerin yerini almasına yol açtığı bir 
çağdı. Hemen ardından elektrik teknolojisindeki gelişmelerin geldiği kimya 
endüstrisinin doğuşu endüstri devriminin doğasında ve yönünde ortaya 
çıkmaya başlayan bir değişikliğin belirtisi oldu(…)bununla birlikte on 
dokuzuncu yüzyılın teknik buluşlar ve gelişmeler seli korkunçtur(…) yirmici 
yüzyılın fotoğrafçılık, bisiklet, daktilo, dikiş makineleri, telefonlar, elektrik 
ışığı, otomobiller, fonograflar ve filmler gibi herkesçe bilinen bu kullanılan 
araçların tümü 19. yy’da icat edildi.

26
 

     Doğanın enginliğinden kentlerin, fabrikanın dar egemenliğine giren, uzun 

çalışma süreciyle birlikte makinelerin bir parçasına dönüşen birey, üreticilerin sürekli 

kar hırsına kurban olan sayısal bir veri haline gelir. Endüstri ve sanayi alanındaki bu 

devrimsel sıçramalar, kentleşmeyle birlikte yeni kurumların ve örgütlenmelerin 

önünü açar. İşçilerin sendikalaşmasıyla birlikte çalışma koşullarının daha da 

insanileşmesi sağlanır. Şehirlerde artan nüfus için alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız 

kazanır. Sağlık alanındaki ilerlemeler, nüfusun artmasına neden olur. Bunun 

sonucunda Avrupa’da endüstriyel hammaddelerin temini ve artan nüfus 

ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır. Bu da Avrupalıların farklı coğrafyalara 

açılmasını beraberinde getirerek kolonyalist düşünceyi doğurur. Kolonyalizmle 

birlikte çıkarları çelişen devletler arasında büyük çaplı savaşların meydana gelmesine 

neden olur. Birey-toplum tahakkümü, aynı zamanda dünya tahakkümü yarışına 

dönüşür. Modernizasyon artık bir yarışa dönüşmüş özellikle Avrupa’da önemli 

26
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gelişmeleri meydana getirir. Bu gelişmeler, doğanın ve insanın edilgenleşme ve 

nesneleşme hızını da giderek artırır. Modernite ve endüstri ilişkisini Childs şöyle 

açıklar: 

“Modernite, kapitalizmin gelişimini betimler; toplumsal gelişme ve devlet 

düzenlemelerini, gelişim içindeki inançları ve endüstrideki kitlesel üretime yol açan 

verimliliği, kurumsallaşmayı, yönetim işlerini, teftişleri.”
27

 

1.2.1.3. Siyasi-Dini Etmenler 

     İnsanlık tarihinin gelişim sürecinde, inanç her zaman ön planda olur. İnsanların 

tarihin her döneminde kendi güçlerinin yetmediği durumlarda daha güçlü bir varlığa 

sığınmayı tercih etmeleri, totem ve tabu inançlarından anlaşılır. İlkel-komünal 

dönemde küçük topluluklar halinde yaşayan insanların her grubunun canlı veya 

cansız bir nesneye veya sembole dayalı totem inancı bulunmaktaydı. Alaattin Şenel’e 

göre, bu toplulukların birbirleri ile yaptıkları savaşlarda üstün gelen gurubun 

toteminin daha üstün olduğuna inanılarak karşı grubun da üstün toteminin bünyesine 

dahil olunuyordu. Böylece gittikçe toplulukların nüfus sayısı da artar. Neolitik 

dönemdeki anaerkil yapıda da çok tanrılı ve totemli bir inanç sistemi ile yönetimler 

sağlanırdı. Sabanı icat ederek toprağa yerleşen ve böylece yerleşik bir yaşamın 

başlaması ve erkek otoritesinin artmasıyla birlikte, inanç sisteminde de ataerkil bir 

zihniyet inşa olmaya başlar. Bu dönemlerden itibaren erkek otoritesi arttıkça ve kent 

yönetiminde ataerkil yapı derinleştikçe kadın geri planda kalır ve tanrıça kültürü de 

yok olmaya başlar. Bu durumun sonucunda Ziggurat’larda tek tanrılı din düşüncesi, 

oluşmaya başlar. Tanrı-kral düşüncesi ile erkek kendini Tanrı’nın yeryüzündeki 

temsilcisi olarak görmeye başladığından otoriter eğilimlerin artmasına neden olur. 

Semavi dinlerle birlikte inanç, yerini sistematik bir din anlayışına terk etse de bu, 

gerek peygamberlerin cinsiyeti açısından gerek kutsal kitapların içeriği açısından tek 

tanrılı dinlerde ataerkil zihniyetin ön planda olmasına neden olur. 

     Antik Yunanda, Platon ve Aristoteles’te de var olan aşkıncı düşünce, 

Ortaçağda kilise otoritesiyle devam eder. Mutlak gücün Tanrı olduğu, insanların 

27
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kaderinin Tanrı tarafından belirlendiği ve kişiye düşenin de bu kadere uygun bir 

yaşama ile hayatını sürdürmesi anlayışı, Kilisenin yaklaşımını belirler. 

Krallarınyetkisini Tanrı’dan aldığı düşüncesi ve kilisenin ontolojik, epistemolojik 

otorite sayılması, yüzyıllarca bireyin otorite karşısında edilgen olmasına neden olur. 

Aşkıncı anlayış; bireyin iradesi üzerinde tahakkümde bulunmuş, aykırı fikir sunanları 

öldürmekten, cezalandırmaktan, aforoz etmekten geri durmamıştır. Ortaçağ 

Avrupa’sında yönetim, siyasi güç ile dini otorite arasında dengelenmiştir. Avrupa’nın 

farklı coğrafyalarında farklı yönetim biçimleri bulunmaktaydı. Siyasi yönetici; feodal 

beylerden, prenslerden, krallardan oluşan monarklardır. İlerleyen zamanlarda ise 

uzun süre yaşanan dini-ekonomik savaşlar ve teknik açıdan silahların 

geliştirilmesiyle küçük yönetim birimleri, yerini yavaş yavaş büyük ulusal 

yönetimlere bırakır. McNeil, monarşik yönetimlerce yönetilen Avrupa topraklarının 

her bir merkezinin Fransa, İspanya, İsveç gibi devletlerin siyasal birimlerince 

sınırlarını ulus çapına ulaştırdığını ancak Doğu Avrupa’da ise merkezileşme 

eğiliminin zayıf olduğunu; soyluların, kasabaların, kentlerin varlığını ulusal 

monarşiler içinde devam ettirmesinin bunda etkili olduğunu söyler.
28

 

     Hümanizm ve İtalya merkezli Rönesans düşüncesiyle birey, kendinde değişme 

ve değiştirme gücü bulmaya başlar. Reformasyon süreciyle birlikte kilisenin otoritesi 

sarsılmaya başlar ve Hristiyanlık, iki mezhebi dışında da farklı mezheplere ayrılarak 

güç kaybetmeye başlar. Bu değişimler, insanların artık otokratik yönetimler 

tarafından yönetilmek istenmediğini göstermekteydi. Uzun süren savaşlar 

neticesinde-otuz yıl savaşları- 1648 yılında imzalanan Westfalya antlaşmasına atfen 

Toulmin, dinin yaşam biçimini kaldırmasa da ulus-devletlerin kurulduğunu ve 

seküler yöneticilerin kilisenin buyruklarına aldırış etmeden özgürce hareket 

edebildiğini söyler.
29

 

     İnsanların dini yöneticilerin ve monarkların etkisinden kurtulmuş olmaları 

elbette önemliydi fakat bu, onların demokratik bir sisteme başladıklarını göstermez. 

Yalnızca demokrasiye geçiş için küçük ama önemli bir başlangıçtır ve feodalitenin 

aşılması yönünden önemli bir siyasi gelişmedir. Toulmin,1650’den sonra kargaşanın 

28
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durduğunu ve monarşilerden ziyade egemenlerin artık ulusunkendisinin olduğunu 

söyler.
30

 

Modernite sürecinde bireylerde akılsal yönün gelişmesinde Reform hareketlerinin 

etkisi görülür.  Feodalitenin yıkılışını hazırlayıp Avrupa’da yeni siyasi birliklerin 

oluşmasını tetikleyen birçok unsur olsa da esas olarak Martin Luther’in öncülüğünü 

yaptığı ve kilisenin otoritesini sarsarak siyasi dayanağını kiliseden alan yöneticilerin 

de sonunu getiren Reform süreci olur. “Reform;daha iyi duruma getirmek için 

yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat demektir.”
31

 

İnsanlar, içinde bulundukları yaşamın dışında ölüm ötesi bir yaşamın 

varlığına dair ilahi boyutta bir düşünce taşır. Somut veya soyut olan bu ilahi kaynak, 

onların yeryüzündeki bireysel ve toplumsal yaşam normlarını da oluşturur. Ölüm 

ötesi her sorgulama kendi içinde kapalı alanlar ve açıklanamayan birçok boşluk da 

yaratır. Gizemli alanı kendi tekeline alarak herkesin ona iman etmesini istediği ve 

iman düşüncesinin sistematik hale geldiği din ve onun temsilcisi olan din insanları, 

zamanla otoriteye dönüşür. Ortaçağ Avrupa’sında yerel ve genel siyasi yöneticilerle 

birlikte toplumda oldukça geniş bir yetki alanı bulunan Hristiyanlık dininin kurumsal 

temsilcisi olan kilise yöneticileri, katı bir tutuma sahipti. Engizisyon mahkemelerinin 

yetkisiyle birçok ağır cezalarla insanlara veya topluluklara yaptırımda 

bulunabiliyordu. İnancın tek yetkilisi olarak yalnızca kendilerini görürlerdi. Bireyin 

gerçek potansiyelinin açığa çıkmasında engelleyici konumda olan bu kurumun 

otoriter durumuna tepki olarak Martin Luther, 1517 yılında 95 maddelik bildiriyi 

Wittenberg’deki kilise kapısına asar ve günah işleyen birey ile Tanrı arasında din 

insanlarının aracı olmasına gerek olmadığını, bireyin kendi rahibi olduğunu 

savunur.
32

 Bu da bireyin kendi aklına olan güvenini artırdığı gibi kilise ile bağlantılı 

mutlak kurumların egemenliğinin sarsılmasında etkili olur. 

Başlangıç aşaması bu şekilde özetlenebilecek olan Reform’un Almanya ve 

İtalya’da yöneticiler tarafından desteklenmemesi neticesinde Cenevre’ye giden 

Luther, orayı düşüncelerinin merkezi yapar. Bu şekilde başlayan tepkiler, zamanla 

kilisenin otoritesini sarsar Protestanlık, Calvenist, Anglikan gibi farklı mezhepler 

ortaya çıkar. Siyasi, ekonomik savaşlar ve özellikle Otuz Yıl savaşları neticesinde 
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kilisenin otoritesi, gittikçe daralır.Bu otorite sarsıntısı, dinin siyasi etkisini azaltır 

ancak düşünce olarak Hristiyanlık devam eder. Dinin bu yönüyle devam etmesi, 

olgusal-bilimsel alanın üzerindeki tehditleri de zayıflatır. Bu da aklın ön plana çıkarır 

ve sekülerleşme ile birlikte modernite düşüncesi daha da gelişir. 

Descartes ile sıçrama gösteren düşünce-akıl, bireyin kendisini yöneten Tanrı 

ve kendini yeryüzünde onun temsilcileri olarak görenleri sorgulamaya götürerek artık 

birey odaklı bir siyasetin önünü açar. Dağınık ve kırsal kesimlerdeki insanlar, daha 

büyük kentlere toplanır. Toplum, uluslaşma sürecine girerek aklın ön planda olduğu 

demokratik yönetimlerin oluşmasını sağlar. Fransız İhtilali,bunun somut bir 

yansıması olur. Böylece modernitenin sistematik bir hal almaya başladığı görülür. 

     Görünürde iyi olan bu değişim, zaman içerisinde halkların kendi otantikliğini 

kaybetmelerine neden olur. Her yerde aynı biçim ve aynı zamanda olmasa da 

uluslaşma ile birlikte imparatorluklar yıkılır ve devletler kendi ulus birliklerini inşa 

etmeye başlar. Foucault’nun belirttiği üzere daha önce makro iktidarı temsil eden 

Tanrı-kral-kilise yerini, mikro iktidarlara bırakır. Bu da insanların rasyonaliteye 

dayandırdığı ve zamanla bireyi esir alan modern demokrasiyi oluşturur.  

“ Klasik dönemde iktidar aşkın bir adli- söylemsel kertede aşkın bir devlete 

ikame eder. Modern dönemde ise egemenlik, toplumsalın kendisine ikamet eder ve 

iktidar içkin bir halde toplumun kılcal damarlarında dolaşıma girer; devlet artık 

üzerimizde değil aramızdadır.” 
33

 

     Ulus-devlet, parçalanmışlığı ve sınırlılıkları kendisiyle getirir. Rasyonalliğe 

dayanan bu yeni süreçte,toplum ve birey belli ve kesin bir formun içerisine 

sıkıştırılarak aslında aklın kendine bir ihaneti olan yeni bir sistem oluşturulur. Tanrı-

kral otoritesinin yerine insanın-aklın mutlak otoritesi yer almaya başlar ve bu da 

kendi içinde tekliğe neden olur. Max Weber’in, “Katolikliğin öte dünyaya sıkı sıkıya 

bağlı anlayışı, mal biriktirme ve rekabeti engelleyen bir ruh da yaratmıştır.Protestan 

ahlakı ise daha dünyevi ve akılcı tarafı ön plana aldığında reform hareketleri 

kendisiyle birlikte kapitalist üretim biçiminin temellerini 

33
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atmıştır.
34

yaklaşımlarımezheplerle birlikte değişen din algısı neticesinde 

modernitenin ekonomik yapısınınyeniden şekillenmesinde etkili olur. 

1.2.1.4.Kültürel Etmenler 

Kültürel unsurlar belli bir birikim sonucu ortaya çıkar. Bu birikimler içeriğine uygun 

biçimde insan ve toplum arasında bütünleşme sağlar. Moderniteye kaynaklık etmesi 

bakımından kültürel gelişmelerin etkisi önemlidir. Bireyin kendini farketmesine ve 

aklına güven duymasına yol açan gelişim, özellikle Rönesans ile birlikte oluşan 

sanatsal ve kültürel yeniliklerdir. Kilise otoritesinin sorgulanmaya başlanmasıyla 

bireyin kendini yönetme isteği, Reform hareketleriyle sonuçlanmış ve aklın ön 

planda olduğu kültürel yenilenme kendini göstermeye başlamıştır.  17. yüzyıldan 

itibaren oluşan bu Aydınlanma süreci, bireyi ve aklı merkeze almıştır.Kelime anlamı 

‘yeniden doğuş’ anlamına gelen Rönesans, “xv. yüzyıldan başlayarak İtalya’da daha 

sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan klasik ilkçağ 

kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı.”
35

olarak 

tanımlanmaktadır. Daha çok edebiyat, heykel, mimari gibi sanatsal alanlarda gelişim 

gösterilerek Roma’nın eski ihtişamının canlandırılması amaçlanmıştır. Rönesansın 

başlangıcını İtalya’nın Doğu ticaretine doğrudan katılmasıyla sağladığı imkanlar 

neticesinde yaşanan siyasi ve iktisadi canlılık hali olduğunu savunan İsmail Coşkun, 

rönesansı, ortaçağ koşulları içerisinde Roma mirası ile ilişki kurma çabasınının siyasi 

entelektüel ve estetik ifadesi olarak görür.
36

 

Rönesans, eski Roma’yı diriltememişse de modern kültürün oluşmasına 

zihinsel anlamda bir olanak sağlar. Daha sonraki yüzyıllarda ise ortaya çıkan yeni 

düşünce ve sanat çalışmaları, Avrupa’nın çehresini değiştiren,bilimi önde tutan 

döneme girilir. On yedinci yüzyılda Fransa merkezli sanatsal gelişmeler Avrupa’yı 

etkiler. Hem mimariye hem edebiyata etki eden Klasisizmin kurallarının büyük 

sanatçılarda pranga etkisi yaratmadığını, Klasisizmin kurallarına ustalıkla uyan 

34
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mimar ve yazarların olduğunu savunan McNeil, mimaride Christopher Wren’i 

edebiyatta ise Moliere, Racine, Corneille’yi örnek gösterir.
37

 

Batı’da moderniteye kaynaklık eden bu gelişmeler, sonraki süreçte bireyin zihniyet 

dönüşümü yaşamasını sağlar. Terminolojide Aydınlanma Çağı olarak 

kavramsallaştırılan bu sürece; John Locke, Voltaire, Rousseau gibi düşünürlerin 

etkisi olur. John Locke’un ‘tabula rasa’ (boş levha) kuramı, insanın deneyimleri ile 

boş zihnini dolduracağını söyleyerek geçmişin üzerine bir çizgi çizer ve bireyi 

hayatın esas kurucusu ilan eder.Voltaire ve Rousseau da yönetim olarak bireyin 

kendini yöneteceği Cumhuriyet düşüncesini savunur ve toplumun kendini içinde 

bulduğu bir sözleşme önerisi getirerek monarşik düzeni hedefe almışlardır. Bu 

süreçte akıl her şeyin öncüsü veilacı konumundadır. Tanrı’dan kopan birey, artık her 

şeyin merkezindedir. Duygu ve heyecanın arka planda kalmasıyla her şeyi sistematik 

hale getiren akıl unsuruna devasa bir sorumluluk yüklenir. Bilim, rasyonalite, birey, 

demokrasi, ilerleme, mutlaklık bu sürecin anahtar kavramları olarak karşımıza 

çıkar.Bu kavramlar, bu dönemin kültürel değişimini etkileyen önemli unsurlardır. Bu 

süreçte, birey aklı ön plana çıkmaya başlayarak çevresini daha iyi yorumlayabilen 

insanların sayısı artar.Jale Şahin’in aktarımına göre Loo ve Reijen, bu konuya şöyle 

dikkat çekerler: 

Artık “[m]odern insan mesafeli ve soğukkanlı bir şekilde çevresine bakarak 
doğal, toplumsal ve psikolojik süreçler hakkında bilgi sahibi olmakta ve ona 
göre hareketini ayarlamaktadır. Rönesans’tan bu yana aşamalı olarak 
‘dünyanın büyüsü çözülmektedir’. Dinî ve mitsel tasarımların yerine soyut ve 
bilimsel yorumlar geçmektedir. Bu yeni bilimsel yorumsamada kat’î ve 
ampirik temele dayalı algılama merkeze alınmıştır. Bu gelişme, insanların 
bilimsel terminolojide algılama ve bilişsellik kavramlarını geliştirerek bakma 
ve düşünmeyi birbirinden ayırt etmesiyle mümkün olmuştur. (…) [B]u 
ayrıştırma insanların düşündüklerini görme yerine gördüklerini düşünmesine 
yol açmıştır. Başka bir [deyişle], Rönesans Dönemi’nde insanlar, düşünme ile 
bakma arasındaki farkı keşfetmişlerdir.

38
 

     Bu süreçte Batı dünyasında elbette din ve inanç tamamen insan hayatından 

çıkmaz. Dini kontrol altında tutabilecek sekülerlik anlayışı da dinin 

bireyselleşmesinde önemli bir unsur haline gelir. Tanrı, insanların gizlice buluşması 

gereken ve kimseyle paylaşılmaması istenen bir inanç sistemi olanLaiklik ile kendini 
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var eder. Bu da zihinlerdeki Tanrı otoritesinin yıkılmasına, salt manevi bir değere 

indirgenmesine neden olurken ona hayatın doğal akışında pasif bir rol verilir. Bilimin 

ve bilginin otoritesi inşa edilir. Hayattaki ve doğadaki her olay ve olgu,  kavram 

olarak ilk defa Saint Simon tarafından kullanılan ve Auguste Comte tarafından 

sistemleştirilen pozitivist bir görüşle somutlaştırılır ve akla dayalı yeni bir otorite 

oluşturulur. 

Bilim, endüstri, siyasi, dini, kültürel etmenler, toplumun yapısını derinden 

etkileyerek topluma yeni bir yön çizer. Toplum, kurumlar üzerinden değişmeye 

başladıkça birey de dönüşmeye başlar. Kentlerde yaşayan insanların sayısının 

artması, üretim biçimlerinin değişmesi ve buna bağlı olarak yönetim şekillerinin 

değişmesi, bireylerin oluşturduğu sanatsal etkinlikleri de etkiler. Bu biçimdeoluşan 

modernite, genel olarak yenilenen yaşamın pratik yansımasıdır. 

1.3.Modernizm 

Modern,kendi zamanı için yeniyi temsil etse demodernliğin sürekliliğiniele 

alan ve temsil eden modernleşmenin-modernitenin zihin dünyasını yansıtması 

bakımından modernizm kavramı, farklı noktalardan değerlendirilmeye tabii tutulur. 

Diğer kavramsallaştırmalarda yaşanan sınırlama bunalımı, modernizm için de 

geçerliliğini korur.Modernizm, modernleşmenin sonucunda ortaya çıkan toplumsal 

yansımalarla birlikte aynı zamanda estetik modernlik olarak kültür ve sanat 

alanındaki oluşumları da ifade etmede kullanılır. Bütün bu alanları kapsayan ve 

“şimdi” yani sürekli değişim üzerinde yoğunlaşan modernizmin değişmeyen tek bir 

tanımı üzerinde anlaşma sağlanamaz. Matei Calinescu’nun; “Modernizm” sıfatını, 

onaylayıcı bir şekilde, geniş bir çağdaş yenilenme hareketini belirtmek üzere 

kullanan ilk kişi Ruben Dario, 1890’ların başında El modernismo’nun o ünlü 

kurucusu oldu.”
39

yaklaşımıyla daha çok estetik modernizm üzerinde durmuştur.Peter 

Childs da modernizmi, modernite ve modernizasyonun nasıl olduğunu anlatmaya 

çalışan düşünsel bir süreç olarak görür. Modernitenin temelindeki bu değişimler, 

modernizm düşüncesinin de neden ortaya çıktığını bize özetler.  

Modernite ve modernizm kavramları ise, “modern” sözcüğünden türetilmiştir. 
Fakat bu kavramlar, farklı anlamlara sahiptirler. Modernite, dinsel ve 

39
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geleneksel olanın yerine; aklın öncelik kazandığı tarihsel dönemi ifade 
etmektedir. Aydınlanma‟yı takip eden bu tarihsel dönem içerisinde; kendini 
gösteren ekonomik sistemlerin, bilimsel gelişmeyle birlikte insana sunulan 
teknolojik aygıtların ve bunların yarattığı yeni yaşantı olanaklarının, 
“modernite” olgusunun karşılığı olduğu söylenebilir. Böylesi yeni bir 
yaşamın düşünsel sürecini ve bu yaşamı savunmayı üstlenen düşünme 
biçimini de “modernizm” olarak adlandırabiliriz.

40
 

Batı modernitesinin ardındaki saklı olan ve modernleşme sürecinde diğer 

toplumları farklı ölçüde etkileyen hümanizm,  rönesans,  reform, aydınlanma, 

endüstri devrimi gibi birçok tarihsel sürecin de gelişimini içinde barındıran 

modernizm kavramını Berman; rönesans, reform, endüstrileşme gibi tarihsel 

süreçlerin modernleşmeyi gerçekleştirdiğini ve bunun dünyayı değiştiren bir güç 

olduğunu, bunun da genel olarak modernizm kavramıyla ifade edildiğini belirtir.
41

 

Bu çalışmamızda daha çok sanattaki yeri ile ilgileneceğimiz modernizm 

kavramına genel olarak baktığımızda değişik yorumlar ile karşılaşırız. Bu konuda 

Avcıoğlu’nun Yasin Aktay’dan aktardığına göre, modernizmi sanayileşmeyle 

başlayan hümanizm,ilerlemecilik, akılcılık, deneycilik gibi dönemin ruhuyla 

özdeşleşen bir zihniyetin adı olarak görür.
42

 

Ulusların modernleşme süreci, birbirinden farklıdır. Bunun nasıl geliştiği ve 

dayanaklarının ne olduğu, o toplumun geleneklerinden bağımsız değildir. Yeni 

yaşam ve gelenek arasında kalan birey, kendi üzerinde etkili olabilecek otoritelere 

karşı koyarak aklı ile harekete etmeye başlar. Bu dönemden itibaren moderniteye 

karşı yazarların veya sanatçıların kendini sorumlu hissetme ve yeni bir arayışa 

yönelme hisleri belirir.   

Modern anlayışın getirdiği pratik yaşam düzeni olan ve gelişim bakımından 

coğrafyasına ve zamanına göre farklılık gösteren modernite yaşamının pratiğine 

zihinsel bir karşı çıkış, yeni bir duruş olarak adlandırabileceğimiz estetik 

modernizmdir.Modernizm, özellikle sanat çalışmalarında Avrupa’da kendini 

19.yüzyılın son çeyreğinde göstermeye başlar. Kendi içinde sürekli bir arayış,

yenilenmenin düşünsel tarafı olarak da değerlendirilebilecek bu kavram; kendinden 

öncekini aşma, klasik-geleneksel olana, antikiteyekarşı durma tavrı sergiler. 

40
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Geçmişin reddi üzerinde oluşan bu yaklaşım, modern yaşamın hayatını yansıtma ve 

bu hayatın kabul edilmeyen, özneyi bunaltan taraflarına karşı bir eleştiri de sunar. Bu 

yönüylesanattaki modernizm, bir eleştiri yumağıdır. Öyle ki kendini bile 

yadsımaktadır. Bu yüzden estetik modernizmde değişim ön plandadır. Childs; 

modernizmi, geç dönem modernitesine ve modernizasyonatepki olarak görse de 

sanatçıların ikilem içerisinde olduğunu, sanatçıların homojen yapıya karşı çıkarken; 

teknolojinin üretim ve tüketim koşullarını sevinçle karşıladıklarını belirtir.
43

 

Modernizmle gelen bu değişim,sanatta ne yapılması gerektiği noktasında 

sanatçıya bir görev de yükler.Bu görev, insanı akılla sınırlandırmış modernite 

yaşamından bir kopuş yolu,modernitenin sınırlandırıcı yaşamına karşı yeni bir 

arayışçabasıdır. Bu arayış, modernizmin ruhunda var olan değişimi daha da 

hızlandırır. Böylece modernizmin insanı hem kendi yaratısına hem de geçmişine 

yabancılaştıran süreç, iç içe yaşanır. Childs, bunun karşısında sanatçıları sorumlu 

olarak görür: 

“Modernizm, sanatçıların ve yazarların çeşitli şeylere karşı,buna 

endüstrileşme,kent toplumu,savaş, teknolojik değişim ve yeni felsefi düşüncelerde 

dahil olmak üzere bir tür sorumluluğu olarak görülmüştür.”
44

 

     Modernitenin pratik yaşamıyla köşeye sıkışan bireyin, bunalımını aşmak için 

başvuracağı en önemli unsur sanattı. Bu güçlü silah elbette kimliğin 

dışavurumuydu.Yeni bir kimlik inşasında dönemin verili şartlarına da uygun biçimde 

hareket edildiği görülür. 

On dokuzuncu yüzyılın ortasından başlayarak modernizm adı altında ortaya 
çıkan şey,anlatım yöntemlerini bozmaya ve çoğaltmaya yönelik güçlü ve 
sürekli girişimlerin geriye dönük olarak geniş kapsamlı ve uzak erişimli 
dizileri olmuştur.Onun sanattaki uzantıları,büyümenin öteki çeşitlerini izler 
gibi görünmüştür.Bilimsel,emperyal ve toplumsal.Bu karlı maddi 
değişikliklere özellikle de ruhsal olmak üzere bireysel ve toplu bunalımlar 
eşlik etmiştir ve bu;başkaldırıcı sorgulayıcı kuşkucu ve introspektif ama 
güvenilir ve hatta kendi estetik anlayışı dahilinde saldırgan olan yeni bir yazı 
ile dile getirilmiştir.

45
 

Toplumsal, ekonomik, siyasi, bilimsel her yenilik, esasında insan hayatını 

daha konforlu hale getirmek için tasarlanır. Otoritelerin bu değişimleri kendi 

menfaatleri için dönüştürmeye çalışması, çatışmalara neden olur.Tekniğin kimin 
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elinde olacağı ve onu ne şekilde kullanıp yönlendireceği önemli bir etkendir. Bu aynı 

zamanda kitlelerin veya bireylerin nasıl elde tutulacağının da bir göstergesi bir 

yöntemidir. Burjuvazi ve bürokrasinin otoriter eğilimleri arasında sıkışan bireyin 

arayışı da devam eder. C.Baudlaire, F.Kafka,V.Woolf, J.Joyce, M.Proust, H.James 

gibi yazarlar eserlerinde modernitenin eleştirisini yaparak arayışın ve estetik 

modernizmin edebiyattaki öncüleri olur. Berman, sanatsal türlerde önceki yüzyıllarda 

olmayan iletişim araçları ve bilimsel disiplin sayesinde yirminci yüzyılın yaratıcılık 

açısından dünyanın en parlak dönemi olduğunu ve bu dönemi de modernizm 

kavramıyla ilişkilendirir.
46

 

İnsanın kendini anlamlandırma arayışı, zamanın ruhuna ve imkânlarına göre 

değişiklik gösterir. Bu da dönemden döneme insan, toplum, doğa açısından kimi 

zaman olumlu kimi zaman da olumsuz sonuçlar taşıyan farklı yaşam, üretim ve 

yönetim formları ortaya çıkartır. Tarihsel sürecini verdiğimiz modernleşmenin ve 

modernitenin zihinsel, düşünsel dünyasını oluşturan modernizm, dünyanın farklı 

yerlerinde farklı biçimlerde kendini yaşatmaya devam eder. Modernizmin sanatın 

diğer dallarında olduğu gibi edebiyatta da değiştirici-dönüştürücü bir rol üstlendiği 

göze çarpar. Modernizmin beraberinde getirdiği unsurlar, sanatsal yaratıları da 

modernist yönden şekillendirir.  

1.4.Modernizm ve Edebiyat İlişkisi 

TDK’ye göre modernist, modernizm yanlısı kimseye denir. Modernitenin 

getirdiği değişim dönüşümü takip eden ve buna belli seviyede uyan kişi kastedilir. 

Modernitenin dayatmış olduğu olumsuz yaşamın içinde bunalan ve arayış içerisinde 

olan bireyi de ifade eder. Modernist kişi, sanatta öncülük yapar ama bunu bir 

modernizm propagandisti olarak yapmaz. Bu kişi, sinik de olsa bilinçle hareket eden 

ve kendi iç arayışını sürdüren kişidir. Childs’a göre, on altıncı yüzyılın sonlarında 

modern kişiye verilen bir ad olan, on sekizinci yüzyıla gelindiğinde modern yolları 
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izleyen ve antik yazına göre moderni destekleyen kişiyi de gösteren modernist 

sözcüğü eski bir sözcüktür. Ancak 19. yüzyılda anlamı modern görüşe duyulan 

sempatiyi, biçemleri ve deyişleri kapsamaya başlamışken modernizm, yirminci 

yüzyılın başlarında modern zamanların eğilimlerini göstermekte kullanıldı. 

1960’lardan sonra ise modernist terimi belli bir kapsamı olan bir yazın dünyası için 

kullanılır olmuştu. Modernizm zihniyeti ile hareket eden modernist; sürekli bir 

yenilenme, yetinmeme, sorgulama içerisindedir. Bauman, modern bilincin varoluşsal 

huzursuzluğunu sonsuz yenilik arayışına bağlar ve eleştirel olan bu bilinç, 

modernitenin yeniliklerini niteliksizleştirerek onun kendini yenilemesinde itici güç 

olduğunu savunur.
47

  Bu da modern hayatta daimi yenilik anlamına gelir. 

Roman;içerik, anlatım ve kurgu bakımından sürekli değişime uğrar. 

Romanlarda her ne kadar gerçeklerden yola çıkılsa da bu gerçeklik, yazarın bakış 

açısından hareketle farklı bir kurguya döner. Duygu ve düşüncenin somut biçimi 

olarak roman, her zaman farklı formlara girer. Bu da onun sabit bir tanıma 

sokulmasını engeller. Sürekli değişim içerisindeki böylesi bir türü sınırlandırmak 

edebi eserin doğasına aykırı olabilir. Romanın yazın tarihi içerisinde belli bir biçime 

kavuşması elbette kolay ve çabuk olmamıştır. Kurgu ve içerik bakımından roman 

türünün öncülleri olarak,romans ve novella gösterilebilir. Romanın daha özgün bir 

türe dönüşmesinin başlangıcı,Cervantes’in 1605 yılında yazdığı, bir şövalyenin 

maceralarından oluşan Don Quixote(Don Kişot) eseridir. Cervantes, romanın 

kurgusunu ve içeriğini destansı bir havadan kurtararak modern romanın başlangıcına 

öncülük eder.Milan Kundera bu durumu şöyle açıklar: 

Tanrı kâinatı ve değerler düzenini yönettiği, iyiyi kötüden ayırdığı ve her şeye 
bir anlam verdiği yeri yavaş yavaş terk ederken, Don Kişot evinden çıktı ve 
artık dünya tanınmayacak hale geldi. Dünya ilahi yargıcın yokluğunda birden 
kuşku verici bir bulanıklığın içinde kaldı; tek ilahi gerçek insanların 
paylaştığı yüzlerce görece değer halinde parçalandı. Böylece Modern Çağ’ın 
dünyası, onunla birlikte de yansıması ve modeli olan roman doğdu.

48
 

Roman, Don Kişot’tan sonra elbette çağının koşullarından hareketle birçok 

değişime uğrar. Siyasi, sosyal ve felsefi yaklaşımlar, romanı içerik ve kurgu 

bakımından değiştirir. 19. yüzyılın son çeyreğine kadar da kadar romantizm, realizm, 

naturalizm romanda belirleyici akımlar olur. Daha sonraki süreçte ise modernizm ile 
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belirginleşen ve sanatta da etkisini gösteren modernist roman anlayışı, romanın 

yapısında ve içeriğinde farklılıklar meydana getirir. Yaşamın hızıyla birlikte uzun 

süren destansı dönem, modernizasyon sürecinin hızına paralel olarak on dokuzuncu 

yüzyıldan itibaren romanda hızlı ve devrimsel nitelikte değişimler meydana getirir. 

Roman tarihinin bu sürecini Milan Kundera şöyle ortaya koyar: 

Cervantes’in çağdaşlarıyla birlikte kendine macera nedir diye sormuş; Samuel 
Richardson’la iç dünyada olan bitenleri incelemeye, duyguların gizli hayatını 
ortaya dökmeye başlamıştır. Balzac’la insanın tarihe kök salışını keşfetmiş; 
Flaubert’le o zamana kadar günlük hayat için igcognita olan terra’yı (meçhul 
ülke) keşfe çıkmış; Tolstoy’la insanın karar ve davranışlarında akıldışının 
etkisi üzerine eğilmiştir. Marcel Proust’la yakalanamayan geçmiş anı; James 
Joyce’la yakalanamayan şimdiki anı; Thomas Mann’la zamanın derinliklerine 
gelerek uzaktan adımlarımıza yön veren mitlerin rolünü sorgulamıştır.

49
 

     Modern eser nitelendirmesinin tıpkı bu dönemimin isimlendirmesi gibi 

sınırları net bir şekilde tayin edilemez. Fizik, matematik ve felsefedeki değişimler 

sanatın da içeriğini, mantığını, kurgusunu etkiler. 18. ve 17. yüzyılda akla verilen 

değer, neoklasik yaklaşımları ve daha sonra buna karşıt olarak romantikliği ortaya 

çıkarır. 19. yüzyılda gelişen realizm düşüncesi, her iki anlayışa da karşı çıkar. 19. 

yüzyılın sonlarına doğru ise estetik modernizm yaşanmaya başlar. 

Kesin olan şey, 19. yüzyılın belli bir noktasında, Batı uygarlığının tarihindeki 
bir aşama olan modernlik-bilimsel ve teknolojik ilerlemenin, sanayi 
devriminin, kapitalizmin yol açtığı o her şeyi alıp götüren ekonomik ve 
toplumsal değişimlerin bir ürünü olan modernlik- ve estetik bir kavram olan 
modernlik arasında geri döndürülemez bir yarılmanın meydana geldiği. O 
zamandan bu yana iki modernlik arasındaki ilşkiler fazlasıyla düşmanca 
oldu.(….) Bu şekilde oluşan orta sınıf ile avangardların oluşturduğu iki 
modernlik birbirlerine saldırıda bulunsa da birbirini etkilemiştir.

50
 

Bu görüşe bağlı olarak, burjuva modernlikte var olan durum, ilerlemeci 

anlayışa paralel olarak gelişen ve içinde aklı, soyut hümanizmi barındıran orta sınıf 

değerlerini canlı tutan bir modernlikken; avangardları ortaya çıkaran modernlik, 

radikal biçimde burjuva karşıtlığıdır. Avangard modernlikte orta sınıf değerlerinden 

tiksinen bu tiksintilerini de isyan, anarşi gibi yollarla dışavuran kişiler söz 

konusudur. 

Osmanlı devleti 19. yüzyılda modern Batı dünyası karşısında siyasi, 

ekonomik, askeri olarak mücadele etmekten uzak düşer. Osmanlı yöneticileri, 

devletin parçalanmaması için Batı dünyasını takip etmeye başlar. Osmanlı aydın ve 
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devlet adamlarının Avrupa gezileri ve görevleri neticesinde yaşanan zihniyet 

değişimi, edebiyat dünyasında da değişiklikler meydana getirir. Tanzimat sürecine 

kadar Divan edebiyatı kodlarıyla yazan şair ve yazarlar, zihin değişimi ile birlikte 

Batı’dan alınan yeni türlerden yararlanır. Türk edebiyatında yenir bir tür olan roman, 

biçim-içerikolarak yeni bir dönemi başlatır. Uzun metinler yazmaya elverişli 

mesnevi türünün yerini roman almaya başlar. 

Her ne kadar daha 18.yüzyılda askeri alanda yenilik hareketlerine girişilmiş 
ve 19. yüzyılın başında II. Mahmut döneminde de bu reform çabaları devam 
etmişse de asıl Batılılaşma, 1839’daki Gülhaneyi Hattı Hümayun ile açılan 
Tanzimat döneminde başlar diyebiliriz.(…) Demek oluyor ki bizde romanı 
başlatanlar iki yoldan terakki’ye hizmet etmiş oluyorlardı.Birincisi, edebiyatta 
ilerlemiş Avrupalıların geliştirdiği ve uygar insanlara yakışır  bir anlatı türünü 
Türkiye’ye getirmek ve tanıtmak suretiyle. Yani edebiyatta Batılılaşmamıza 
yardım ederek. İkincisi gazete gibi romanı da eğitim amacıyla kullanarak yine 
terakkiye(terakkiden anladıkları şey başka olsa da) yardımcı olmakla.

51
 

Tanzimat döneminden itibaren Batı edebiyatının takibi ve taklidi ile başlayan 

roman, zaman içerisinde yapı bakımından değişim ve gelişim gösterir. Türk 

romanında modernist unsurların ilk nüvelerini veren Halit Ziya Uşaklıgil ve daha 

sonrasında Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. Yusuf Atılgan’ın 1959 yılında yayımlanan 

Aylak Adam eseri ile romanda modernist unsurlar belirgin hale gelir. 1972’de 

yayınladığı Tutunamayanlar romanıyla Oğuz Atay, modernist unsurları kullanan 

önemli bir yazar olarak karşımıza çıkar. Yıldız Ecevit bu noktada Oğuz Atay’ı 

modernist romanın öncüsü sayar: 

Edebiyatımızda modernist romanın öncüsü Oğuz Atay’ dır. Atay 1972’de, o 
güne değin Türk edebiyatında kurgu/biçim özellikleri açısından görülmemiş 
bir romanla ortaya çıkar: “Tutunamayanlar”.  Zamansal art ardalığın montaj 
kalıplarıyla delindiği, iç ve dış dünyalar arasındaki sınırların silindiği, farklı 
ontolojilerdeki gerçekliklerin farklı biçim ve anlatım öğeleri aracılığıyla çok 
katmanlı bir yapı içinde verildiği bir romandır ‘Tutunamayanlar.’

52
 

Tutunamayanlar’dan sonra Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli’nin kahramanı 

Zebercet üzerinden modernist eğilimler daha belirgin hale gelir. Bu konuda Berna 

Moran’ın yaptığı aşağıdaki değerlendirme onun Yıldız Ecevit ile paralel düşündüğü, 

içerik ve biçimden kastının modernist roman olduğu anlaşılır. 

“Kimseyle iletişim kuramayan, toplumun dışına düşmüş ve bundan ötürü 

kurtuluşu ölümde bulan Zebercet, bu yalnızlığı ve anlamsız yaşamı ile insanlığın 
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durumunu serer önümüze. Atay da Atılgan da toplumun ezdiği, dışladığı bireylerin 

öyküsünü anlatırken,  isyanlarını yalnız romanın içeriği ile değil biçimiyle dile 

getirirler.”
53

 

Bu yazarlara paralel olarak Adalet Ağaoğlu’nun 1973’ten itibaren verdiği 

eserler de modernist niteliktedir. 1977 yılında yayınlanan Hakkari’de Bir Mevsim 

romanıyla Ferid Edgü, modernist unsurları kullanır. 

Değişen ekonomik ve toplumsal hayat, kendi kavramlarını da oluşturmaya 

başlar. Her yeni yaşam formu kendi içinde çelişki yaratan bir süreci de barındırır. 

Önceki ile yenisi arasında bir çekişme olur ve buna bağlı olarak da yaşam 

şekillenmeye başlar. Burada modern kavramı,yeniyi temsil ederken geleneksel 

olgular da karşımıza çıkar. Özellikle neo-klasik yaklaşımlar, buna örnek 

gösterilebilir. Geleneksel yaşamda toplum ve din, günlük hayatın belirleyici 

öğeleriyken; sanayi toplumunda bireyin etkinliği artar ancak bireyin bu yeni 

yaşamdaki varoluşsal sıkıntıları ortaya çıkar. Bu varoluşsal bunalımlar, 

modernisteserlerde yoğun olarak işlenilir. Birey merkezli olan ve kent yaşamına 

yaslanan modernist eserlerde, bireysel bilincin ön plana çıktığı sanat anlayışı vardır. 

“Modernist sanatın belli başlı eğilimlerinden biri de kişisel deneyimleri öne 

çıkarmak ve ona daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir önem 

atfetmekti.19.yüzyılda imgeye, sembolizme, düşlere ve bilinçdışına yapılan vurguları 

miras alan modern dönemin önemli sanatçıları,her daim bireyin kendi farkındalığını 

öne çıkardılar.”
54

 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki modernist roman, ruhu bunalan bireye 

odaklanmış ve kentin kapalı mekânlarında yaşanmış an’ları anlatır. Bu yönüyle 

modernist romanlar, kapalı ve yoğun bir atmosfere sahiptir. Modernizmin ruhuna 

uygun hızlı araçların ve kasvetli mekânların yoğunlukta olduğu şehir;dağların, 

ovaların yerini alır. Yapay ışıklar, güneşin yerini alarak betimlemelerin sınırlı olduğu 

bir anlatımı ortaya çıkarır. Bu durumda bireyin ruh betimlemesi dışında şehrin büyük 

mekânları ve ışıklı bulvarları katı bir şekilde betimlenir. Modernist yazarın esin 

kaynağını da bu yaşam besler. Simmel; çağdaş kaosun sanatçının konusu olduğunu 
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savunur ve kalabalıkların temposu, şehrin kargaşası sanatçının düş gücünü harekete 

geçiren unsurlardır, der.
55

 

     Modernist tarafından ortaya konan eserlerde amaç; modernitenin bireyi 

bunaltan, baskı altına alan, tek tipleştiren yapısını çözümlemek ayrıca bu yaşamın 

insanı sürüklediği ruh dünyasının bunaltılı halini nasıl dışavurduğunu ele almaktır. 

Elbette bu olumsuzluğu ele alan eserler, aynı zamanda değişen yaşama karşı bireye 

eleştirel bir etkinlikalanı da sunar. Modernist bir eserde yeni bir fikir ve yeni bir 

yöntem, kendini gösterir. Childs; Ulysses’i, Çorak Ülke ve Kantolar’da olduğu gibi 

göndermelerde bulunmasından, kurgunun kopuk biçimde ilerlemesinden ve kentsel 

yaşam karşısındaki derin kaygısından dolayı modernist görür.
56

 

     Modernist bir eser olan Ulysses hakkında yapılan bu değerlendirme kesin 

olmamakla birlikte aslında modernist bir eserin içeriğinin ne olduğu vurgulanır. 

Burada modernist zihniyetin dış etkenlerinden kaynaklanan bunaltının bireyin iç 

dünyasına yaptığı etki sonucunda modernist eserin içeriğinin de bu atmosferi 

taşıdığını gösterir. Modernleşme belirli bir süreç içerisinde gerçekleşir. Hem üretim, 

yönetim hem de sanat ve kültürde yaşanan gelişmeler, bu sürece yön verir. Bu da 

ancak zamanla gerçekleşen durumlardır. Modernleşme sürecini hızlandırmaya 

çalışmak doğanın gidişatına uygun düşmez.Modernleşmede olduğu gibi modernist 

eserlerin ortaya çıkması, belli bir birikimle meydana gelir. Modernist eserlerde salt 

anlatım teknikleri kullanmak veya modernist izleklerle örmek eserin modernistliğini 

yansıtmada yeterli olmaz. Bu, zaman içinde açığa çıkan modernizm 

ruhuylaolgunlaşan zihnin dışa vurumu neticesinde olur. Ulysses bu yüzden Childs 

tarafından modernist kabul edilir. 

Modernist eserlerde göze çarpan teknik ve deneysel gelişmeler sanatçıların 
entelektüel algılarında ortaya çıkan değişimlerden kaynaklandığı için bu 
keşifler bilişsel bir kazanımı da beraberinde getirmekteydi. Kadınların ve 
erkeklerin kafasını kurcalayan, daha çok benlik,mit,bilinçdışı ve cinsel kimlik 
gibi kavramlardı ve modernistler bu düşünceleri Nietzsche, Bergson, 
Marinetti, Frazer, Freud, Jung, Einstein ve diğer kültürel devrim 
otoritelerinden almışlardı.
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Baudelaire, modern sanat ile romantizm arasında ilişki kurarak romantizmi, 

‘güzelliğin en son en çağdaş’ifadesiolarak yorumlar. Ancak Baudelaire, bunu 

söylerken geçmiş ile ilgilenmez. Modernliği şimdilik veya an ile ilişkilendirmektedir. 

Yeni olanı ise gerçeğin bir kopyası olarak değil image(imaj) ile yeniden ve değişik 

tasarım olarak yorumlar. Baudelaire şöyle der: 

Nasıl ki insanın ahlakı sevgiyi, dini vb. farklı farklı anlamaları kadar çok ideal 
varsa romantizm de kusursuz bir şekilde ortaya konmaz, dönemin ahlakına 
benzer bir kavrayışla ortaya konur. Bu yüzden her şeyin ötesinde geçmişin 
sanatçıları için yasaklanan ya da bilinmeyen insanlık durumlarını ve doğal 
güzellikleri de bilmek gerekir. Romantizmden bahsetmek modern sanattan 
bahsetmektir; yani içtenlikten, ruhsallıktan,renkten,sanatların olası her yolla 
ifade ettiği o sonsuza yönelme hevesinden bahsetmektir.

58
 

     Modernist eserlerde eski sanat anlayışına, klasik-geleneksel formlara 

topyekün bir karşı duruş veya bu sanat anlayışlarına körü körüne bağlanma söz 

konusu değildir. Nasıl ki düşünce tarihinde yığılan bilgiden yeni bilgiler elde 

ediliyorsa sanatta da bu bilgi birikiminden yararlanma söz konusudur. Bu yararlanma 

dönemin sanat tekniklerinde değişiklikler ortaya çıkarır. Modernist eserler de 

kendinden önceki edebi birikimden yararlanırken bu birikimlerle eserlere farklı ve 

yeni teknikler eklemiştir. Eserlerdeki bu gelişim ve yenilenme,modernist yazarların 

modernite rasyonelliğinin tek biçimci etkisine karşı çoğulcu bir duruşuolarak 

görülebilir.Butler; modernist eserlerde eklektik formlarla klasik metinlerin 

kullanılmasını, geçmişe duyulan özlemden çok şimdinin duygularının inşasında etkili 

olan başyapıtları kullanmak olarak görür.
59

 

     İngiltere’de görülen buharlı makinelerin kullanılmaya başlanmasıyla fabrika 

ölçeklerinin büyümeye başladığı endüstri devrimi ile toplumsal bir dönüşüm 

yaşanmaya başlar. Kentsel yaşam gittikçe artar ve insanların alışkanlıkları değişmeye 

başlar. İlerleme, değişim, yenilik, büyüme, sınırsız kar hızlı bir değişimi de 

beraberinde getirir; bu da her şeyin çabuk değişmesine neden olur. Bu değişim, 

modern bireyin yapısının ne olduğunu, neye evrildiğini gösterir. Bu birey, hız ve 

değişimin peşinde sürüklenen insan olarak karşımıza çıkar. Berman; güç, coşku, 

dünyayı dönüştürme imkanı olarak gördüğü modernin aynı zamanda yıkıcı tarafına 

atıfta bulunarak modernliğin sahip olduğumuz, bildiğimiz her şeyi yıkan tarafını da 
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gösterir. Modern olmayı, Marx’ın deyişiyle, ‘katı olan her şeyin buharlaşıp gittiği’ 

evrenin parçası olarak değerlendirir.
60

 

Hıza bağlı olarak açığa çıkan Marx’ın söz konusu buharlaşma’sı, doğal 

yaşamdan kentli yaşama geçen bireylerin doğasının değişiminde de etkili olur. 

Yerleşik bir yaşam,mutlak bir fikir kalmaz. Teknikle birlikte hızlı dönüşüme uğrayan 

sosyal yaşam ve buna ayak uyduramayan bireyin bunaltılı yaşamı ortaya çıkar. 

Estetik modernizmdeki modernist sanatçının bu bunaltıyı eserlerde işlediğini 

görürüz. 

Teknolojik gelişmeler, bilimsel ilerlemeler, modernizmin insanı tehdit eden 
unsurlarıdır. İnsanın ürettiği araçlar, insan tarafından bile tam olarak 
algılanamamış ve insanın yerini alma, insanı silme algısına yol açmış ve insan 
gerçek karşısında zayıf, aciz duruma düşmüştür. Modernist romanın gerçek 
karşısında bunalımlı, ümitsiz ve sorgulayan aciz kahramanı kaçınılmaz bir 
son olarak içe dönmüştür.

61
 

Modernizmde her şeyin çok çabuk değişmesi, gerçeklik algısını da değiştirir. 

Fizikteki gelişmelerden hareketle de kişiye göre değişen gerçeklik algısını 

modernizm kendine sorun edinerek bunları, eserlere dahil eder. Birey, kendi içine 

yönelen edilgen haliyle ele alınır. Geleneksel romanın maceracı kahramanı 

modernleşme sürecinde güçlenen kurumların, rekabetçi iktisadın ruhu ve gücü 

karşısında ezilir. Bu durum modern bireyi; yalnızlaştıran, sinikleştiren bir karaktere 

dönüştürür. 

Bu bağlamda modernist roman modernizmin iki unsurunu kendisine sorunsal 
kılmıştır: Yalınlığını yitirerek parçalanan gerçeklik ve bu gerçeklik karşısında 
kimlik ve kişilik bunalımına girerek kendine güvenini yitirmiş birey. 
Birincisi, yeni romanın biçim (kurgu), ikincisi de içerik (figüratif) yönlerini 
belirlemiştir. Parçalanmış gerçeklik unsuru değişen Fizik teorileriyle ortaya 
çıkmışken bunalımlı birey bu gerçekliğe tepki olarak ortaya çıkmıştır. 
Modernist roman başkişisi, modern dünyaya, modern dünyanın olgularına 
yenilmiş ve iç dünyasına çekilmiş bireydir. Artık o günlük aksiyonlar içinde 
olan figür değil; iç gerçekliğiyle ön plana çıkmış protagonisttir.

62
 

Tanrısız kalan, kendini toplumdan soyutlayan veya soyutlatılan, bir gruba 

dahil olmayı uygun görmeyen modern kentli bireyin güç alabileceği, yaslanabileceği 

dayanağı kalmaz. Bu duruma gelen bireyin yaşadığı her bunaltıda girdiği her 
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çıkmazda kendi dışında bir yere başvurması zordu. Bilince ve benliğe duyulan 

güven, sorunların üstesinden gelmeye yetmiyordu. Topluma değil de kendine içkin 

bir varlık haline gelir insan. Edilgen ama derin düşünen bu kişi, geleneğe ve 

guruplara güvensizce yaklaşarak her şeyi kendi deneyimleyerek yaşama 

arzusundaydı. Bu konudaCharles Russell;Hemingway, Woolf, Mussil ve Beckett gibi 

modernist yazarların roman kahramanlarının her daim yıkıcı bir etkiye sahip ya da 

anlamsız denebilecek bir ortam içinde betimlendiğini ama her şeye rağmen bu 

kahramanların kendi bilinçlerine sığındıkları görüşünü savunur.
63

görüşünü, Butler 

aktarır. 

Görüldüğü üzere modernist romanın içeriğinde, merkezinde insan yer alır. Realizmde 

gördüğünü kopya eden ve nesnel-hakim bir bakış açısının altında etkili olmayan 

birey, modernist romanda pasif, sinik, bunaltılı, güçsüzdür. Bu birey, eylemsel 

olmasa da her şeyin merkezinde yer alır ve kendine içkin direngen yönü de içinde 

barındırır. Octavio Paz’ın ifadesiyle; 

Romantik kahraman maceracıydı, korsandı, şairi, özgürlüğün veya ıssız bir 
gölün kıyısında gezinen soylu bir düşünceye dalmış yalnızın savunucusu 
haline geldi. Baudlaire’in kahramanı kentte sevgisini yitirmiş günahkar bir 
melekti, siyah giyiniyordu, şık ve yıpranmış elbiselerinin üzerinde şarap, yağ, 
çamur lekeleri vardı…

64
 

Bu modernist metinlerin odağındaki kahraman veya birey topluma yabancı, 

kendi içine çekilmiş bir tanrıdır. 

Modernist romanın başkahramanı, modern dünyaya, modern dünyanın 
olgularına yenilmiş; bunların etkileriyle pasifleşmiş, iç dünyasına çekilmiş, 
yabancılaşmış bireydir(….) o modern dünyaya ayak uyduramamakta ve bunu 
tepkiye dönüştürüp iç dünyasına yönelmektedir. Buna bağlı olarak modernist 
romanda birey merkezli bir yapı ortaya çıkar.

65
 

Buradaki birey, esasında yeniliğe ayak uyduramayan yeni sisteme yabancı olan veya 

muhafazakar olan bir birey olarak düşünülmemelidir. Tam tersine modernist birey, 

modernizmi iliklerine kadar hisseden onun çarpıklığını ve çelişkilerini gören 

bireydir. Ancak mevcut durumu değiştirmek gibi bir devrimci duruştan -daha önceki 

klasik kahramanlar gibi- ziyade sinik olmayı bilinçli olarak tercih eder. Bilinçli bir 
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eğilim olduğu için aslında bu sisteme ayak uyduramayan değil de ayak uydurmayan 

demek daha yerinde olabilir. 

Görüldüğü üzere modernist eserlerin hakim tarafı bireyin bilincine dayalı 

herhangi bir güç, grup ya da otoritenin ardına saklanmadan bilincin sınırlarının 

içinde kendini var etme çabası vardır. Bireyin alışkanlıklara bir karşı duruşu vardır. 

Birey odaklı bu metinler,topluma bir mesaj verme, onlara yön verme gibi bir kaygıya 

düşmez. Modernist metinlerde özgürlük ve özgünlük ön plandadır ve daha önceki 

akımlar işlevselliğini yitirir. İnsanın zihin dünyasını şekillendiren ideoloji olarak 

nitelendirebilecğimiz bazı düşünce sistemleri vardır. Ancak modernist eserlerin 

kahramanlarında ideolojik bir yaklaşım ya da ön kabullerle hayata karşı durma, söz 

konusu değildir. Bu durum elbette modernist eserlerin ve yazarların eleştirilen 

önemli taraflarındandır. Daha çok Marksist yorumlamalar yapan Fredric Jameson bu 

konuda şunları söyler: 

Artık şunu söyleyebilecek konumdayız: modernist yapıtlar eski Marksizmin 
ileri süreceği gibi, bizi gerçeklikten uzaklaştırma, onun yerine lüzumsuz 
kaygılar geçirme ve ‘dekadan’ değer ve faaliyetleri(bugün tam da tüketim 
toplumuna ait- hepimizin içinde evrensel olarak programlanmış-olduğunun 
görebileceğimiz değerleri) teşvik etme yollarından ibaret değildir. Bu 
yapıtlar(“aynı zamanda” mı demeli?) gerçekliği çarpıtma ve bastırma 
yollarıdır.

66
 

Bu bireylerin içinde bulunduğu durum, sanata farklı bir yaklaşımın esas alınmasını 

gerektirir. Modernist sanatçının buradaki rolü bu yeni yaşam tarzını sorgulamaya 

başlamasıdır. Bireyin dıştan gördüğünü yansıtması gibi empresyonist ve realist 

anlayışlar bu dönem insanının ve toplumunun psikolojik yönünü yansıtmada yetersiz 

kaldığı için resimde, edebiyatta;kübizm, ekspresyonizm gibi yeni akım ve sanat 

anlayışları ortaya çıkar. Elbette bunda psikolojideki gelişmeler-özellikle Freud’un 

kuramları-  etkili olur. 

Freud’un çalışmalarının yayınlanmasıyla pek çok yazar için, her birimizin 
uyum göstereceği(conform) tek normatif belleğin olmadığı açığa çıkmış oldu 
ve pek çok modernist, psikolojideki gelişmelerden insan karakterini sunmanın 
yolunu değiştirmek adına oldukça etkilendi. Lawrance, Woolf, Joyce ve 
ötekiler için ben, sabit ve durağan değil,evrimleşen, akıcı, süreksiz ve 
bölünmüş idi. Marks’ın dini bir uyuşturucu ilaç olarak gördüğü yerde,dini 
bireyin açıklaması ve bireysel tanı ve de modern durum’un tanısı olarak 
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psikoanaliz özellikle pek çok sanatçı için dinin yerine geçecek konuma 
gelmiştir.

67
 

Modernist eserlerin üzerinde durduğu konulardan biri de zaman algısıdır. Newton 

mekaniğinden etkilenerek yorumlanan zaman anlayışı, düz çizgiseldi ve tarihin 

ilerlemesi de bu şekilde ele alınıyordu. Mükemmele ve ileriye uzanan bir zaman 

anlayışı mevcuttu. Bu da gerçekçi romanlarda kendine yeterince yer bulmuş ve 

üslupta hakim bakış açısınıetkili hale getirir. Einstein gibi fizikçiler tarafından ortaya 

konulan görecelik, belirsizlik fikirleri ile atomaltı parçacıkların keşfi ve her şeyin bir 

bütünlük içinde, sarmal bir biçimde meydana geldiği görüşleri yeni bir anlayış 

oluşturur. Modernist eserlerde; zamanın düz ilerlemeyle sağlanmadığı bunungeri 

dönüşlerde, ileriye sıçramalarda olduğu vurgulanır. Böylece yazın dünyasında 

sağlanan zamansal bütünlük ile birliktefarklı türlerin de bir arada kullanımını 

kolaylaştıran unsurlar olarak kolaj-montaj gibi teknikler de yaygınlaşır: 

Zaman dün-bugün-yarın-kelimeleriyle ifade edilen kronolojik çizgide bir akış 
olarak ele alınmaz. Bunun temel sebebi zamanın mutlak olmadığının 
anlaşılmasıdır.Böylece zaman geçmiş an ve geleceğin birbirini sırayla takip 
etmesiyle değil bunların iç içe girmesiyle kurgulanır.Bunun sonucunda 
görünüşte kısa zaman dilimlerin geçen;ancak bazı tekniklerle genişletilen bir 
zaman ortaya çıkar.

68
 

Diğer taraftan Henri Bergson’un zaman anlayışındaki yeni düşünceleri, edebi 

yazındaki kurgunun ‘çizgisel zaman’ yapısında önemli değişikliğe neden olur. 

Sarmal ve öznel zaman, roman yapısını yeniden tasarlamaya götürür. 

Bergson,‘Zaman ve Özgür İrade’ de zamanın öznelliğine şu şekilde vurgu yapar: 

Daldan dala konan zihnin nesneleri olan olguların ve özlerin yalnızca gerçekliğin 
derinliğinin bir bölümünü elde etmek için intuition(sezgi) tarafından içine 
işlenmesi gereken dış görünüşü olduğunu öne sürüyordu. Bergson 
‘gerçekliğin’, zihinde zamanın tüm deneyimlerini aynı hız ölçütüne göre 
ölçen doğrusal, düzenli saat tiktaklarının belirlediği zamanın farklı bir 
biçimde deneyimlenmesi sonucu karakterize edildiğini düşünüyordu. Bergson 
psikolojik zamanın süre tarafından ölçüldüğünü, zihin deneyimlerinin 
uzunluğunu onların farklı yoğunluklarına, içeriklerine ve her birey için 
anlamlarına göre kavradığı değişen bir hız olarak öne sürmüştür.

69
 

     Freud’un ‘serbest çağrışım’ yöntemi, bireylerin iç dünyalarındaki gizlenmiş, 

bastırılmış duygu ve düşünceleri açığa çıkartmasını sağlar. Bastırılan bu unsurların 
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açığa çıkmasıylabirlikte kalabalıklar içinde kendi kabuğuna çekilmiş, makine dişlileri 

içerisinde sıkışmış benliği rahatlatır. Bireyi ruhsal olarak sağaltır.  Edebiyatta 

özellikle romanda bu yöntem ‘bilinç akışı’ yöntemiyle kahramanların düzensizce 

konuşturulması biçiminde yansır. Bireyin bilinçlenme sürecindeki gelişmeler, 

romanlarda bireyin kendini arama, keşfetme sürecine evrilir. Bu süreçte 

birey,bilinçlenmeyi toplumda veya tinsel varlıkta aramak yerine kendi olanözne’de 

bulmaya başlar. 

Bireyin öznel bakış açısına verilen önem,grup bilincine ve gelenekselliğe 
karşı duyulan güvensizlik modernizmin başlıca özelliklerinden olmuştur(…) 
öznel bakış açısındaki bu yaygınlık felsefe alanında Bergson’a ve psikoloji 
alanında Freud’a kadar uzanır.Modernist sanat bu tür bir psikolojiyi 
betimlemiş yaratıcı ve kendini ifade etme arzusu taşıyan bireyi yaygın 
toplumsal kanıların zincirinden kurtarmış ya da okuru farklı ve muhalif bir 
kimlik sahibi gibi hissettirmiştir.

70
 

Modernist eserlerin bir diğer özelliği, hem karakter yaratmada hem de kurguda çok 

boyutluluğa yer vermesidir. Mekanik fizikte var olan kesinlik anlayışı, yirminci 

yüzyılda kuantum fiziği ile yerini belirsizliğe bırakır. Bu durum romanda geleneksel 

formların terk edilmesinde etkili olmuş ve antimutlakiyetin önünü açarak insanın ve 

tasarıların sürekli değişebilen bir unsur olduğunu gösterir. Daha önceki romanlarda 

yer alan iyi-kötü, güzel-çirkin gibi kesin analizler değişmiş ve yerini belirsizliğe 

bırakır. Birey, kesin olarak tanımlanamamakla birlikte birden fazla yönü ile ortaya 

çıkar. Aynı zamanda roman kurgusundaki tek boyutluluk yerini çok boyutluluğa 

bırakarak kurgu, modernist yazarınöznel etkinlik alanı haline gelir. Kurgudaki bu 

öznellik okurun da alanını genişletir ancak okurun metni anlamlandırması zorlaşır. 

20. yüzyılda ortaya konan Kuantum Fiziği, Öklid dışı geometri, Goedel
teoremleri, Heisenberg’in belirsizlik kuramı ve Einstein’ın görecelik kuramı
gerçekliği algılamasında yeni belirleyiciler olmuştur. Bu bilimsel gelişmelerin
etkisiyle nedensellik bağıntısının yıkılması ve belirsizliğin geçerli olabileceği
düşüncelerinin gelmesi, var olan sanat ve estetik ölçütlerinin de doğruluğunun
sorgulanmasına neden olmuştur. Artık doğrunun değişebilirliği ve gerçeğin
yoruma açık özellik taşıdığı ve parçalanmışlığı görüşleri hâkimdir sanat
alanında. Parçalanmış gerçekliğin yarattığı kaos ortamında sanatçı; dünyayı
anlamaya ve yorumlamaya çalışırken ulaşacağı sonuçların, bilincinin sınırları
içinde kalacağının farkındadır.

71

Dolayısıyla modernist eserin kurgusundaki belirsizlik ve çoğulculuk, okuru 

da çoğul okumalara açık hale getirir. Doğada etkin olan bireyi değil de kentte 

70
 Butler, a.g.e. ,77. 

71
Avcıoğlu, a.g.e. , 37. 



41 

binaların arasında yalnızca gökyüzünü görebilen bireyi merkeze alan modernist 

romanın okuru, aynı zamanda bu ruhu hissedebilen biri olmalıdır. Bu durumda birey, 

eserde verili olanla yetinen değil metni sorgulayan ve metinden hareketle yeni 

yaratımları gerçekleştiren okur haline gelir. Yürek; modernist eserlerin bireyin içsel 

dünyasını yansıttığını, farklı okuma seçeneği sunan bu eserlerin anlaşılması için 

okuyucuların çaba vermesi gerektiğini söylerler.
72

 

     Modernistler, eserlerini inşa ederken her ne kadar şimdi-yeni ile ilgilenip 

bugünkü insanı anlatsa dageleneğin mutlak reddine gitmemiş, çeşitli biçimlerde 

dinsel-inançsal gelenekten de yararlanmışlardır. Başlangıçta modernizmin laik 

zihniyetine ters görünse de bu durum, yazarların bir beslenme kaynağıdır.Bunun için 

modernist metinlerde mitlere veya klasik eserlere göndermelerde bulunulur. 

Modernitenin sekülerlik üzerine olan etkisini göz önüne 
aldığımızda,modernistlerin mit ve dinle böylesine içli dışlı olmalarıkulağa 
şaşırtıcı gelebilir(…)Nihayetinde aydınlar arasında dini kurumların yerine 
geçebilecek bir başka etkili güç arayışı,modernist dönemin en önemli 
miraslarından oldu. Ancak dindarlar(Kandinsky,Mondrian). Yüzünü 
geleneksel dinlere dönmeye başlayanlar(Eliot,Stravinsky,Auden, Schoenberg) 
şüpheci fakat ilgililer(Gide)geleneksel dinden uzak olup mitolojiyi 
benimseyenler(Yeats,Stevens) ve seküler Bloomsbury agnostiklerin tümü 
sanatın bir bakıma geleneksel dinlerle ya çatışma halinde olduğunu ya da 
onları tamamladığını düşünüyorlardı.

73
 

     Bu şekilde kendine alan açan modernist roman;ardında bilimsel,pozitivist, 

siyasi, kültürel, ekonomik vb. devrim veya gelişmelerin ürünü olur. Türk 

edebiyatında ise devlet yönetiminin etkisinin sarsılması ile birlikte 19.yüzyılın 

ortalarında Batı’nın etkisi, daha belirgin olur. Edebi etkilenmeler cılız da olsa 

eserlere yansır. Toplumsal etmenler ve Batı’da yaşanan dinamizmin,devrimlerin 

etkisinin Osmanlı’ya yansımaları güçlü olmadığından Türk edebiyatında modernist 

romanın etkileri, ilerleyen zamanlarda daha güçlü olacaktı. Bunda 1. Dünya 

Savaşı’nın etkisi ve dünya savaşını bitiren antlaşmalara karşı verilen kurtuluş 

mücadelelerindeyaşanan toplumsal değişim, Cumhuriyet’in kurulması, Batı ile 

uyumlu olmak için yapılan inkılaplar, devletçilik modeli desteği ile tarımdan 

sanayiye geçilmeye başlanması, kentlere yönelimin başlaması ile önce toplumsal 

gerçekçi daha sonra da modernist ürünler verilmeye başlanır. Ancak modernist eser 
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adına Türk edebiyatında keskin bir başlangıçtan söz edilemez. Mehmet Narlı bu 

konuda şunu belirtir: 

“1908’den sonraki birçok romanda, değişen cemiyetin yeni insan tiplerini, 

yeni fikir açılımlarını, Birinci Dünya Savaşı ve sonuçlarını, milli Mücadeleyi ve 

diğer sosyal meseleleri takip etmek mümkündür. Tanpınar, 1908’den sonraki Türk 

romanının asıl önemli tarafının , Regik Halit Karay ve Yakup Kadri ile merkezden 

memlekete doğru açılması olduğunu söyler.”
74

 

     Sanat anlayışları, gerek toplumsal dönüşüm gerek Batılı yazarların etkisinde 

kalan yazarların ortaya koydukları eserlerle modernist ve realist roman, hem iç içe 

görülür hem de gelişim itibariyle biribirine yakın tarihlere denk gelir.Türk 

edebiyatında modernist roman örneklerini veren isimlerin başında Adalet Ağaoğlu 

gelir. Aşağıdaki bölümde de görüldüğü üzere onun eserlerinde öne çıkan modernist 

unsurlar, bu yapıyı net bir şekilde gözler önüne serer. 

74
 Mehmet Küçük, Roman Ne anlatır, Ankara, Akçağ yay. 2. Baskı, 2009, 32. 



43 

2. ADALET AĞAOĞLU ROMANLARINDAMODERNİST UNSURLAR

2.1.  Modernist İzlekler 

Çağın gerçekleri vetoplumsal yaşam,sanatçıları hem izlek hem de kurgu 

açısından etkiler. Dolayısıyla eserlerin yapısından hareketle zamanın ruhu 

çıkarılabilir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren kendinden önceki edebi geleneklerle 

bağını koparmasa da modernist eserlerde izlekler bakımından farklı bir eğilim 

görülür. Birey odaklı modernist romanda, bireyin iç dünyası merkeze alınır ve onun 

toplum ve sistem ile uzlaşmayan kimliği yansıtılır. Adalet Ağaoğlu’nun romancılığı, 

modernist etkiler bakımından oldukça zengindir.Ağaoğlu romanlarındamodernizmin 

ruhunu yansıtması bakımından izleklerin başarılı bir kullanımı söz konusudur. Bu 

izleklerin hem birey odaklı hem de toplumsal odaklı olduğu görülür. Ancak 

toplumsal odaklı izleklerin de birey üzerindeki etkisi esas alınarak romana dahil 

edilir. Adalet Ağaoğlu,klasik anlamda toplumsal birçok sorunu farklı bir üslup ve 

farklı bir bakış açısıyla verir. Bu yönüyle onu modernist bir romancı olarak 

değerlendirebiliriz. Adalet Ağaoğlu romanlarında modernist açıdan ağır basan 

bireysel ve sosyal izlekler, anlamsal bir mantık bütünlüğü içerisinde vebirbirini 

tamamlaması bakımından verilecektir. 

2.1.1 Bireysel İzlekler 

Moderniteninyeni yaşam biçimiyle taşradan kente yerleşen bireyin; 

kentlileşme, bir meslekte uzmanlaşma, her şeyi akılla anlamaya çalışma süreci, onun 

iç dünyasına kapanmasına neden olur. Kentlerde insan sayısı her ne kadar fazla olsa 

da sosyal ilişkilerin zayıflığı, bireyi yalnız başına yaşamaya iter. Bu durum; 

yalnızlık, yabancılaşma-aidiyetsizlik, hiçleşme, intihar gibi durumların ortaya 

çıkmasına neden olur. Ortaya çıkan bu duyguların ağırlığı, varoluşunu devam 

ettirmeye çalışan bireyin modernite karşısındaki çıkmazlarıdır. Hem bireysel hem de 

sosyal izleklerin çokluğu, modernist yazarın metni gerçekliğe yaklaştırma, bireyi 

merkeze alarak onu çok boyutlu sunmaya çalışma çabasından ileri gelir. 

2.1.1.1. Yalnızlık 

Teknolojideki ilerleme ve iş kollarındaki artış, kırlardan kentlere doğru büyük 

göçlerin yaşanmasına ve kent nüfusunun gittikçe artmasına neden olur. Kentlere 

yapılan yoğun göçler zamanla kentli bireyin çelişkilerinin artmasına, yalnızlaşmasına 
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neden olur. Kalabalıklar içinde yalnızlık duygusuna kapılmak, bir süre sonra bireyin 

ruhsal durumuna da etki eder. Umutsuzluk, karamsarlık, kötümserlik hali bireyi 

sarar. Bu durum karşısında modern birey, sosyal yönü zayıflayıp etrafından destek 

alamadığında modern psikolojik kliniklere başvurur.  Modernite ile birlikte hem 

çalışma koşullarının bireyi yalıtması hem ideolojik yaklaşımlar, kişilerin birbirlerine 

nefretle, önyargıyla bakmasına neden olur. Bu yüzden zayıflayan ilişkiler, kent 

yaşamını yalnızlaşan kalabalıklara dönüştürür. Ağaoğlu’nun romanlarında 

modernitenin yarattığı bu yalnızlık; Ankara, İstanbul gibi kentlerde yaşayan kişiler 

üzerinden verilir. İdeolojilerin, sınıfsal farklılıkların kendini hissettirdiği eğitim 

kurumlarından mezun olmanın geleceği belirlemesi, bir işe yerleşmek için bir 

yarışmanın içinde olunması, hatta bürokrasinin bireysel çıkarlar için devreye 

sokulması,  iş ve ev arasında sıkışan bireyin zayıflayan ilişkileri, bireyi hayattan izole 

ederekyalnızlığa mahkum eder.  

Yalnızlık izleği, ilk olarakDar Zamanlar
75

 serisinin ilk romanıÖlmeye 

Yatmak’ta karşımıza çıkar. Doçent Aysel, Ankara’daki bir otelin on altıncı katındaki 

bir odaya yerleşir. İntihar amacıyla çırılçıplak bir şekilde yatağa geçer. Romanda, 

intihar eylemi ile Aysel’in kendi hayatına paralel olan Cumhuriyet’in ilanından 

sonraki dönemin kesitleri sunulur.Roman bu bakımdan panoramik bir metindir. 

Otuzlu yaşlarındaki Aysel, yatakta flashback tekniğiyle Türkiye’nin 1938-1968 

yılları arasındaki dönemi, kendi hayatının penceresinden sunar. Okul hayatından 

başlayarak Cumhuriyet ilkelerinin örmüş olduğu yaşamı ve bu yaşama alışma- 

alıştırılma sürecini aktarır. Roman, çağdaş ile geleneksel yaşam arasında bocalayan 

bir neslin hayatını sunar. Batı’ya okullaşma ve eğitim üzerinden uyum sağlamaya 

çalışan Aysel, yataktaki 1 saat 29 dakikalık intihar girişimi esnasında kendi hayatını 

ve birçok toplumsal olguyu masaya yatırır. 07:29’da başlayan intihar girişimi, 

08:49’da Aysel’in Aydın ile yaptığı telefon görüşmesinden sonraotelden ayrılmasıyla 

sonlanır. 

Ölmeye Yatmak romanında, her bireyin belli bir sosyal çevresi ve işi olmasına 

rağmen Aysel’i intihara kadar götürebilen yalnızlığı, otelde çalışan Ali’nin yaşadığı 

yalnızlık, Aydın’ın günlük ve anı defterlerine sığınması, Engin’in bir matbaaya ve 

75
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tek kişilik odadaki hayata sıkışması, İlhan’ın milliyetçi ideolojilerle doyurulamayan 

yalnızlığı, kentli bireyin modern yalnızlığını yansıtan bazı unsurlardır. Anı defterleri, 

mektuplar, günlükler, iç konuşmaların sıklığı romandaki karakterlerin dışa dönük 

değil, iç dünyalarına gömülü ve tek başına olduklarının da göstergesidir. Aysel’in iç 

sesi bunu yansıtır: 

“İçinde uzun yıllar yaşadığım kentin, nerdeyse birlikte büyüyüp, nerdeyse 

kimliksizliğiyle özdeşleştiğim bir kentin bilmediğim bir noktasına asılmışım duygusu 

içindeyim.”
76

 

Aysel’in her ne kadar evli olsa da öğrencisiyle birlikte olması, onun kendini 

yalnız hissetmesinden kaynaklanır. 

“Yalnızız. Çoğalana dek birlikte olunmalı. Öğrencime bunu söylediğimde 

onunla yatmaya hazırdım artık.” 
77

 

Aydın, ilkokulu birincilikle bitirdiğinden halası ona bir defter alır. Aydın, bu 

deftere hayatını yazmaya başlar. Daha sonra bu deftere hayatından ziyade 

yalnızlığını yazdığını bize bildirir. Çarpık bir aydın karakterine sahip olan Aydın’ın 

yalnızlığı, sınıfsal konumundan ve kendi dar çevresinin dışındakileri kendinden 

düşük görmesindendir.  

“Çok yalnız olduğum için çaresiz yine defterime sarılıyorum. Bu defter benim 

en vefalı arkadaşım.”
78

der. 

Milliyetçi ideolojiler temelinde arkadaşlık bağı kuran Aysel’in abisi İlhan, 

milliyetçi kişiliklerle kurduğu ilişkilerden bir süre sonra yalnız kalır. İlhan’da güçlü 

olan biz duygusu, yerini gittikçe ben düşüncesine bırakır. Romanda her düşünce ve 

inanç, parçalanır ve neticede bireysel yaşama duygusu öne geçer. 

“O karlı geceden bu yana; İvan’ın kapısını açmadığı, Fethi abisinin,‘Ne oldu 

bu çocuğa?’ diye arayıp sormadığı, o korkulu, yalnız günlerden bu yana kendisinden 

başka kimseye güvenmiyor İlhan.”
79

 

Yalnızlığı ele alan ikinci eser,Dar Zamanlar Dörtlemesi’nin ikinci kitabı olan 

Bir Düğün Gecesi romanıdır. Bir önceki romanda yer alan ve milliyetçi yönü baskın 

ancak yaşadığı olaylardan sonra ticaret ile uğraşarak zengin ve nüfuzlu hale gelen 
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İlhan’ın kızıaynı zamanda Aysel’in de yeğeni Ayşen’in Anadolu Kulübü’ndeki üç 

dört saatlik düğünü ele alınır. Davetiyeden anlaşıldığı üzere roman 26 Kasım 1972 

yılında saat 19:00’da başlayan düğünü anlatır. Düğün,Aysel’in eşi Profesör Ömer ile 

Aysel’in kardeşi ressam Tezel’in gözlemlerinden, konuşmalarından aktarılır. Muhtıra 

ile düşürülen hükümet ve sol kesimin de işkencelere, idamlara maruz kalmasıyla 

depolitize olunan ortamda, burjuva-asker-akademi-politika çevrelerinin ilişkileri, 

karnavalesk biçimde sunulur. Kısa süren bir düğün gecesindegeri dönüş tekniği 

kullanılarak Ayşen, Tezel ve Ömer aracılığıyla zaman genişletilir. Ayşen’in mecbur 

bırakıldığı bu evlilik, aynı zamanda dönemin sosyal-ekonomik-politik ilişkilerinin 

zorakiliğini de sembolik olarak ortaya koyar. 

Bir Düğün Gecesi romanında her karakter, esasında etrafında insanlar olsa da 

iç yalnızlığıyla ön plana çıkar. Düğün için İstanbul’a gelen Tezel, orada kendini 

yapayalnız hisseder. Bu yalnızlık duygusu, büyük birlikteliklerin, yaşanmışlıkların 

ardından gelir.  

Demek kimse yoktur, herhalde yoktur, demek başka, kimsenin olmaması 
başka. Demek , ‘artık kimse yok, ‘the end’, yalnızım’ dediğim zamanlardaki 
yalnızlığım geçici bir yoksulluk gibiymiş…Vay canına! Vay canına! Tek ad 
yok. Olacağı da yok. Tek adres yok. Olacağı da yok. Elim çenemde-hayır, 
böğrümde- düşünüyorum, düşünüyorum, bu koca kentte kimse gelmiyor 
aklıma…

80
 

Tezel, iç monologla hayatını özetlerken yalnızlığının nedenini bilmiyormuş 

gibi davranır: “Neden bu derece yalnız bıraktım kendimi”
81

der.  Modernist bireyin 

içinden geçtiği sürecin onun üzerindeki etkilerinin farkına varmadan adım adım bu 

yalnızlığa savrulduğunubu cümle yansıtır. 

Yalnızlık duygusunun ekonomik imkan veya güzellik gibi maddi doyumdan 

kaynaklanmadığını, Ayşen Ankara sokaklarında gezindiğinde yaptığı iç 

yolculuğundan anlaşılır. Kentteki insan sayısının fazlalığı, maddi kaynakların kişiyi 

doyuramaması ve bunun yalnızlık duygusunu pekiştiren olgulara dönüşmesi, modern 

yaşamı yansıtır. 

“… Bu kentte Ayşen diye bir kızın, onca kimsesi arasında bunca kimsesiz 

olduğunu kim bilebilir? İnce, uzun, belki güzel; iyi bakımlı, iyi giyimli, blucini 
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kendisine çok yakışan bir Çankaya kızının ölümü dileyecek kadar yalnız olduğunu 

kim bilebilir?”
82

 

Fikrimin İnce Gülü romanı, köyden Ankara’ya gelen ve araba tamirciliği 

yapan Bayram’ın dönemin işçi göçünün etkisi ile Almanya’ya gitmesini ele alır. 

Daha sonraki iç monologlardan anlaşıldığı üzere akrabasının raporu üzerinde yaptığı 

bir hileyle Almanya’ya çalışmaya giden Bayram, uzun süre çalışır ve görünürde 

ölüm yatağındaki amcasını ziyaret etme amacıyla yaptığı Türkiye’ye dönüşü 

anlatılır. Bayram, hem amcasını ziyaret etmek hem de Kezban’ı alarak tekrar 

Almanya’ya dönmek amacındadır. Bayram’ın Kapıkule’den giriş yapmasıyla roman 

başlar. Bayram’ın Balkız diye isimlendirdiği Mercedes markalı aracıyla Ballıhisar’a 

yapılan yolculukta zamanın genişletilmesiyle onun yaşam mücadelesine tanıklık 

edilir. 

Fikrimin İnce Gülü romanı,yalnızlığın ağır bastığı bir romandır. Araba alma 

hırsıyla her şeyden uzak duran Bayram, Bayram’ı sevdiği halde ondan gereken ilgi 

göremeyen uzun süre onun Almanya dönüşünü gözleyen Kezban, sınır kapısında 

çalışan ve orada dönen oyunları içine sindiremeyen Vedat adlı memur, Yalova 

Vapuru’ndaki Ayfer, romanda ön plana çıkan ve ortak özelliği yalnızlık olan 

kişilerdir. Şehirlerde yaşayan bu kişilerin etrafında çok insan olmasına rağmen her 

biri tek başına bir adada kalıyormuş kadar yalnız ve donuk bir portre içerisindedir. 

Bayram’ın ezik yaşamından kaynaklanan ve zamanla gözünü bürüyen hırs dolu 

yaşamı, onun insanlardan uzaklaşmasına neden olur. Büyük amaç ve büyük 

umutlarla Almanya’dan geldiği köyüne daha köyün girişinde karşılaştığı çoban, onun 

bütün cesraetini yok eder. Bayram, özgüvenini yitirmiş bir haldedir. Artık ne amcası 

ne Kezban ne de Ballıhisar,onun için önemlidir. Tek başına kalan Bayram, iç dünyası 

parçalanmış bir biçimde yol ayrımında kalakalmıştır. Bayram’ın gece gündüz 

demeden hırsla çalışması, güvensizlik duyguları içinde insanlara yaklaşması 

neticesinde aldığı Balkız, artık hurda bir araçtır. Bayram yapayalnız bir biçimde 

Ballıhisar bozkırının ortasında kalır. 

Köyünün dibinde yalnız ve yabancı. Kendisini bu Mercedes içinde bu 
Bayram olarak görmekten kıvanç duyacak tek kişi düşünemiyor:Şimdi ne 
yapmalı? Yarın ne yapacağım? Yarın, ondan sonraki yarın, ondan sonraki 
yarın?.. (…)  Bayram, hangi yönü seçeceğini bilmeden, Dörtyol ayrımında 
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bekliyor. Hiçbir yöne sapmayı gözü tutmuyor, canı çekmiyor. Hiçbir yolun 
ucunda, kimse Bayram’ı beklemiyor.

83
 

Dar ZamanlarDörtlemesi’nin üçüncü kitabı olan Hayır romanı; daha önce 

öğrencisi Engin ile yaşadığı yakın ilişki gerekçe gösterilerek akademiden atılan 

Aysel’e ‘Özerk Milli Kültür Kurumu Bilim Hizmet Dalı Değerlendirme Kurulu’ 

tarafından onure edilmesi için bir plaket verilecektir. Roman, bu plaketi almak için 

plan yapan Aysel’in bir günlük zamanını merkeze alır. Başkaldıran yeni insan 

modelinin bakışıyla Aysel, aydın intiharları üzerine bir çalışma yaptığını, romanın 

birçok yerinde belirtir ve bu çalışmanın içeriğine dair bölümleri paylaşır. Ödülü 

almak için hazırlık yapan Aysel, akşamki törene katılmaz ancak romanda bu 

katılmama durumu hakkında herhangi bir açıklama da yapılmaz. Yazar-anlatıcı, 

düşselleştirme yoluyla romanın sonunda Aysel’e ne olmuş olabileceğine dair birden 

fazla intihar veya ölümle ilgili son vererek modernist roman yapısını biraz değiştirir. 

Bu da yazarın her romanda farklı bir üslup arayışına girdiğini gösterir. Daha çok 

başkaldırının ön planda olduğu romanda, dünyada kurulu düzeni kabul etmeyen ve 

intihar eden aydınlardan bahsedilerek Türkiye aydınının çelişkili durumuna ışık 

tutulur. Roman, bir günün ‘sabah, akşamüstü, gece, gündoğumu, öğlen’ anları olarak 

kısa bir zaman dilimini yansıtacak biçimde bölümlenmiştir. 

Dar Zamanlar serisindeki bireylere baktığımızda; Aysel’in, Tezel’in, 

Ömer’in, Engin’in, Ayşen’in Aydın’ın birer yalnız kişi olduğunu bütün romanlarda 

görülür. Toplumun diğer üyeleriyle mesafeli olmaları, aydın veya yarı aydın 

nitelikleri, mesleklerini icra etmeye ayırdıkları zamanın çokluğu gibi nedenler 

onların tek başına kalmalarında, yalnızlaşmalarında bazen doğrudan bazen de dolaylı 

da olsa kendi tercihlerinin sonucudur.Hayır romanında Aysel, kocası Ömer’in onu 

yeğeni Ayşen’e tercih etmesiyle bir evde yalnız başına yaşar. Engin, siyasi mülteci 

olarak gittiği Avrupa’da ruh sağlığı merkezinde çalışarak yalnız bir hayat geçirir. 

Tezel, Aysel’e yolladığı mektuplardan bildiğimiz kadarıyla Avrupa’da tek başına 

resimleriyle ilgili çalışır. Ömer, Aysel’in önceki evliliğini bitiren yeğeni Ayşen ile 

yakınlaşır ve bir çocuk yaparak beraber yaşasalar da yalnız ve mutsuzdurlar. 

Yalnızlığın ağır bastığı bu seride Aydın’ın yalnız ve inançsız bir biçimde öldüğünü 
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 Ağaoğlu, Fikrimin…., 308. 



49 

görürüz. Sadece roman kişileri değil Aysel’e göre; “kimsenin kimseyi gördüğü yok. 

İnsanlar arsında kalın perdeler gerili. Herkes kendi derdinde.”
84

herkes yapayalnızdır. 

Aysel’in yalnız kalmak için taşındığı yerdeki genç ve yalnız komşusu olan 

Layana, birkaç kere Aysel’in kapısına gider. Aysel, onunla konuşmak ve ilişki 

geliştirmek istemediğini belirtir. Layana’nın kapının dibinde Aysel’e; “Yalnız 

yaşamayı nasıl başarıyorsunuz? Ne olur bana da öğretin!”
85

diye bağırması, Aysel’in 

yalnız yaşamayı, bir yaşam tarzı haline getirdiğini gösterir. 

Layana’nın romandaki varlığı adeta Aysel’in yalnızlığını pekiştirme 

görevidir. Aysel’in kapısına sürekli giderek onunla vakit geçirme isteği karşısında 

Aysel’in tavrı, sert bir karşı duruş olur. Aysel’in cevabı kimseyle ilişki kurmamak 

isteğidir. Aysel artık kendine yeten bir insandır. Yalnızlığını sadece iç sesi Yenins ile 

paylaşır. 

“Yorgunluk, uykusuzluk, yalnız, yapayalnız kalma isteği.(…) yeni hiçbir 

ilişki istemiyorum.(…) Bilmediği, hayatında hiçbir yeri olmayan eşyalar arasında 

yürüyordu: üstelik yalnız filan değilim. Tam, istediğim kadar kalabalığım. Yenins 

var.”
86

 

Birey, toplum içindeki kalabalıklara isteyerek veya istemeyerek uyum 

sağladığı ölçüde dahil olabilir. Bu durum, onun birey olma yönünü törpülese de 

birlikte olma ruhu, kişiyi başkalarına yönlendirir. Sosyal bir varlık olan insan, ayakta 

kalma biçimi olarak kalabalıklara uyumsuzluk gösterdiğinde, bazen bilerek bazen 

bilmeyerek yalnız yaşamaya başlar. Kalabalıklar, bireyin üzerinde bir denetim 

mekanizmasına dönüşür. Bu gizli iktidar, zamanla bireyi denetim altına da alır. 

Aysel’in kendi kocası Ömer’den bir çocuğu olduğunu söyleyen yeğeni Ayşen’e 

vurmasını engelleyen duygunun aslında aşkınlık olmadığını ve yalnızlığa neden olan 

duyguyu iç diyalogunda belirtir. 

“Ne aşkınlığı canım, Bulvardaki bir pastanede, herkesin önünde oturuyorduk. 

Kalabalık insanı denetler, olduğu gibi olmasını önler; kitlenin beklentilerine ters 

düşersek, kendimizi sisle çevrili bir sandalın ortasında, tek başımıza buluruz, 

demedin mi?”
87

der. 
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1980 yılında yayımlanan Yazsonu romanı, bir yazarın, bir yaz mevsimi 

sonunda tatil için gittiği Akdeniz’de yaşadıklarını anlatır. Bir motelde konaklayan 

yazar, orada bulunan eski bir evden hareketle anlatıcı olarak aradan çıkarak Nevin’in 

anlatıcı olduğu ikinci bir öykü başlar. Üst kurmaca ve kurmaca halinde oluşan iki 

metin söz konusudur. Birinci ve dördüncü metin, yazar-anlatıcı olan anlatıcının 

motelde geçirdiği zaman ve bazen de üst bir anlatıcının da araya girdiği bölümdür. 

İkinci metinde yazar-anlatıcı ve Nevin ön plandayken üçüncü metin ise anlatıcısının 

Nevin olduğu bölümdür. Bu öyküde Nevin, Antalya’da Alanya’nın bir köyünde tatil 

yapmaya karar verir. Nevin, bu tatile eski kocası Hasan, ölmüş oğlu Güney’in 

arkadaşı Memet, birbiriyle sevgili olan Doğan ve Meriç çifti, kardeşi Fuat ile beraber 

geçirecekleri tatile bir gün önceden gelerek hazırlık yapar. Modernitenin yaşam tarzı 

karşısında zayıf düşmüş bireylerin kendilerini var edebilme mücadelesi olarak bir 

başarı hikayesi olan bu kısa yaz sonu tatilinin nasıl geçtiğini Nevin, okuyucuya 

aktarır. Yazar-anlatıcı, tatilinin sonunda oradan ayrılırken o eski evin de yıktırıldığını 

görür. Böylece roman son bulur. Roman, modernist özellikler taşısa da kurgu 

açısından ve teknik açıdan postmodernist roman tekniği ile yazılmıştır. Bu açıdan 

bakıldığında üst anlatıcı(yazarın kendisi olabilir), yazar-anlatıcı ile kahraman 

Nevin’in anlatımına bağlı olarak kurgu ve gerçek iç içe geçer. Yazsonu romanı, aynı 

zamanda bir romanın yazma sürecini anlatır. Anlatılanların gerçek olmadığı 

okuyucuya sezdirilir. Çoğulcu anlatım ile de belirsizlikler romana hakim olur. 

Böylece romanda hem kurgu hem öykü bakımından modernist romana özgü olan 

tekli bir algı yoktur. Üst kurmaca ve kurmaca ile modernist kurguyu zayıflatan 

Adalet Ağaoğlu’nun üslup arayışının sonucu olarak bu eser, postmodernist kurgunun 

öne çıktığı ilk romandır. 

Yazsonu romanında; kaygılarından ve yorgunluklarından sıyrılmak için 

Akdeniz kıyısındaki bir motele gelen kadın yazarın ve bu kadın tarafından 

oluşturulan ikinci kurmacada yer alan Nevin’in yalnızlığı ön plandadır. Roman, 

karakterlerin yalnız yaşamlarının verdiği bunaltıdan kurtulmak için bir araya gelme 

sürecini ele alır. Yazar-anlatıcı, yalnız olduğunu ve hep yalnız kalacağını belirtir.  Bu 

da ikinci ve üçüncü bölümdeki Nevin’in öyküsünün yazar-anlatıcının kurmacası 

olduğunu gösterir. Kurmaca olduğu belirtilse de bu durum, yalnızlık duygusunu 

ortadan kaldırmaz. 
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“Ben bu kıyılarda yalnızım. Yalnızdım. Kimseyle gelmedim. Kimseyle 

buluşmadım. Kimseyle de buluşmuyorum ve buluşmayacaktım.”
88

 

Yazsonu romanının üçüncü bölümünde yer alan tatile gelenlerin döndüğü 

bölüm, Nevin tarafından anlatılır. Bölümün başında monte edilen şiir romanın ana 

teması olan yalnızlıkla bağlantılı olarak eklenmiştir. 

“Ne kadar yalnız  

Bir yıldız 

Beni yalnız 

Yıldızlar çoğaltır.”
89

 

Üç Beş Kişi romanı, yedi bölümden oluşur. Her hikâyedeki roman kişilerinin 

yaklaşık olarak 20 Haziran 1980 tarihinde ortalama üç saatlik zaman sürecinin 

kesişme anı ele alınır.  Her bölüm hikâyesinin odağında farklı bir kişi yer alır. İlk 

bölümde Eskişehir’de yaşayan soylu Kaymazlı ailesinin el üstünde büyütülen, 

müzikle ilgilenen ve tanıştığı Selmin Rifatzade ile İstanbul’a yerleşen Murat’tır. 

Murat aynı zamanda İstanbul’da fakülteye de gider. Fakat dönemin politik ortamı 

fakültedeki öğrencilik sürecini sekteye uğratır. Bu bölüm, Murat’ın ablası Kısmet’in 

çektiği telgrafla İstanbul’a geleceğini söylemesi üzerine Murat’ın Ufuk’u aramaya 

çıkarak onunla Haydarpaşa Garı’nda Kısmet’i karşılama çabasının uzun hikâyesidir. 

İkinci hikâyede, Tahir ile evlenecek olan Kardelen’in gelinliğini işlerken kardeşinin 

sokağa çıkma yasağı başlamadan önce onun eve gelişinin Kardelen’de yarattığı 

endişe ele alınır. Üçüncü hikâyede, Murat ve Kısmet’in annesi olan Türkan 

Kaymazlı’nın ölüm döşeğinde yatan, zamanında politika ile yakın ilişkide bulunan 

sonra da doğa hayatına çekilen babası Emin Bey’e bakımı ele alınır. Dördüncü 

hikâye, Osmanbey’in arka sokaklarında bir bodrum katında yaşayan Murat’ın 

sevgilisi Selmin Rıfatzade’nin annesi Neval Hanım ve Selmin’in kardeşi olan 

Belgin’in hikâyesidir. Soylu ve zengin bir aileden olan Neval Hanım bütün servetini 

yitirmiş yaşlı bir kadın, kızları da zengin insanlarla zaman geçiren iki güzel kadındır. 

Yaşlandığı için gözden düşen Neval Hanım’ın geçmişine sığınarak yaşamına sefalet 

içinde devam eden hayatı ele alınır. Beşinci hikayede, Murat’ın ve Kısmet’in dayısı, 
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Avrupa’da doktora yapmış saygın, zengin bir müteşebbis olan Ferit Sakarya’nın 

Ankara’da teras katında bir grup arkadaşıyla yaptıkları dost toplantısı konu edilir. 

Altıncı hikâye ise Murat ile uzun süre beraber yaşayan ancak Murat’tan ayrılan 

şarkıcı Selmin Rıfatzade’nin Nato yolu üzerindeki gecekondu semtinde ona eroin 

bulan adam ile sokaktaki kısa bir andaki durumu anlatılır. Yedinci hikâye, Murat’a 

gösterilen ilgiden dolayı her zaman ikinci planda kalmış istekleri ertelenmiş ve 

sevdiğine kavuşamayınca intihar girişiminden sonra gönülsüzce evlenen Kısmet’in; 

evini, kocası Orhan’ı terk edip İstanbul’da yaşayan kardeşi Murat’ın ve sevdiğ i 

Ufuk’un yanına gitme sürecinde, ev ile tren istasyonundaki durumu işlenir. 

 Bu hikâyelerde anlatıcı konumundaki kişilerin yaptıkları çeşitli iç monolog 

ve geri dönüşlerle aradaki yaşam ortaklığı ilişkileri birbirine bağlanır. Böylece her 

biri bağımsız görünen bu hikâyelerin aslında aynı zaman diliminde yolları kesişen 

hikâyelerden oluştuğunu gösterir. Böylece hikâyelerin bağımsız olduğu duygusu 

ortadan kalkar. 

Üç Beş Kişi, aile ilişkileri, miras, arzu ve umutsuzlukla hayatları birbirine 
bağlanmış yedi karakterin geleceği karanlık görünene hikayesi anlatır. analatı 
düzeyinde karakterlerin ruh halleri,  kararsızlıkları, bocalamalrı ve eylemleri, 
gece ikide başlayan sokağa çıkma yasağının öncesindeki birkaç saatlik 
zamana sıkıştırılmıştır.

90
 

Üç Beş Kişi romanı, yedi bölümden oluşur. Her bölümde farklı bir karakter 

yer alır. Bu karakterlerin ortak özelliği, yalnızlık duygularının ön planda olmasıdır. 

Bu kişiler, yanında başkaları olsa da kendilerini yalnız hissederler. Murat, şarkıcı 

Selmin ile uzun süre beraber kalsa da ayrılır ve yalnızlık içindedir. Kısmet, sevdiğine 

kavuşamamış sosyal ilişkisi zayıf ve istemediği biri ile evli olduğu için yalnızlık 

içerisindedir. 

“Ne kadar içlerine kapalı bu çocuklar. Yalnız Kısmet değil Murat da öyle. 

Erkek olduğu, onca şımartıldığı halde, o bile başkalarıyla kolay kolay iletişim 

kuramamakta… Kısmet ise kardeşinin yokluğunda kendisine arkadaş olarak seçe 

seçe çok yaşlı bir adamı, dedesini seçebilmiş.”
91

 

 Ferit Sakarya, ekonomi ile ilgili birçok çalışmayapsa da ve etrafından 

övgüler alsa da fikirsel bir yalnızlığa saplanır. Türkan Hanım, genç yaşta kocasını 
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yitirmiş, ailenin ününden ve feodal duygulardan kimseyle ilişki kuramayan babasının 

bakımıyla ilgilenen bir dünyaya sıkışır. Neval Hanım, soyluluğun verdiği mirasla 

yetişmiş yaşlılığında değeri kalmadığından bir bodrum katında kızıyla zayıf bağlar 

içerisinde yalnız bir hayat sürer. Kardelen, kimsesiz bir halde Tahir ile evlilik 

hayalleri kurup kardeşi Özgür ile yaşar. Romanın merkezinde yalnızlık yer alsa da bu 

yalnızlıktan kurtulmak için de özellikle Murat, Kısmet, Ferit Sakarya arayış 

içerisindedir. Murat, Kısmet ile yaptığı telefon konuşmasında kendini yalnız 

hissettiğini ama yalnız kalıp yeni bir hayat için çabalayacağını belirtir: 

“Her şeyin canı cehenneme! Kadınların da canı cehenneme… Her şeyden 

koptum. Bana, şöyle yapma böyle yap öyle düşünme böyle düşün diyen hırtlardan 

usandım…(…) Şu sıralar yapyalnız olmak istiyorum. Yapyalnız… Aradığımı bulana 

dek çalışacağım.”
92

 

Kısmet, Kardelen’e Ufuk’un altını çizdiği bir kitap gösterir. Bu kitap, Octavio 

Paz’ın Yalnızlık Dolambacı’dır. Kısmet, bu kitaptan hareketle evli olmasına rağmen 

hem kendinin hem Ufuk’un iç dünyasındaki yalnızlığı haykırır. 

“Bütün bu sayfalarda Ufuk da vardır. Sen de okusana Kardelen. Bak bak 

şurasını da işaretlemiş: İnsan özlemdir. Kavuşmak için bir aranıştır. Bu yüzden kendi 

varlığını tanır tanımaz kişi, bir eş ya da dosttan ayrı kaldığını anlar…Ufuk’un 

Kısmet’e yolladığı son kitap.(…) Ne demek istiyor? Herhalde çok yalnız ha?”
93

der. 

Türkan Hanım, henüz otuz yaşındayken dul kalır. Bu süreden sonra hiç kimse 

ile birlikte olamaz. Bu, ailesinin herkes tarafından bilinmesi ve bu soyluluğa yakışır 

bir tavır takınma düşüncesinden kaynaklanır. Gerek Neval Hanım ile tanışması gerek 

babasının bakımının verdiği bıkkınlık ile Türkan Hanım, pişmanlığa kapılır ve bu 

yalnızlıktan kurtulmak için sokağa çıkma yasaklarının bitmesini bekler: 

İyi ama nereye? İyi ama nasıl? Ne yapmaya? Otuzunda dul kal da sen… yirmi 
yıldır, yirmi beş yıldır yalnız soğuk bir yatak…bir erkekle şey 
etmeksizin…(…) Avrupalara gittim. Hep kadınlar…. Hep kadınlar…(…) 
sekseninde bir Neval Hanım, delikanlıları bile peşinden koştururken 
sen…(…) o karılar yaşıyor bizse… şu gece yasağı olmasa, bu sefer ben de 
yapacağımı bilirdim ya!...

94
 

Ruh Üşümesi romanı, bilinen, eğitimli insanların zaman geçirdiği bir 

restoranda aynı masada oturan iki yabancının bir saat gibi bir süre içerisinde birbirini 
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gözlemlemeleri sonucunda kurdukları erotik düşlerden oluşur. İsimleri bilinmeyen bu 

kişilerden kadın olanı masada otururken garsonun adamı o masaya oturtmasıyla 

roman başlar. Aynı masada olup birbirini tanımamalarına rağmen aralarında bir 

çekim kuvveti oluşur. Bu çekim, sürekli kaçamak gözlemlerle devam eder. Garsonun 

da dahil olmasıyla birlikte iç konuşmaların devreye girmesi ile masa kalabalıklaşır. 

Adamın devirdiği bir bardaktan kadın onun eline temas ederek onu teskin eder. Bu 

ilk ten buluşması ile iki kişinin birbirini doyuma ulaştırdığı kaba olmayan erotik 

ilişki dışa vurur. İkisinin de yerinden kalkmadığı bir saat içerisindeki bu sahneler, 

yalnızca düşlerde yaşanır. Romanın sonuna kadar bu düşler devam eder. Ön planda 

olan bu hikâyeyle eş zamanlı olarak başka kişilerin bedensel ilişkileri de araya 

konulur. Bu ilişkileri yaşayanlar; öğretim üyesi ve öğrencisi, kadın ve koca, kızları 

hapiste olan kadın ve koca, uzay bilgini ve kadın, genç kız ve sevgilisi gibi kişilerden 

oluşur. Bunların arasında yaşanan ilişkinin salt tensel yönü verilir. Bunların yaşadığı 

ruhtan, duygudan arınık ilişkinin dozu yüksek tutularak restorandaki düşlerde 

yaşanan erotizmin, tensel ilişkinin yoğunluğu artırılır. Birbirini anlayan ruhların, 

bedenlerin serbestliği göz önünde tutulur. Diğerlerinde sıradanlaşan ve çabuklaşan 

her şey, düşlerdekinde yavaşça ilerleyen özel bir keşfe döner. Bu yönüyle Ruh 

Üşümesi’ne bakıldığında modernitenin tene indirgediği ve duyguyu nerdeyse 

unutturan otomatlaşmış ilişkilere karşı birey, isterse bedenleri bir araya getirmeden 

de başka insanın ruhuna dokunulabilir hissini verir.  

Ruh Üşümesi romanında ana tema, cinsellik olsa da roman karakterleri 

restoranda birbirlerine denk gelir. Masada yalnız oturan kadının yanına garson 

tarafından yalnız bir adam oturtulur. Bunun dışında da cinsel yaşantıları öne çıkan 

öğretim üyesi-öğrenci, kadın-koca, genç kadın-koca, uzay bilgini- sevgilisi, savaş 

muhabiri-sevgilisi gibi kişiler hakkında yalnızlıklarına dair derin bir bilgi yoktur. 

Fakat bu birlikteliklerin hiçbiri doyurucu değildir. Ruhu doyurmaktan uzak bu 

ilişkiler gelip geçicidir ve yalnızlık içinde kalmayı engelleyemez. 

“Herkes herkesi unuttu sevgilim anımsamıyor musun? En çok şimdi 

üşüyorum, ısıt beni. Bu kaçıncı sonbahar kimsenin kimseyi ısıtmadığı. Üstelik 

yatılıyor. Hep yatılıyor.”
95
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Savaş muhabiri ile sevgilisi arasında yaşanan ilişkide de aynı ruhsuzluk öne 

çıkar. Ruhların buluşamadığı yerde bedenler de artık birbirini arzulamaktan 

uzaklaşır: 

“Ne olursa olur… İçim üşüyor. 

Giyiniyor musun? 

Evet. Giyinsem iyi olacak. 

Haklısın, tadı yok. (sarıl bana ruhum, üşüyorum)”
96

 

Romantik Bir Viyana Yazı, yedi bölümden oluştuğu ve farklı kurmacaların iç 

içe geçtiği bir kitaptır. Adalet Ağaoğlu’nun modernist yazım tekniğinin kırılmaya 

başladığı Yazsonu romanında olduğu gibi üstkurmacanın ön plana çıktığı 

postmodernist anlayışın devam ettiğine bu romanda da tanıklık ederiz. Üst 

kurmacada Yazar ve Asaf, kurmacada Kamil Kaya ve Asaf merkezdedir. Üst 

kurmacada Yazar olarak karşımıza çıkan kahraman Londra’da Hyde Park’ta iki 

yeğenini gezdirirken bazı hayallere kapılır. Bu hayal onu Viyana’ya götürür. Sürekli 

yazılar yazan Yazar, kurmacada yer alan Kamil Kaya’nın öğrencisi Asaf ile 

karşılaşır. Yazar, kaybolan Kamil Kaya ile ilgili bazı notları Asaf’a dolaylı yoldan 

ulaştırır. Yazar’ın Kamil kaya hakkında bilgi veren dosyayı Asaf’a dolaylı olarak 

ulaştırması, kurmacada yer alan Kamil Kaya ile üst kurmacadaki Yazar’ın aynı kişi 

olma ihtimalini de beraberinde getirir. Kurmaca olarak geçen bölümlerde, 

Anadolu’nun çeşitli kentlerinde tarih öğretmenliği yapan ve karakteristik niteliğinden 

öğrenciler tarafından  “Hayalci Hanım Hoca” olarak tabir edilen Kamil Kaya’nın 

biricik hayali derslerinde anlattığı Barok döneminin unsurlarını yerinde görmek için 

Viyana’ya gitmektir. Öğretmenlik döneminde bunu yapamayan Kamil Kaya, emekli 

olduktan sonra bir turla Avrupa’ya gider. Turun tarzının kendine uymadığını gören 

Kamil Kaya, onlardan ayrılıp Viyana’ya geçer. Deneme, inceleme, şiir yazan Kaya, 

Asaf isimli bir öğrencisinin evinde bir süre kalarak Viyana’yı gezer. Altıncı bölümde 

yer alan “Rüzgarın Nişanlısı” ve yedinci bölüm olan “Öte/Yan”  bölümleri ise 

romandaki üst kurmaca ve kurmacanın nasıl oluşturulduğunun anlatıldığı romanın 

oluşturulma sürecinin geçtiği bölümlerdir. Bunu da modernist romanda yaratılan 

gerçeklik algısını kırma çabası olarak değerlendirmek mümkündür. Okurun da 
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dahiledildiği ve her şeyin kurgu olduğuna tanıklık ettiğimiz kurmacaların iç içe 

geçtiği romanda öne çıkan modernist eğilimler de vardır. 

Romantik Bir Viyana Yazı roman karakterleri; Yazar, Kamil Kaya, Yunus, 

Asaf, Nesrin Hanım, Clea’dır. Bazı modernist özellik taşıyan bu karakterler ise şu 

şekilde özetlenebilir: Kamil Kaya’nınbekar, öğretmenlik sürecinde dul kalan Nesrin 

Hanım’la saklı bir ilişki biçimi, Viyana’da tanıdığı Clea ile de bedensel bir 

birlikteliğe dayalı ilişkisi vardır. Hayatın büyük bölümünü yalnızca öğrencilerine 

ayırır. Yazar karakteri ise geçmişine dair herhangi bir bilgi verilmeyen bu kişi, 

Asaf’ın da okuru olduğu bir yazardır. Yazarlık dışında kendini bir yere ait 

hissetmeyen bu karakter yalnız bir insandır. Edebiyat öğretmeni Nesrin Hanım 

kocasını kaybetmiş, bir çocuğu olan ve Kamil Kaya ile çekingen bir bedensel ilişki 

ve sanatsal düzeyde dengeli bir ilişki yaşayan biridir. Clea kendine güveni yüksek 

Viyana’ya tatil için gelmiş ve bu esnada Kamil Kaya ile bedensel bir ilişki 

yaşamaktan çekinmeyen yalnız bir bireydir. 

Kamil Kaya, tarih dersini anlatırken özellikle edebiyat ile yakın temas kurar. 

Yahya Kemal’in Kar Besteleri’nden hareket ederek yaşadığı yalnızlığını, dolaylı 

olarak da olsa Yahya Kemal ile özdeşleştirir. Kamil Kaya’nın ders anlatırken 

bütünleştiği, sürekli hayalini kurduğu Viyana’ya gidişi, bu yalnızlığı bastırma olarak 

da değerlendirilebilir.  

“Kim bilir belki de onu yad ellere salan şeyin kendi topraklarındaki iç 

yalnızlığı olduğunu. Bu iç yalnızlığına yabancı bir kültür ortasında mazeret aradığını 

belki. Çünkü şairimizin özel hayatı ‘hiçkimsesiz’dir. Bu, bir sanatçının zaten 

mahkum bulunduğu yalnızlık değil. Ona eklenen çok özel bir yalnızlıktır da.” 
97

 

Adalet Ağaoğlu’nda Yazsonu ile başlayan ve Romantik Bir Viyana Yazı ile 

devam eden postmodernist teknik ve algı öne çıkar. Diyalogun devamında 

öğrencisinin soruları üzerine Kamil Kaya, modernist bir yalnızlığı yaşamadığını 

adeta ispat etmeye çalışarak modernist yalnızlık ihtimallerini yıkmaya çalışır. 

“Gülsen. Şey Gülsenciğim, Yahya kemal benim çok sevdiğim bir şair. 

Bekarlığım ona benzemeye çalışmaktan çok, sorunluluktan kaçışımın bir nedeni 
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olabilir, başka şeyler olabilir… ben Yahya Kemal’e dil hazinemizi çok iyi tanıyıp 

kullanan bir şairimiz olduğu için hayranım.” 
98

der. 

Arayış içerisinde olan üst kurmaca anlatıcısı Yazar, bu arayışının peşinden 

birçok Avrupa merkezini gezmiş ve hayalinde tasarladığı Barok kişilik, bir 

romantik’e denk gelir ve arayışının sonucunda yalnızlık içerisinde kalır.  Sığındığı 

yazılarının neticede bir çıkmaza sürüklenmesi, arayışının karşılanmaması onun 

yalnızlığının pekişmesine neden olur.  

“Bildiğim, o akşamüstü, günbatımında, barok derken karşıma romantik 

birinin çıkmasıydı. Hayallerim yıkılmıştı. Hikayem beni terk ediyordu. Yıllardır izini 

sürdüğüm büyü dağılıyordu. Yapayalnız, umutsuzdum.”
99

 

Modernite zihniyetiyle öldürdüğü Tanrı’nın yerine geçen birey, aynı zamanda 

yalnızlığını kendi elleriyle kurmuştur. Yukarıda da görüldüğü gibi Adalet Ağaoğlu, 

romanlarında yalnızlaşan bireyleri merkeze alarak bu duyguyu yoğunca işler. 

2.1.1.2. Aidiyetsizlik 

Geleneksel yaşam kalıplarının kırıldığı kent yaşamındaki birey, kentin belli 

alanlarında hayatını sürdürür. Kentin diğer yerlerinde zaman geçirme durumu bireyin 

sosyal yaşamıyla doğrudan ilgilidir. Birey, dar bir alanda sosyal ve iş hayatını devam 

ettirir. Başka semtler ve insanlar, onun hayatında fazla yer tutmaz. Kişinin kendi 

yaşam alanları dışındaki hayata karşı bazen tepeden bakması bazen de eziklik 

duygusuyla o hayata imrenmesi söz konusudur. Öteki olarak değerlendirdiklerine 

karşı bir yabancılık duygusu gelişir ve kendini onlara ait hissetmediğinden bireyler 

arası uçurumlar da oluşur. Bu, salt insana karşı bir aidiyetsizlik değil bireyin hem 

kendine hem de mekânlara karşı hissettiği aidiyetsizliktir. Modernist birey hem 

yaşadığı mekânlara, yakınındaki arkadaş gruplarına hem de yakın ailesine karşı 

aidiyet duygularını zamanla yitirir ve onlara yabancılaşır. 

Ölmeye Yatmakromanında Aysel, üniversitede Doçent olarak çalışır. Aysel, 

çalıştığı mekânın dışında yaşadığı şehri çok fazla tanımaz. Aynı zamanda Ömer ile 

evli olmasına rağmen Aysel’in, öğrencisi Engin ile de ilişkisi vardır. Üniversitedeki 

öğretmenlik sürecinin, Aysel’in küçüklüğünden beri okullarda ona öğretilen ve hiçbir 
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zorlama olmadan benimsediği, kutsadığı çeşitli çağdaşlaşma unsurlarına da 

yabancılaşır. İlerleyen zamanlarda Aysel’in çarpık ve iğreti duran bu düşüncelerine 

ironik değerlendirmelerde bulunması, onun zamanla oluşan bu aidiyetsizliklerini 

yansıtır. Aysel; ona öğretilen yaşam biçimine, şekilsel çağdaşlaşma zihniyetine 

akademisyenlik sürecinde ulaştığı bilinçle ilişki kuramaz. Aysel, eğitim döneminde 

kutsallaştırdığı görevlere, liderlere karşı ait olan hislerini yitirir. Artık onun 

kutsallaştıracağı herhangi bir öğesi yoktur: 

“Ölmeden önce son sigara mı içsem mi artık? Çok istiyorum bir sigara 

içmeyi. Neden içmeyecekmişim peki? Henüz ölmediğime, canım da çektiğine göre, 

beni ne alıkoyabilir sigara içmekten? Hangi görevim benim? Hangi ödevim? Hangi 

Atam?..”
100

 

Aysel, ölmeye yatmadan önce nedensizce, belki de ölmeden önce halk ile 

olan mesafesini düşürmenin ve günah çıkarmanın son yolu olarak, sokaklarda gezip 

bilmediği semtlerde minibüsle dolaşırken yeni gördüğü yerlere karşı aidiyetsizlik 

duygusu yaşar. Modern kentlerde aşırı göçlerle birlikte sınıfsal farklılıklara göre de 

semtler arasında derin uçurumlar oluşur. Aysel, Ankara’nın varoş ya da getto alanları 

denilebilecek yerlerinden geçerken bu uçurumu gösterir. Kendisi taşralı olsa da onun 

o mekânlara karşı hissettiği aidiyetsizliği, bağsızlığı ortaya koyar.

Minibüsün içindekilerin beni yabancılayan yüzlerini de neden sonra fark 
ettim. Ta, artık birbirlerini dürtmeye başladıklarında.  Hemen bir yerde inmek 
istedim. Ama şoföre bir durak adı söylemem gerekirdi. Geçtiğimiz yerlerdeki 
durak adlarını bilmiyordum. Bu caddeleri, bu caddelerin adlarını,içlere giren 
yolları, o yolun ucunda asılı duran çamaşırların   kimlere ait olduğunu, o 
boyalı gaz  ve Vita ve Matolin ve Ülfet tenekelerine kimlerin çiçek diktiğini, 
o ta tepelere çıkan dik yokuşların  kıyıcıklarına üst üste kimlerin taş yığdığını;
duvarlara, tavanlara paslı otomobil karoserlerini kimlerin çaktığını, plastik
çağını çeşme başlarında kimlerin yaşattığını bilmiyordum(….) Ulus’un 
Dörtyol ağzında ise amaçsızdım. Üstelik beni yabancılayan bir minübüs içine 
kendimi alıştırmaya başladığım bir sırada olmuştu bu(…..) Bir çığırtkan 
yukardan doğru, Ankara’nın henüz adını duymadığım semtlerini bağırıyordu.( 
biz doğum kontrolü araştırmasını yaptığımızda bu semtler neredeydi? Yok 
muydu? Ya radyo dinleyicisi araştırmaları yaptığımızda? Ah alev uzak semt 
kıyı semt diye bana Yenidoğan’ın adını getiriyorsun. Daha zorlansam 
Balgat’tan öteye gidemiyorsun…).

101
 

Aysel, otel odasına giderken kendini hiçbir şeye ait hissetmez. Bu, onu 

intihara götüren bir neden olabilir. Ancak ölmeye yatarken hamile olduğunu 
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hisseder. Bunun kocasından mı sevgilisinden mi olduğu onun için önemli değildir. 

Kendini herhangi bir kişiye ait hissedemediği için bu tespit, onun açısından önemli 

görünmez. İntihardan vazgeçmesinde belki tek etken bu hamilelik hissidir. Bu his, 

onu hayata bağlayabilecek tek şey olarak görülür. Serinin sonraki romanlarında 

Aysel’e ait herhangi bir doğumun olmaması bu hissin Aysel açısından intihardan 

kaçış içinsadece bir bahane olabileceğini gösterir. 

“Bir süre daha boğuşup çocuğumu büyütmek istiyorum. Çocuk ister saat 

onarıcısı Rıza’nın oğlundan olsun ister Ömer’den…”
102

 

Ölmeye Yatmakromanında, Aysel’in babası Salim Efendi, yaşadığı 

ilçedehalkın ve devlet insanlarının arasındaki ilişki biçimi ve Ankara’da geçirdiği 

birkaç günlük gezi onu bunaltır. Bu durumlara karşı yaşadığı aidiyetsizlikten 

boğulma hissi duyar. Salim Efendi, yeni düzen karşısında gittikçe küçüldüğünü 

gördükçe yaşamdan kopar. Salim Efendi, bu durumun kaynağını salt Cumhuriyet’e 

de yüklemek istemez. Ancak modern yaşam ve insanın kendine yabancılaşması 

sonucunda oluşan aidiyetsizlik düşüncesi, onun ruhunu sarar. Adalet Ağaoğlu, 

modernleşme sürecinde bu ailelerin yaşadıklarını, sonraki zamanlarda ailelerin dramı 

olarak niteler ve aslında romanlarında onları daha çok ön plana almadığı için üzüntü 

yaşadığını belirtir. 

Kaymakam mahfellerde, bayramlarda, kalkınan ışıklı bir ülkeden bahsettikçe 
boğulmakta. Şakir Ağa erkana rakı sofraları kurdukça, bağına bahçesine kuzu 
çevirmeye götürdükçe onları, boğulmakta. Onu, Belediye Reisi’nin kolunda, 
şosede dolaşırken görüp görüp boğulmakta. Onun öğretmenden yanak 
aldığını görüp boğulmakta(….)memurinin gittikçe dışına düştüğünü, 
hiçleştiğini görerek boğulmakta. Boğuldukça Nemrutlaşmakta. 
Nemrutlaştıkça yenilik, uygarlık, adına ne görürse ortalıkta, topuna birden 
soğukluk duymakta, hatta kin duymakta(…) Salim Efendi’nin ise o gün 
bugündür içinde gittikçe büyüyen küçülmeyi kimse anlamadı…

103
 

Bir Düğün Gecesi’nde özellikle Tezel, Aysel ve Ayşen etrafında şekillenen 

aidiyetsizlik duygusu ağır basar. Aysel yeğeni Ayşen’in düğününe gitmez ancak 

kardeşi Tezel katılır. Tezel, her ne kadar düğüne katılsa da kendini oraya ait 

hissedemez. Daha önce değindiğimiz gibi Tezel, oradaki akrabalarını yaşama 

fukarası olarak değerlendirdiğinde Ömer’in bu tanımlama sonrasında Aysel’e düğüne 

katılmamasına dair içinden geçirdiği sözler, Aysel ve Tezel’in ailesine karşı aidiyet 

duygularının zayıflığını gösterir: 
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 “Sanki bu yaşama fukaraları onun hiçbir şeyi değil. Ya da üç beş kadeh içki 

ile abisinin kızı Ayşen’in gönlünü azıcık hoş edecek anasının da yüreğine bir fiske su 

serpecek kadar bir şeyi. Karımın Aysel’in bu kadarcık bile ilintisi kalmamış olabilir 

mi bu düğünle?
104

 

Tezel’in düğüne katılmak için uçakla gelmesinden çok otobüsle gelmesinin 

nedenini aşağıdaki biçimde açıklarken, ailesi ile olan aitlik duygusu yitiminin 

izlerine rastlanır: 

 “Uçağa binebilirdim. Kasvetli bir evde, o kasvetli evlerin birinde, kasvetli 

insanların arasında bir gece fazla geçirmek mi? Ölüm yolunu kilometre kilometre 

katedecek bir otobüsün içi bizimkileri mağmum kalplerinden, mağmun bakışlarından 

bin kez iyi.”
105

 

Ayşen, üniversite yıllarında sol görüşlü arkadaşlarıyla yakın ilişkiler kurar. 

Aysel’in statülü, nüfuzlu olan kendi ailesine karşı olumsuz duygular beslemesinde, 

kendini onlara ait hissetmemesinde bu arakadaş ilişkileri etkili olmuştur. Aysel bu 

yıllarından; “Benim üniversitedeki yaşamım, küçüklü büyüklü bir grup arkadaşla 

oluşturulmuş bir aileydi. Kendi ailemden çok uzakta, onlara iyice yabancı.”
106

diyerek 

bahsetmesi ve gönlü el vermeden yapacağı düğüne halası Aysel’i, eniştesi Ömer’i 

davet ederken; “… o rezil düğüne gelin….beni tutamaksızlığın boşluğuna 

bırakmayın.”
107

ve Ömer’in Ayşen’in iç dünyasından anladığı; “Babama zaten 

yakınlık kuramadım. Annemden gittikçe uzaklaştım.”
108

sözleri içindeki aitlik 

duygularının yitimini gösterir. Romanda neredeyse kimse kendini bir yere ait 

hissetmez. Aysel ile mesafeli bir evlilik ilişkisi olan Prof. Ömer’in; “Bana ise ne 

oralarda ne evimde bir metrekarelik yer yok.”
109

düşünceleri hem eşine hem de evine 

olan aidiyetsizliğinin itirafıdır. 

Fikrimin İnce Gülü romanında Bayram, kahraman olarak diğer kişilere göre 

daha çok öne çıkar. Kimsesiz olan amcasının baktığı Bayram, daha küçükken köyden 

kaçarak Ankara’ya gelir ve orada tamirci çırağı olarak çalışır. Kezban’ı sever ama 

sevgisini somut olarak ona yansıtmaz. Almanya’da iş arkadaşları, hemşerileri ve 

104
 Ağaoğlu, Bir….., 7. 

105
A.g.e. , 34.

106
A.g.e. ,185.

107
A.g.e. ,217.

108
A.g.e. , 287.

109
A.g.e. ,305.



61 

diğer gurbetçiler ile yakın ilişki kuramaz. İnsanların sürekli ondan bir şey 

alabileceğini düşünerek insanlara mesafeli durur. Bu mesafe, onun aidiyet 

duygularını zayıflatır. Türkiye’ye dönüşünün amacını amca ziyareti ve Kezban’ı 

almak olarak söyleyen Bayram, esasında kendini başkalarına ispatlamak için geri 

döner. Hiç kimseyehediye almaz. Kezban’ın başka birisi ile evlendiği haberi 

almasına rağmen bunu romanın sonlarında belirtmesi, onun dönüşündeki niyetini 

yansıtır. Bayram, Kezban’ı sevmesine rağmen ona karşı bir aidiyet duygusu 

geliştiremez. Oysa Kezban, onu yıllarca bekler. İnsana ve mekâna aidiyet duygusu 

beslemeyen Bayram, sadece arabası Balkız’a kendini yakın görür. Bayram, modern 

bireyi esir alan nesnelerin dünyasına mahkum olan duyguları yansıtır. Kimseye 

yakınlık duymayan Bayram’ın tek derdi, varoluşunu o dar topluluğa-köylülerine- 

ispatlamadır. 

Arkadaşlarına kendini göstermek. Onları yenmek, Kezban’ın önünde sırtına 
yediği taşın acısını çıkarmak için uzun ve ağır çalışıyor Bayram. Başını 
kaldırmadan. Sağında solunda nelerin olup bittiğine bakmadan. Ford’la gelen 
adama nasıl elpençe durdularsa, bana da öyle duracaklar. Görür onlar! Beni 
koyun sandılar. Kanımı akıtacaklar sözde.

110
 

Aysel, Hayır romanındaki intihar araştırmasında yazar Edward Bond örneğini 

verir. Aydınların intiharlarının dayanak noktasını özetleyen Bond’un notu, aydınların 

içindeki aidiyet duygularının yitimine bağlanabilir. Aysel de kendi intiharını bu 

aidiyetsizliğe dayandırarak böylesi bir eylemi uygun bulur. Aysel, örnek verdiği bu 

notu belki de kendi notu olarak dolaylı biçimde önceden belirtir. Hiçbir ahlaka ait 

hissedememe halinin neticesi olarak intihar etme tercih edilir: 

“Yarın sabah da gazeteleri açtığımızda şu satırlarla karşılaşacağı: Yazar 

Edward Bond, geride, ‘Artık varoluşumu haklı kılacak herhangi bir ahlak anlayışı 

bulamıyorum.’ Diye yazdığı bir pusula bırakarak fazla miktarda aldığı uyku 

haplarıyla hayatına son vermiştir.
111

 

İntihar ekseninde ilerleyen Hayır romanında bireyin doğa ile ilişkisi zayıftır. 

Birey, toplumun değerlerine, ahlak anlayışlarına, inançlarına, gelişen tekniğe ait bir 

duygu beslemez. Aidiyet duygularını yitiren bu birey, çıkış yolu olarak başkasının 

hazırlayacağı bir sonu değil de kendi sonunu belirleme arzusu taşır. Bu bireyin ait 

hissettiği yegane düşünce, intihardır. Aidiyet duygularını yitiren bireyin yaşama 
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anlam katacağı bir şey bulamaması, onu böylesi bir eyleme yönlendirir. Elbette 

romanda bu eylem, Aysel tarafından sonsuz özgürlüğün başlangıcı olarak kabul 

edilir. 

“Oysa düşünürsen bir de cesetleri olmayanlar var. Sinmiş, ikiyüzlü bir hayatla 

uyum sağlayamayanlar, bu uyumu sağlamaktansa, kendilerini ortadan silenler, 

silinişi, bu istençli seçimi bir reddediş olarak yaşayanlar var. Tarih çoğunun 

hayatlarının nerede son bulduğunu yazmıyor.”
112

 

Yazsonu romanındaki izlek, modern kentlerin içine sıkışmış ve yalnızlık 

duyguları içerisinde kendini bir yere ya da bir insana ait hissetmeyen bireylerin 

arayış çabasıdır. Roman, yeniden bir şeyler başarma duyguları ile birkaç kişinin 

onları bir araya getiren aitlik duygusu etrafında toplanma arayışını konu alır. Nevin, 

Hasan, Memet, Doğan, Meriç, Fuat etrafında oluşan bu tatilde aitlikler, parçalıdır. Bu 

tatili organize eden Nevin, Hasan’dan boşanmıştır. Nevin, Meriçle ilişkisi olan 

Doğan’a ilgi duyar.  Hasan, cinsel güçsüzlükten içine kapanmıştır. Memet, ülkesinin 

dışında yaşayan bir öğrencidir. Her şeye rağmen bu altı kişi başardık demek için bir 

araya gelmişlerdir. Nevin’in tatil önerisine Fuat’ın verdiği karşılık parçalanmışlığı, 

aidiyetsizliği gösterir. 

“Yaşamaktan bıktım Nevin, dedi. Gelirim, gelmem gerek(…) yaşamayı 

sürdürebilmek için önüme tam zamanında uzatıverdiğin bir tutamak şimdi bu.(…) 

Nerdeyse birbirimizi unutmuştuk. Birbirimiz için hiç var olmamıştık sanki hiç var 

olmayacaktık…”
113

 

 Doğan’ın kendisine yemek teklifinde bulunduğunda Nevin 

‘in içinden geçen düşüncelerden onun ölen oğlu Güney’den sonra hiçbir şeye 

yakınlık duymadığı anlaşılır. Kocasından boşanmış, oğlunu yitirmiş biri olarak 

Nevin, bütün bunları unutabilmek için sürekli kendini çalışmaya adayan bir insan 

olur: 

“Doğan’ın beni alıkoyabileceği bir yerden geçiverişindeki inceliği düşünmeye 

başlamıştım. Sonra, o ân’a dek, hiçbir yerde hiç kimseyle barınamaz olduğumu da. 
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Kendi yitikliğimi. Nicedir, Güney’in yitişinden çok öncelerinden beri de öyle 

olduğumu somut bir gerçeklikle öyle olduğumu algılamıştım.”
114

 

Nevin’e ait olduğu bilinen tatil yapılan Akdeniz kıyısındaki eski ev, ‘biz’ 

duygusunun merkezidir. O evin yanına kurulacak motelin alanını büyütmek için 

motel sahibi Oğuz Bey tarafından maliyeti kaç olursa olsun evi satın alabileceğine 

karşın; “Düşünmüyoruz bunu. Burayla duygu bağlarımız var…”
115

denilerek karşı 

çıkılsa da romanın son bölümünde evin yıktırıldığı görülür. 

“İşte, diyor, yağmurlar başlıyor, tatiller bitiyor, uykudakiler uyanıyor, uyanık 

olanlar uyumaya gidiyor, kendini ıssız dünyasına çekmiş evler yıkılıyor, ev olarak 

kullanılmayan şurası da, kendisine çok yakın duran motele ekleniyor; her şey olması 

gerektiği gibi oluyor.”
116

 

Üç Beş Kişi romanında yer alan Ferit Sakarya, üniversite bitirir ve aynı 

zamanda Fransa’da da ekonomide uzmanlaşarak Eskişehir’e geri döner. Babasının 

söylediklerinin onun dünyasına hitap etmediğini düşünür. Aldığı eğitim ve hayalleri, 

kendi yerine ve ailesine karşı aidiyet duygularının yitimine neden olur. 

Babama bunları açamamıştım.(…) “Bu yıl derenin öteki yanına mercimek 
ektirelim. Sarıköy’ün bu yanına da pancar ektirelim… sonra arıcılık da iyi 
olur. Adil Bey’in orda gördüm. Hem insanı oyalıyor.” Deyip duruyordu. Bu 
dönüş bende içinden çıkılmaz bir ikilem yaratmıştı, anımsıyor musun 
Gündüz? Doğduğum toprağa ne denli bağlıysam o denli yabancıydım artık.

117
 

Ferit Sakarya, Ankara’da arkadaşlarıyla buluşur. Birçok konuda 

arkadaşlarıyla tartışırlar. Her biri aydın konumundaki bu arkadaşlarının Ferit’te 

uyandırdığı duygu, onların hiçbir yere hiçbir şeye ait olmadıklarıdır. Dönemin sosyal 

ve politik ortamından etkilenmiş olan ve değiştirme, dönüştürme düşüncelerini 

yitiren Ferit Sakarya, kendini arkadaşlarına yakın hissetmez. Arkadaşlarıyla olan eski 

bağlarının zayıfladığını anlar. Romandaki bu durum, modernizmin yarattığı 

toplumsal birçok etmenin bireyin çevresiyle bağının zayıflattığını gösterir: 

Başkent’te şimdi burada, toplumdaki konumları başkalarını aydınlatmak olan 
bütün bu eski okul arkadaşları, asıl onlar sanki yabancı bir ülkede, 
bilmedikleri bir evde pek çok ayna arasında gövdelerini yitirmiş de bulamıyor 
gibiler.(…) peki bu geceden kalan ne? Hiç.(…) hep mi böyleydi dostlarım, 
bugün mü bana öyle geldiler.
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Romantik Bir Viyana Yazı romanında üst kurmacada anlatıcı olarak yer alan 

ve metinde yer alan Yazar, önce Londra’da karşımıza çıkar. Daha sonra düşleri onu 

Viyana’ya sürükler. Avrupa’nın birçok merkezinde zaman geçiren biridir o. Aidiyet 

duygusunu yitiren Yazar, kendini yalnızca yarattığı metinlerde iyi hisseder. Bu his, 

onda özgür olma hissiyatını uyandırır.  Kurmacada yer alan Kamil Kaya’nın yazarı 

olarak da karşımıza çıkan Yazar; Kamil Kaya’ya tarihsel, toplumsal, evrensel, 

coğrafi birçok aidiyetler yükler. 

“İşte o zaman kendimden başka hiçbir yere ait olmadığımı, bir anayurdum 

varsa onun da sadece yazdığım dil olduğunu müthiş bir eziklik, büyük bir gururla 

algıladım. Bu bende Sergey’in henüz bilmediği bir özgürlük duygusu uyandırdı.”
119

 

Bireyin kendine ve etrafına yabancılaşması neticesinde açığa çıkan boşluk, 

aidiyetsizliğinin üst boyutlara ulaşmasına neden olur. Bu aidiyetsizlik duyguları 

modernist bireyi yansıtan önemli bir izlektir. Adalet Ağaoğlu romanlarındaki 

kişilerin donukluğu ve renksizliği, o kişilerin yalnız olmasından ve kendini ait 

hissedeceği bir sığınağının yokluğundan kaynaklanır. 

2.1.1.3. Cinsellik 

Kendini, yalnız ve kimseye ait hissetmeyen modernist bireyin hayat 

karşısındaki kayıtsızlığı, donukluğu karşı cins ile kurduğu münasebetlerde de kendini 

gösterir. Geleneksel toplumda adeta birbirinden saklanan çocuklar, modern toplumda 

daha sık bir araya gelmekte ya da imkânlar dâhilinde bir araya getirilir. Özellikle 

eğitim kurumlarının her kesimden insanın toplandığı yer olması, karşı cins ile 

ilişkileri geliştirir. Modernitenin insan ilişkileri, daha çok akılsal boyutuyla öne 

çıktığından duyguların izleri saklanmıştır veya duygular değersizleştirilmiştir. 

Modernleşme aşamasında geleneksel toplumdaki kadın erkek ilişkileri oldukça 

sınırlıdır. Bu ilişki, daha çok yakın çevre arasında gerçekleşir. Cinselliğin erotik 

boyutu ise saklanmış veya bastırılmış durumdadır. Bunun yaratmış olduğu etkiler, 

Freud tarafından genişçe ele alınarak modern toplumda cinselliğin bedene daha fazla 

özgürlük getirmesini sağlamışsa da erotizmin ruhsal tarafı boş kalmıştır. Cinsellik, 

gerek erotik gerek toplumsal ilişki bakımından dinlerden ve toplumsal 
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alışkanlıklardan bağımsız değildir. Bu konuda Selma Baş, yaptığı değerlendirmede 

cinselliği hem erotik hem sosyal ilişki bakımından sınırlarını belirleyenin din, devlet, 

toplum olduğunu savunur: 

“Bir tabu olarak görülen cinsellik, dinsel ideolojiye göre şekillenir. ‘Cinsellik 
üreme amacı gütmüyorsa salt erotik haz aracı ise Tanrı yasasına ve sosyal 
ilişkilere tehdit oluşturur.’ Din ve devlet, cinsellik konusunda birlikte hareket 
eder ve belli bir sınırı aşarak erotizme varmasına sıcak bakmaz. Varoluşun 
önemli bir yönünü oluşturan cinsellik, toplumsal bir boyut da taşır.”

120
 

 Adalet Ağaoğlu’nun özellikle Ölmeye Yatmak romanında, devlet eliyle 

okullarda öğrencilerin cinsiyete dair taşıdığı çekingenlikleri aşmak için öğrenciler 

arasında sosyal oyunlar düzenlenir. Buna din duyarlılığıyla karşı çıkan aileler ile 

devlet arasında çelişkilerin doğması, modern devletlerin yeni karakterinden 

kaynaklanır. Ancak bu sefer de modern devletler, kendi algılarına uygun bir cinsel 

birlikteliği dayatmaya başlar. Her halükarda devletler, bu ilişkiyi belirleme 

pozisyonunu üstlenir.    

Ölmeye Yatmak romanında küçüklüğünden itibaren Atatürk’ün hedef 

gösterdiği uygarlaşmanın da bir gereği olarak okulda karşı cinsle bir araya gelme 

imkanı bulan Aysel’e karşı cins, uygarlık yolunda bir kardeş bir yol arkadaşı 

biçiminde tanıtılır. Her ne kadar aileler, bu karma ilişkileri geleneksel saiklerle 

onaylamasa da eğitim için buna katlanmak zorunda kalırlar.  

Ölmeye Yatmak romanında yılsonu müsameresi için hazırlık yapan 

Cumhuriyetçi ideolojiye sahip Dündar öğretmenin, devlet bürokratlarının da en önde 

izlediği ‘Çiçekler Böcekler ve Kelebekler’ oyununda, öğrencilerin birbirine fiziki 

olarak temas etmeyi sağlayacak bir oyunu tercih etmesi, modern yaşam kişilerinin 

cinsler arası yeni bir yaşama alıştırılması olarak bakılabilir. 

“Polka illa gerekli miydi? Polkada oğlanlar kızlara sarılacaklar. Elele 

tutuşacaklar. Evet, belki Batı’ya daha geniş bir pencere açılmış olacak ama bütün 

kasaba halkı da ayağa kalktı. Çocuklarını okuldan almak isteyenler bile çıktı.”
121

 

Ölmeye Yatmak’ta Aysel, Ömer ile evli olsa da öğrencisi Enginle de bir cinsel 

birliktelik yaşar. Ancak bu sevgi boyutundan ziyade tensel-maddi bir ilişki olarak ön 

plana çıkar. Geleneksel romanda yer alan tutkulu aşk ve sevişmeler, modernist 

romanlarda yerini zorunlu birlikteliklere bırakır. Bu romanlarda çiftler adeta iki 
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makine gibidir. Romanlarda bireylerin aşk yaşamları neredeyse hiç yer almaz. Aysel 

yalnızca birkaç yerde eşinden bahsederken Engin ile de bazı cinsel ilişkilerinden 

bahsetmekle yetinir. Bu ilişkilerde tutku yoktur. Sevişmeler betimlenmez. Sadece bir 

birlikteliğin olduğu bildirilir. Başkasına ait olan bir beden, arzu veya tatmin aracı 

konumundadır. Sevişme eyleminin sonucunda sadakat veya sadakatsizlik konusunun 

yarattığı ruhsal gerilimler, daha önemli konumdadır. Elbette bu ruhsal gerilim 

modernitenin yücelttiği akla mağlup olur. 

Bir gömleğe silinip giyinmişim. Onunla yatmaktan aldığım tat bitmiş. Hiçbir 
şey olmamış gibi. Öfkeli miyim? Sanmam. Utanıyor muyum? Neden? İki 
kişiyle yapılabilen bir iş bu. Ömer’e saygım mı azaldı? O saygı, o, olabildiği 
kadar iyi, olabileceği kadar güzel birliktelik zedelendi mi? Neden? Her şeyi 
merak eden karısıyım. Bu da onun bir uzantısı belki… kim bilir? Ayrıntı 
bunlar. Düşünmek yersiz.

122
 

Ölmeye Yatmak romanında Ömer’in eşi olan Doçent Aysel’in öğrencisi ile cinsel 

ilişkileri söz konusuydu. Bir Düğün Gecesi romanında yine eş olan Aysel ve Ömer 

arasında hem erotizm hem de sosyal cinsel ilişki bakımından mesafe söz konusudur. 

Bu mesafe, aldatmadan kaynaklanan basit bir soğukluk değildir. Ömer’in kısa 

süreliğine gözaltına alınıp bırakılmasından sonra Aysel ile cinsel bir ilişkisinin 

olmadığı belirtilir. Bu durum Ömer’in gururunu zedeliyor gibi dursa da esasında 

Aysel’in ona neden dokunmadığını, neden bir cinsel birliktelik olmadığını 

sormaması onun gururunu daha çok zedeler. Ömer’in aşağıdaki sözleri onun cinsellik 

noktasındaki çıkmazını da yansıtır: 

“Aysel. Çok güzel bana, ‘neden yatmıyoruz birlikte? Diye sormayı kendine 

yasaklayacak derecede sağlamsın… hiç sormadı: ne oluyor sana, neden bu derece 

uzaksın benden?...bunu diyeceğim yerde, gidip gidip oramı soğuk sulara tutuyorum. 

Bir zamanların ünlü aydını artık bir geneleve de gidemez.”
123

 

Bir Düğün Gecesi romanının genelinde erotik bir cinsellikgörülmez. Soğuk 

ve mesafeli ilişkiler, cinsel soğukluğun da göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Tezel’in sık sık evliliğini sonlandıran boşanmaları,  Ayşen’in isteksiz evliliği, Aysel 

ve Ömer’in birlikteliği, kardeş-yoldaş duygusunun ağır bastığı devrimci ilişkiler, 

ideolojik birlikteliklerdeki ilişkilerin sosyal baskı ile aşka, cinselliğe dönüşmemesi 

gibi durumlar, modernist bireylerin ilişkilerindeki donukluğu ve mekanikliği gösterir. 

122
A.g.e. ,244-244.

123
A.g.e. ,333.



67 

Ayşen, gece kulüplerinin olduğu caddeden geçerken aklından geçirdiği; “Ben 

kendimi ansızın bu kulüplerin birinde sevgisizliği çoğaltan ya da sevgisizliğin 

çoğalttığı bu adamlardan biriyle kucak kucağa görüyorum.”
124

düşüncesi, modern 

bireyin sevgisinin yok olduğu yalnızca mekanikleşmiş bedensel birlikteliklerin 

varlığını yansıtır. Kaybolan ruh, bedensel birlikteliklerde aranmaya başlanır. 

Fikrimin İnce Gülü romanı, cinsellik açısından sınırlı bir etkiye sahiptir. 

Bunda Bayram karakterinin önemli bir etkisi vardır. Sosyal cinsellik yönünden 

Bayram, sevdiği Kezban ile bir ilişki geliştiremez. Kezbanla kısa ve kaçamak 

diyaloglar kurar. Bu ilişkinin sığlığında Bayram’ın insanlardan çok meta dünyasına 

ilgi duyması etkilidir. Romanda yaşanan bazı erotik cinsellikler de duygudan uzak, 

kuru ve yavan bir biçimde gerçekleşir. Bayram, Almanya’da Solmaz ile arabada 

sevişirken aralarında en ufak bir hoşlantı belirtisi yoktur. Makineleşmiş, mekanik 

boyutta bir şeyler yaşanır. Solmaz, Türkiye’ye dönerken Bayram’ın aracıyla dönmek 

için kendi bedenini kullanır. 

İri kıçıyla canım telli döşemeli koltuğumu çökertip kuruldu pis. Kılıfı da 
geçirtmemiştik daha. Geçirtseydik neyse. Lafı döndürüp dolandırıp yeniden 
benim erkek olmadığıma dayadı kancık. İyi, madem öyle, emri hak, dedim 
ben de. Çektim arabayı suyun kıyısına. (…) Yer misin yemez misin? İşte 
ispatı ortada dört kez yaptım. Canını çıkardım. Eh, hadi bakalım yarın sabaha 
alırım seni. Götürüm kendimle. Söz. Yol parası ne bedavaya gelir deyip deyip 
bastırıyorum. Çok beklemiştir sabahleyin o beni.

125
 

Bayram’ı yolda takip eden araç, onu sürekli rahatsız eder. Bayram genç 

olduğunu düşünerek araç sahibinin kendisiyle erotik cinsel ilişkiye girmek istediğini 

düşünür. Bu tür cinsel birliktelikler, geleneksel romanlarda pek yer almamakla 

birlikte modern zamanlarda mekanikleşen cinselliğin hemcinsine yönelmesini 

gösterir. 

“Canının ne istediğini bilmedim değil orospuçocuğunun… hep bildim ülen 

niye kaşındığını. Kalıbımı görüp ağzının suyu aktı değil mi?”
126

 

Dar Zamanlar serisinde cinselliğin boyutlarının modernitenin ruhunu 

yansıtan mekanik boyutta olduğu görülür. Bu mekanik boyutu bozan durum ise 

Hayır romanında Aysel’in bu topraklar için sıra dışı saydığı Engin ile olan ilişkisidir. 

Bu ilişkide hala insani bir duygunun varlığı görülür. Bu duyguyu, Engin’in Pedra ile 
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olan ilişkisinde yaşadığı duygusallıkta görülür. Pedra, sadece Engin’in dış 

görünüşüyle ilgilenir ve sadece onunla üremeye dayalı bir ilişki içindedir. Engin, Dr. 

Bernt ile otururken orada oturan ince elbiseli bir kadından hareketle Pedra’yı 

düşünürken Dr. Bernt kadının görünüşünden habersizce oturur. Doktorun ruhsuzluğu 

veya cinsellik anlayışı karşısında Engin’in düş kurduran iştahı, iki farklı dünyanın 

cinsellik algısını da yansıtır. 

Dr. Bernt, karşılarındaki genç kadından, onun sütyensiz, özgür göğüslerinden 
hiç habersiz duruyor. Petra’yı özlüyor: Ama ne kadar mekanik bir istek bu. 
Susamak gibi, canım bir kadeh istiyormuş gibi bir şey. Yasaklanmamış 
herhangi bir şey.(…) ve yine Aysel. Bu akşam sık sık o: öğrenci yatağımda 
hocamla sevişmem…Ne kadar çok sesli, çok boyutlu, bir sevişmeydi.

127
 

Hayır romanında Aysel, ödül töreni gününde postaneye giderken Türkiye’de 

yaşanan 12 Mart 1971 darbesi öncesi bir günü hatırlar. Büyük kalabalığın içerisinde 

aklına takılan düşünce, onun özel hayatına ait bir durumun ifşa edilmesinden 

duyduğu öfkeden çok cinsel bir obje olarak algılanması, Aysel’in varoluşsal 

sancılarını canlandırır. Bu durum da önceki romanlarda gördüğümüz gibi 

modernitedeki cinselliğin, salt bedene indirgenmiş mekanik bir ilişki biçiminden 

ibaret olduğunu gösterir: 

Sol yanı aşağı kaymış dudaklar arasından yapışkan bir sıvı gibi kayan fısıltı: 
“Bir öğrencisiyle yatan ötekiyle de yatar. Ben de öğrenciniz değil miyim? 
Benimle de yatın”…Kusmak istemişti. Ama ne fısıltıyı işittiğini belli etti ne 
de midesindeki bulantıyı. Cemal, aynı şeyi bir kez de okulun koridorunda 
yinelemişti.

128
 

Yazsonu romanında Hasan ve Nevin üzerinden erotizme dayalı cinsel ilişkiler 

öne çıkarılır. Hasan ve Nevin boşansa da yan yana geldikleri zamanlarda beraber 

yatmaya devam etmişlerdir. Cinsel birlikteliklere farklı bir anlam yüklemezler. 

Yaşanan cinsellik tutku ve bağlılık düzeyinde değildir.  Hasan, yaşadığı erotik cinsel 

problemlerden dolayı gergin bir ruh haline sahiptir.  

“Ayrıldıktan sonra kaç kez kentteki evde birlikte olmuşlardı. Aynı odaya, 

aynı yatağa girmedikleri nice geceleri var. Girdikleri de. Nicedir biri diğerinin aynısı. 

Yine de “olamamalarını” çoktan unutmuş bir Hasan. Ne eziklik ne öfke artık. Ne süt 

dökmüş kedi hali ne üste çıkma durumuna özür arama çabası.” 
129
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Yalnızlığın ve arayışın ön planda olduğu Üç Beş Kişi romanında, cinsellik de 

onlara bağlı olarak geri planda kalır.  Romanda cinsler arası ilişkinin doyum üzerine 

değil de cinslerin birbirlerine kendini bir maddesel eşya haline getirdiği görülür. 

Selmin Rifatzade, Murat ile birlikteyken aynı zamanda Murat’ın dayısı Ferit Sakarya 

ile de bedensel olarak birlikte olur. 

Sarı perçemli kadının güzelim poposuna bir şaplak indirmişti: “Kısa anlık 

doyumlar için çok iyisin!” Selmin’in sarışın yüzü nasıl ak kağıda döndü, görmedi 

bile.(…) Ferit, ıslıklarla giyinip çıkarken: Murat değilim ki !.. Bu da ilk tanıdığım 

kadın değil… Doğal, gerekli bir zevk anıdır; gelir geçer. Bu kadardır.
130

 

Ferit Sakarya’nın da sebep ne olursa olsun kendi yeğeninin sevgilisiyle salt 

bedensel birliktelik için bir araya gelmesi, Kısmet’in sevmediği biri ile evlenip yatak 

ilişkisinin tek taraflı ritüele dönüşmesi, Kardelen’in uğradığı tecavüzden Tahir 

tarafından reddedilme duygularından kurtulamaması, Türkan Hanım’ın eşini genç 

yaşta kaybederek ömrünün sonunda pişman olacak biçimde hiçbir erkekle hayatını 

paylaşmaması cinsel ilişkilerdeki sığlığı gösterir. Ufuk ve Murat arasındaki; 

“Bir kadından söz ederken, hala bize sunulacak bir şeymiş gibi bakıyoruz 

ona. Daha kötüsü, biz de onlara sunulacak mallarmışız gibi…”
131

şeklindekidiyalog 

ile Ferit Sakarya’nın: “(...) her şeye aç. Kadınlar erkeklere, erkekler kadınlara çok 

aç…- Ne söyledim?”
132

içinden geçirdiği bu cümleler, bu durumu yansıtır. 

Modernite’de kadın ve erkek arasında yaşanan erotizme dayalı cinsel ilişki 

salt bedene indirgenir. Sevgi duygularının olmadığı bu birlikteliklerde bireyler yan 

yana geldiğinde yapılacak tek şey, tutkunun mahrum olduğu bedensel birlikteliktir. 

Selmin bunun böyle olma zorunluluğunun olmadığını Murat’a göstermek istediğinde 

Murat bu durumu bir yetersizlik olarak algılar ve erkekliğini sorgulamaya başlar.  

“Öyle art niyetsiz. Kadınla erkek arasında rahat bir arkadaşlığın olabileceğini, 

her zaman da ille birbirlerinin üstüne atılmaları gerekmediğini, ayrımında olmadan 

öyle açık ortaya koyuyor ki… Genç kadın, kendisine herhalde yetişkin bir erkek 

gözüyle bakmıyordu.”
133
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Bedene indirgenen bu ilişki biçimi, doyumdan uzak bir memnuniyetsizliği, 

mutsuzluğu da beraberinde getirir. Üç Beşi Kişi romanında farklı kişilerle bedensel 

birlikteliğe dayalı kısa bir anın yaratacağı haz, zamanın diğer kalanında etkili olmaz. 

Bu türden ilişkileri yaşayan Murat’ın sevgilisi Selmin Rifatzade, yaşadığı 

doyumsuzluğu ifade eder: 

“Her sevişmenin ardından ise bir mutsuzluk, doyumsuzluk: annem öldü mü, 

ölüyor mu? Murat’ın minik öpücükleri, tüysü dokunuşları. Artan bir doyumsuzluk, 

çoğalan mutsuzluk: ölmüşüm gibi sevme, yaşıyorum.”
134

 

Ruh Üşümesi romanı, diğer romanlardan farklı olarak hem erotik cinselliğin 

ön planda olduğu aynı zamanda tenlerin değil ruhların birbirine ulaştığı romandır. Bu 

roman, hem mekanik bedensel birlikteliğin hem ruhsal doyumun önde olduğu erotik 

cinselliğin karşılaştırılması olarak da görülebilir. Yıldız Ecevit,Ruh Üşümesi için: 

 “Baştan sona ana izleği erotizm olan ve bu açıdan da Türk yazınındaki “ilk” 

erotik roman diyebileceğimiz Ruh Üşümesi!”değerlendirmesini yaparak romanın ana 

izleğini belirtir.  Roman, dokuz bölümden oluşur ve her bölümü de cinselliğe-

erotizme odaklanan ana hikayede, restorandaki kadın ve erkeğin; hikaye aralarında 

da başka kişilerin cinsel hayatlarını merkeze alır. Bu bölümler restorandaki adamın 

kadının masaya oturmasından itibaren kadınla gelişen ilişkinin boyutlarının genel 

özetini verir. Artan duygu yoğunluğu bölüm başlıklarına sirayet eder. I, 

KARŞILAŞMA(Cesur ve soğukkanlı, atak ve ürkek: ) II, TINILAR(kırgın, muzip, tiz, 

parçalı: ) III, DOKUNUŞLAR (hafif, gizli/atak: ) IV, GEZİNTİLER (dalgalı, 

yumuşak: ) V,GEÇİŞ (kesintili, titrek: ) VI, DENİZ MAĞARALARINDA 

UĞULTULAR  (tutkulu, çekici/ gamlı, iniltili: ) VII, ÇAPRAZ DALIŞLAR (kaba-

komik/ bazen hırçın, daha çok durgun: ) VIII, AYRILIŞ YA DA BULUŞMA (çekinik 

neşe/gizli umut. Hafif canlı: ) IX, EPILOG INCOMPIUTA: (allegro can…) 

Bunlardan ilk sekiz bölümü, erotizmin doruklarını artan oranda temsil ederken 

dokuzuncu bölüm hızlı çalınan müzik eşliğinde sonun ne olduğunu aktarır. Bu 

bölümlerde restorandaki adam ve kadın düşsellikle birlikte olup bunu iliklerine kadar 

hissederken diğerlerinin ise maddesel bir birlikteliğe yönelerek doyum yaşamadıkları 

gösterilir. Burada, adam ve kadın arasında yaşanan sevişme sahneleri kaba ve sert 

değil yavaş ve ruhu doyurmaya yöneliktir:  
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“Kendini dokunuşlara adayış. Onuru, özlemleri, kadınlığına saygısı, ondan 

hoşnutluğu, eşitlenmenin güzelliği, ten ötesi buluşmalar, ten içi yeni arayışlar; ne 

altta oluş, ne üste çıkış…(…) halkalar bırakıyor, istekli ve isteklendirici olduğu kadar 

düşünen bir parmak.”
135

 

Diğerlerinde ise bedenin hırpalanmasına tanıklık edilir: “Yaa, demek başına 

buyrukluğum hoşuna gidiyor? Ama sadece pembe puanlı donumla olduğum böyle 

oynaştığım zaman galiba.(…) giyinikken hoşuna gittiğini hiç görmemiştim 

de(…)hadi bakalım şimdi de gülsene gül! Ay yapma gıdıklanıyorum, sakalım 

kopacak, yeter!”
136

 

Romantik Bir Viyana Yazı romanında,cinsel ilişkiler açısından öne çıkan kişi, 

Kamil Kaya’dır. Hiç evlenmeyen Kaya, Nesrin Hanım’a yakınlık duyar ve onunla 

paylaşımda da bulunurlar. Sosyal birliktelikleri, yatak ilişkilerine kadar uzansa da her 

iki tarafın da kendilerine açıklayamadığı utangaç, çekingen bir ilişkidir. Otuz yıla 

yakın bir ilişkileri varken Kamil Kaya’nın, ‘yirmi yılda saysan yirmi kere beraber 

yatmadık’ demesi, bu ilişkinin salt bir tensel birlikteliğe dayanmadığını gösterir. 

Ancak Kamil Kaya’nın Viyana’da bedenini tüm çıplaklığı ile keşfettiği ve bedensel 

arzuya dayanan Clea ile olan ilişkileri, Nesrin Hanım’ın ilişkisine benzemez. Kamil 

Kaya, karşı cins ile münasebetlerini sır gibi koruma arzusuna sahiptir. Clea ile 

ilişkisinin anlaşılmaması için Yunus Viyana’ya geldikten sonra Kamil Kaya, Cleaile 

irtibatını keser. Kamil Kaya’nın hayatındaki karşı cinsle ilişkisinin bütün özeti, 

defterine yazdığı nottan anlaşılır: 

‘Kendimi tanıyorum’ diye yazacak daha sonra küçücük defterine. Clea’yla 
birlikteyken daha iyi tanıyorum.(…)  ona neden evlenmediğimi, Nesrin’le 
ilişkimin otuz yıla yakın neden öylece sürebildiğini anlatmam olanaksız. 
Antonia’dan korktum. Çok korktum. Fakat Clea. Onunla buluşmuştum. 
Tende buluşmuştuk, sürmeliydi.(…) Yunus’u karşılamak zamanının tümünü 
ona ayırmak, kim bilir belki de ondan gizli bir kadınla buluşmamak için 
Clea’dan uzaklaşmadı mı? Ya Yunus’un bu ilişkiden haberi olursa diye 
korkuların en büyüğünü yaşadı.

137
 

Kamil Kaya’nın Yunus’tan çekinmesi, Yunus’u kaybetme korkusu ve 

Yunus’un ona hassas davranmamasından sonra yaşadığı içsel çöküş, Kamil Kaya’nın 

hemcinslerine karşı ilgi duyuyor mu sorusunu gündeme getirir. Avusturya 
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dönüşünün öncesi akşamında Kamil Kaya’nın Yunus’tan teşekkür beklentisine 

Yunus’un; “Acaba kimle gelseydim buraya?” demesi,onun sinirlerini alt üst eder. 

Daha önce belirttiğimiz Kamil Kaya’nın Yunus’u öldürmüş olma ihtimali de bir 

kıskançlık sonucu mudur sorusu belirsizlik içinde kalır. Kamil Kaya’nın ortadan 

kaybolması sonrası Yazar karakterin incelemeleri esnasında Asaf’a söylediği sözler, 

Kamil Kaya’nın yönelimi hakkında da soru işareti oluşturur. Bu durum, modernitede 

yaşanan ruhsuz bedensel birlikteliklerin postmodernitede yerini çoğulcu tercihlere mi 

bırakmış olduğu sorusunu sormamıza neden olur. 

“Sakalının kılları fazla sert çıkanlardan değil herhalde. Zaten yazdıklarında da 

dirimsel yapısıyla huyu suyu uyumlu biri olması gerektiği sonucunu çıkarmıştım. 

Erkek öğrencileriyle iyi dost olabiliyor, ilk yalnızlığında bir kadına değil, onlardan 

birine gereksinim duyuyor…”
138

 

Sosyal ve erotizme dayalı cinsel ilişkiler, Adalet Ağaoğlu’nun romanlarında 

en çok öne çıkan izleklerden biridir. Adalet Ağaoğlu’nda; çağın atmosferini 

yansıtması bakımından modernleşmeyle birlikte cinsler, sosyal mesafe açısından ne 

kadar yakınlaşsalar da erotik açıdan o kadar birbirinden uzaklaştığının çelişkisini 

yansıtma çabası vardır. 

2.1.1.4. Hiçlik 

Modern kentlerde, bir işte uzmanlaşmış, yalnızlaşmış, toplumun diğer 

fertlerine ve değerlerine karşı aidiyetlerini yitirmiş birey hiçliğe savrulur. Onu tatmin 

edecek bir şey bulunmaması,onun hayata karşı nötr kalmasına neden olur. 

Modernitenin aklı ön plana almasıyla birlikte etkinliğini kaybeden Tanrı bilinci, 

kendisiyle birlikte Hristiyan ahlakını da birey dünyasında pasif konuma almıştır. 

Tanrıyı yadsıyan ve onun vasıflarını üstlenmeye çalışan birey, bu ağır yükle her 

zaman başa çıkamaz. Hiçliği diğer adıyla nihilizmi, bir düşünce olarak ortaya koyan 

Nietzsche, hiçliği etkin ve edilgin olarak ikiye ayırır ve etkin nihilizmi savunur: 

Nietzsche’ye göre iki tür nihilizm vardır: Birincisi, ruhun yükseltilmiş olan 
kudretinin işareti olarak etkin nihilizm, ikincisi ise çöküş olarak, ruhun 
kudretinin azalması olarak edilgin nihilizmdir. Nietzsche’nin onayladığı ve 
özenle üzerinde durduğu nihilizm tarzı etkin nihilizmdir. Edilgin nihilizm ise, 
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istenilenin tam tersine insan ruhu için ezici ve sıkıntı vericidir. Tüm 
değerlerin değersizleşmesiyle insan kendini boşluğa bırakır, pasifleşir ve geri 
çekilir. Yeni değerler yaratmak için hiçbir istek ve girişimde bulunmaz. 
Nietzsche, içinde bulunulan ve tüm mevcut değerlerin değersizleşmesiyle 
ortaya çıkan kriz durumunu aşmak için etkin nihilizmi öngörür. Etkin 
nihilizm, yükselmiş ve güçlü bir ruh halini işaret eder. Değerlerin 
değersizleşmesinden doğan boşluk, kişide bir korku ve geri çekilme durumu 
yaratmaz. Aksine boşluğun üzerine gitmek, yok olan değerlerin yerine yeni 
değerler yaratmak şeklinde ortaya çıkar. Kişinin kendisiyle hesaplaştığı, eski 
değerleri geride bıraktığı bir çeşit iyileşme dönemidir. Dünyanın yok olması 
yüzünden yakınmak yerine, insan varlığına uygun yeni bir dünya yaratmayı 
programlar. Nietzsche’ye göre nihilizm olayı, bize toplumsal varoluşun hedef 
ve ereklerini yeniden düşünme ve tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesi 
fırsatını verir.

139
 

Bu değerlendirmeleri göz önüne aldığımızda Adalet Ağaoğlu’nun modernist 

bireylerinin inançsızlık ve mutlak aklın otoritesini reddetme bakımından etkin 

olduklarını, ancak pasif ruhsal durumları da onların edilgin nihilizm aşamasında 

olduğunu gösterir.Aysel, otel odasında tercihlerini gözden geçirirken kendini hiçbir 

yere konumlandıramaz. Uygarlaşma mottosuyla büyüyen Aysel’in gelmiş olduğu ruh 

durumu, onu hiçliğe savurur. 

“Şimdiki çocuklara kimseler bir görev yüklemiyor. Bir görevi kendileri 

seçerlerse seçiyorlar. Ya da görevsizliği yaşıyorlar. İnançsızlığı. İyi ama neye 

inansınlar? Kime? Kim bilir, belki Tezel haklıdır. Ya abim, İlhan? O da bir zamanlar 

çocuktu. Ben de…”
140

 

İstatistik doçenti olan Aysel, işini anlatırken içindeki hiçliği bile bile 

yaşamanın acısını bize hissettirir.Modernitenin aklı, uzmanlığı somut bir veri 

sunmadığından ve gerçek yaşamla uyuşmadığından Aysel boşluğa düşer. 

Bunun,Aysel’e vermiş olduğu tatminsizlik duygusu, herhangi bir işe yaramama 

duygusunu da tetikler. 

“Bütün gün derslerde sayıları birbirine vuruyoruz. Oranlıyoruz. İstatistikler, 

araştırmalar. Oranlıyoruz oranlıyoruz. Hiçbir şey hiçbir şeye yetmiyor. Hiçbir şey 

hiçbir şeye denk düşmüyor. Elbet. Bunu biliyoruz. Bile bile olmuyor. Bile bile, göre 

göre…” 
141
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Aysel’e öğretilen her şey, en sonunda koca bir hiçliğe dönüşür. Görevler, 

kutsallar, gereklilikler, kurumlar ölüm karşısında Aysel için artık bir hiçtir. Bu hiçliği 

aynı zamanda eleştiri olarak da görebiliriz. Belki de eğitim sürecinde Aysel’e 

öğretilenler ve bunların hayat karşısındaki uyumsuzluğu, onu bu hiçliğe sürükler: 

Ölmek nedir? Ölmek yaşamış olduğunu bilmeyi gerektiriyor. Ah benim 
Dündar Öğretmenlerim! Ah benim gazetelerim, liselerim, kaymakamlarım, 
babalarım, ağabeylerim. Kah Alman kah Amerikan kılıklı askerlerim, çocuk 
yüzlü Halkevlerim ‘Bir Türk Bir Dünyaya Bedel’lerim, marşlarım, 
heykellerim, Alman yengelerim(….) büyük zafer gününü terennüm edelim. 
Bu muymuş yurdunu sevmek? Yurdunu budununu özünden çok sevmek? 
Sevmek (…) Sevmek bilmektir. En iyi öğrendiğim şeyse ‘vecize’ 
söylemek.”

142
 

Hiçliğin dalgalarına kapılan Aysel’in bir şeylere olan inancı gittikçe zayıflar. 

Eylemlerinde, konuşmalarında bir şeylere inanma isteği olsa da bunu başaramaz. Bu 

ona üzüntü verir. İnançsızlığa gömülen Aysel, somut bir dünyaya sığınmak isterken 

sığınabileceği bir şey göremez: 

Selma, Ömer, ben ve bir de yazar arkadaş, bütün gece ülke sorunlarını 
tartıştık. Konuştuk, konuştuk(…)  yığınla kül tablası doldurduk. 
Konuşmalarımıza, çözümlemelerimize, yeniden birleştirmelerimize; 
kendimize inanmıyor muyum? İnanıyorsam neden özenle dolu kül 
tablalarının üstünde duruyorum?  Neden ortada tek somut şey olarak göre 
göre bu dolu kül tablalarını görüyorum?

143
 

Aysel bir hiçlikte olduğunu ve bunun artık öyle devam edemeyeceğini fark 

ettiğinde otel odasında ölmeye yatma aşamasındadır. Belki de içinde bulunduğu 

ölmeye yatma durumu onun hiçliğinin yansımasıdır.  Ters giden bir hayatta her şeyin 

doğruymuş gibi yaşanmasına artık tahammülü kalmamıştır. Bunu fark ettikten 

sonraki bulantı durumu, bize J. P. Sartre’nin roman kahramanlarını hatırlatır. Bu 

bunaltı, modern bireyin hiçliğe olan iç tepkisidir: 

“Her şey yolunda görünüyordu. Artık öyle görünmemeli. Otuz yılda bir yere 

gelinmemişse, bir başkaldırı mutlak olmalı.  Bu hiçlik de yaşanmalı. Bir boşluğa 

olanca hızla düşmeli(…) midemde pis bir bulantı başladı. Ya bunları düşünmekten 

ya da ölüm yaklaştığından…”
144

 

Bir Düğün Gecesi’nde yer alan Tezel, hayattan beklentisi olmayan aynı 

zamanda ailesine ve çevresine yabancılaşan bir karakterdir. Sığındığı tek şey 
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alkoldür. Onun için her şey tükenmiştir ve kendisi de bunun farkındadır. İnsanların 

hiçlik içinde olmasına rağmen hayatlarına farklılık katmalarına, hayata dair bir 

beklenti içerisinde olmalarına anlam veremez. Tezel’in sığındığı bu nihilist 

düşünceler, onu etrafına karşı kayıtsızlığa itmiştir: 

“… Demek bunlar hala tutunacak bir yer, ayaklarını basacak bir toprak 

istiyorlar! İçkini içersin, hiçliğe bakarsın, kendi hiçliğini görürsün, hiçbir şey hiçbir 

biçimde canını sıkmaz olur.” 
145

 

Tezel, otobüs yolculuğunda geçmiş hayatına ışık tutarken bağlandığı 

ideolojilerin, kurduğu arkadaşlıkların artık onun için bir önemi olmadığına kanaat 

getirir. Nihilizme savrulan, vazgeçmeyi gerektiren hiçlik düşüncesinin birden 

oluşmadığını, bunun onda sancılı bir süreç olarak geliştiğini, Nihilizmden bahsettiği 

ifadelerle ortaya koyar: 

…Meğer nihilist olmak komünist olmaktan zormuş! Vay canına komünist 
olmaktan da zor. Yaşayan bilir. Ama az kaldı. Epeyce yol aldım. Bir büyük 
temizlik yapmadan da olmayacak bu iş….artık cezaevlerinde bir tek kişiyi 
görmedim işte…kendime hiçbir görev vermiyorum…bir tek görevim var. 
Akşamüstleri içkimi içebileceğim bir yerlere çıkabilmek. Hiç’ varmam, oraya 
demir atıp durmam yeterince başarılı olmayabilir…Yoo bir tek şey kesin 
ama: şimdi durduğum yer, şimdiye dek koşturduğum yerlerden daha 
gerçek.

146
 

Görüldüğü gibi her hiçliğin olduğu yerde alkol de devreye girer. Hatta Tezel, 

otobüste iç dünyasına yaptığı yolculuk esnasında da alkol içer. Bir kaçış bir unutuş 

bir keşif olarak alkol, hep ön planda durur. Gerçeklerden kaçmak için alkolün 

uyuşturan etkisine ihtiyaç duyulur. Birey, modernitenin yücelttiği aklı uyuşturmak, 

pasifleştirmek ister. 

Resim ile ilgilenen Tezel’in resim galerisinde sempati duyduğu iki 

devrimciden yediği tokat, onun genç yaşlarda inanma duygusuna artık kuşkuyla 

bakmasına neden olur: 

 “…Yirmi beşlerinde çiçeği burnunda, elinden en iyi gelenle insanlığını ve 

ülkesini sevmek parmak yüceltmeye kalkışırken sınırdışı edilmiş yersiz yurtsuz bir 

vatandaş-ne vatandaşı canım- sınırdışı edilmiş bir HİÇ olarak duydum kendimi…”
147
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Fikrimin İnce Gülü romanında, modernitenin iş koşullarında yaşayan ve 

nesneler dünyasına hapsolmuş, rekabet ve zenginlik tutkusu içerisindeki birey, adeta 

nesneleşerek hiçleşir. Varoluşunu sahip olduğu maddelerle kanıtlama çabası içine 

giren bireyin bu varoluş çabasının kimse farkında değildir. Tek hayali araba olan 

Bayram, bunun için her türlü kurnazlığa başvurur. Hayaline ulaşsa da en nihayetinde 

Bayram, bir hiç olur. Etrafında ne insan ne de meta kalır. 

Bayram, yol boyunca kendisini rahatsız eden Güldenhouse sürücüsünü 

polislere şikayet eder. Polisler aracı durdurup onları karşı karşıya getirir. Onun 

acınası halini anlayan ve onunla dalga geçen Güldenhouse sürücüsü ile yüz yüze 

gelen Bayram’ın içinden geçen duyguları, yalnızca o sürücü anlayabilmiştir. 

Sürücünün anladığı bu duygular ve anlatıcı tarafından aktarılan iç diyalog, varoluş 

mücadelesindeki Bayram’ın hiçliğine işaret eder: 

Şimdi kollarını iki yanına sarkıtıp, bir boyun kırışla sanki Bayram’ın hatırını 
soruyor: Ne oldu sana? Neyin var? Bunlar değerini bilmediler mi 
Mercedes’inin? Franz Lehar gömleğinin? Bu yeryüzünde var olduğunu 
söyleyen, “Beni de sayın, beni de sayın, ben de varım!” diye haykıran 
yüzünü, omuzlarını, direksiyonu okşayan elini, onu seven, onunla yaşadığını 
anlayan ellerini görmediler mi senin? Hani tepende sevinç çığlıkları atan o 
şapka? Nerde?

148
 

Modern toplumun bireyleri, birbirinden kopuk yaşarken birbirleriyle sınırlı 

biçimde ilişki geliştirirler. Bu ilişkilerin çoğu, zorunluluk dahilinde oluşurken herkes 

kozasında yaşar. Yaşanan haksızlıkları, yanlışlıkları herkes kozasından sakince izler. 

Bu durum, sistematik bir hal aldığında otoriteler tarafından dayatılan yaşama karşı 

çıkan bireyler de vardır. Otoritelerce geliştirilen pasifleştirrme sürecindeki bireylerin 

başına getirilen yasadışılıklar, toplumun diğer üyeleri tarafından olağan karşılanır. 

Hayırromanında bunu sakinlik olarak belirten Aysel, bu sakinlikten nefret ederek 

yaşama tutunabileceği her şeyin hiçleştiğini düşünür. 

“Sonra Cemal’i de yurtdışına paketlediler. Layana kendini astı ve anneler 

çocuklarının mezarlarını aradılar; hayat da sakin sakin aktı. Hukuk olmayan yerde 

yargı, aşk olmayan yerde çocuk, hayat olmayan yerde de ölüm. Hiçbir şey 

hatırlamıyorum değerli konuklar hiçbir şey.”
149

der. 

Nihilizmde varlığı kabul edilmeyen Tanrı, Nietszche tarafından artık 

öldürülür. 
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“Tanrı nerde diye bağırdı.’söylüyorum. onu öldürdük-siz ve ben. Hepimiz 

onun katilleriyiz. Fakat bunu nasıl yaptık? Denizi nasıl içip tüketebildik… Bu 

dünyayı güneşin zimcirinden kurtarınca ne yapmış olduk? Şimdi nereye doğru 

hareket ediyor? Ya biz şimdi nereye doğru hareket ediyoruz?”
150

 

Bu yüzden modern bireyin artık Tanrı fikrine yoğunlaşması söz konusu 

değildir. İlahi bir güce karşı inançsız olan bu birey içinHayır romanında aydınların 

eleştirildiği bölümde; “Tanrı’nın varlığı-yokluğunu tartışmamaktadır artık; ne kendi 

dışında ne kendinde bir Tanrı’nın varlığına inanmaktadır o.”
151

modernite ile 

gelinenhiçliğin inançsızlık boyutu doğrudan verilir. 

Yazsonu romanında, altı kişinin modern yaşamın dayattığı yalnız ve aidiyetsiz 

dünyaya bir başkaldırı olarak içinde başarma duygusunun ağır bastığı bir tatil ile bu 

düşüncelere karşı koyma mücadelesi vardır. Bu tatille, her şeye rağmen ne yapılırsa 

yapılsın neticede başarıldı denilse de esasında bireyin en sonunda sadece bir hiçlikte 

olduğunun kavranmasıdır. Nevin, bu duyguya Hasan’ın kumsala yazdıklarından 

hareketle ulaşır. 

“Hasan doğruydu. Kumsala yazdığı doğruydu. Biz kendimizdik. Hem her 

şeyin sahibiydik, hem de kendimize bile ait değildik. Her şey bizimdi, hiçbir şey 

bizim değildi. Baştan sona tutarlıydık. Baştan sona tutarsızdık.”
152

 

Görüldüğü üzere farklı romanlarda yer alan modernist kişilerin herhangi bir 

moral değerlerine bağlılıkları söz konusu değildir. Edilgen durumdaki bu kişilerin bir 

şeyleri değiştirme gücünden yoksun ve edilgen nihilizmi derinlemesine yaşayan 

kişiler olduğu görülür. 

2.1.1.5. Başkaldırı 

Modernizmin estetik boyutu, modernitenin dayattığı yaşama karşı bir 

başkaldırı olarak ortaya çıkar. Birey,onu sıradanlaştıran, yok etmeye çalışan 

zihniyete karşı kendini var etmeye çalışır. Modernist birey, bu varlık sürecini sanat 

ile aşmaya çalışır. Dar Zamanlar serisinde özellikle Hayır romanında Aysel karakteri 
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üzerinden başkaldırı ön plana çıkar. Aysel, bu başkaldırıyı Hayır romanı içerisinde 

anlattığı‘Aydın İntiharları ve Geleceğin Başkaldırısı’ çalışması üzerinden verir. Bu 

başkaldırı, modernitenin dayattığı hayatı kaldıramayan ve varoluş bunaltılarından 

çok kendisinin Nükleer Çağ olarak nitelediği dönemin tektipleştirilen insanı 

olmamaya yönelik bir başkaldırıdır. Adalet Ağaoğlu, bu başkaldırıyı sonsuz 

özgürlüğü içinde barındıran intihar eylemi ile ilişkilendirir. 

Modernite ile beraber tekdüzeleşen hayata karşı durmak, bireysel varoluşun 

bir gereğidir. Aksi durumda birey adına söylenecek bir şey kalmaz. Aysel’in Dylan 

Thomas’ın Under Milk Wood’undan aklında geçen: “Girme yumuşak gevşek şu 

mübarek geceye/ Başkaldır, başkaldır sönen ışığa…”
153

dizeleri kalır. Bunu sürekli 

yinelemesi, onun başkaldırıyı bir yaşam tarzı haline getirmeye çalıştığını gösterir. 

Bireyin başkaldırdığı durum, aslında modernitede her şeyin akılla 

düzenlenmesi ile ortaya çıkan tekdüze mükemmeliyet anlayışınadır. Bu akıl, gittikçe 

bireyi yok eden bir unsura dönüşür. Herkesin tek tipleştirildiği büyük bir yığından 

ayrılmak, kişinin kendisi ile gireceği etkin çatışmayla mümkün olabilir. 

“O şimdi büyük bir sürünün bir üyesi olmayı reddedişle tekniğin kendisini 

büyük sürünün zorunlu kıldığı en kıstırılmış noktasındadır hayatın.(…) insan, aklıyla 

akıldışılığa ulaştırdığı bu dünyada artık yalnızca kendine başkaldırmak durumunda 

kalmayacak mı?..”
154

 

Yazsonu romanında Hasan ve Nevin’in Güney isminde bir oğlu vardır. 

Güney, Türkiye’nin siyasi tarihinde yer alan 1970 yıllarındaki çalkantılarda faili 

meçhul olarak öldürülür. Bu öldürülme olayı, Nevin ve Hasan’ın cinsel yaşamlarına 

da etki eder. Yeniden bir çocuk sahibi olmamak ve çocuğu kaybetmemek için Hasan 

cinsel gücünü bastırır. Bu güçsüzlüğünü başka alanla güçlendirmek isteyen Hasan ile 

Nevin’in arasına mesafeler girmeye başlar. Nevin bu konuda Hasan’a 

başkaldırmasını, erkekliğin, birlikteliğin yalnızca erotik cinsellik olmadığını söyler: 

Bir kaynak suyu onlar; Güney’le Memet. Gittiler. Onlar gidince algıladık. 
Bizim her yanından gagalanıp hiçlenmiş cinsel tarihimizi…(…) Hasan, kızgın 
kayalar üzerine uzanıyor, kendine yeni güçler arıyor, beni yalnız bırakıyor, 
ben onu yalnız bırakıyorum. Çıtım çıkmıyor. Başkaldır Hasan! Öğretilmişi, o 
betonu kır! Bu yok.(…) yaşamı da artık her ân kopmaya çatlayıp dağılmaya 
aday bir nesne gibi yalınlaştırdık. Tek bir çizgiye indirgedik. Cinsellik.(…)

155
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Üç Beş Kişi romanı, tek bir karakterin merkezde olduğu bir eser değildir. Her 

yedi bölümde farklı bir karakterin hikâyesi öne çıkar. Bu kişilerin yalnız olması ortak 

bir yön iken, aynı zamanda bu yalnızlıktan çıkmak için girdikleri arayış, yapılan 

başkaldırı da onları benzer kılar. Romanda belirgin bir biçimde bu durum Kısmet’te 

vardır. 

“Romanın en sonunda en radikal adımı atan kendine yeni ve özgür bir kimlik 

biçimlendirmek için çoktan tanımlanmış kişisel tarihini arkasında bırakan Kısmet 

olur.”
156

 

 Kısmet’in içinde bulunduğu durum onun için dayanılmaz bir hal alır. Genç 

yaşta Ufuk’u seven Kısmet’in ona kavuşamaması onun tentürdiyot içerek intihara 

başvurmasına neden olur.
157

  Uzun süre evli kalmasına rağmen yeni bir insan olmak 

ve yeni bir yaşam kurmak için Kısmet evden kaçar. Yeni bir yaşam için her şeyi 

ardında bırakıp trene binen Kısmet, yaşadığı hayata başkaldırdıktan sonra kendini 

özgür hisseder. 

“Tren kalktı. (…) hemen solunda vagon kapısını gördü: (…) yeni bir hayat, 

eski ceket uçlarına göz dikmeden başlamalı. O yeni hayatın yeni insanları olmalı. 

Yeni bir hayatın başladığını anlayabilmeliyim. Kendimin yeni bir insan olmaya 

başladığımı…(…) otuz üç yaşındayım. Vatandaşım. Özgürüm.”
158

 

Adalet Ağaoğlu’nun bütün romanlarında öne çıkan bireysel modernist 

izlekler, insanı romanın merkezine taşır. Burada bireyin daha ön planda olması, 

kendisini ve etrafını bilmede, sorgulamada bilinçli olması onun etkin olduğunu 

göstermez. Tam tersine bu romanlardaki modernist bireyler; pasif, güçsüz ve 

başkalarıyla ilişki kurmada isteksiz olan kişilerdir.  

2.1.1.6. İntihar 

Toplumların yaşam biçimleri, örf, adet ve inanışları, toplumsal alanlar 

üzerinde dönüştürücü gücü olabildiği gibi birey üzerinde de belirgin bir etkiye 

sahiptir. Geleneksel toplum yaşamında bireyin maruz kaldığı sorunlar karşısındaki 
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çözümü, onu hayatını sonlandıracak yöntemlere başvurması, ender bir davranıştır. 

Özellikle sistematik hale gelen dini inanışlar, intiharı günah sayarak yasaklar. 

Modernite yaşam biçiminde hem toplumun hem inançların bireyin hayatındaki etkisi 

sarsılır. Determinist düşünce, bireyin sorunlar karşısındaki tavrını da değiştirir. 

Modernist bireyin çektiği varoluşsal sancılar, nihilist bunalımlar, onu hayat 

karşısında derin sorgulamalara götürür ve bireyin yaşam sürecinde anlamsızlığa 

sürüklenmesine neden olur. Birey, bu anlamsızlık karşısında anlamsızlığa tepki 

olarak intihar eylemini tercih edebilir. Ertan Örgen, modernitenin üretim ve yönetim 

biçimlerinden ortaya çıkan yeni dünya düzeni içinde tutunamayan bireyin zihin 

dünyasının yansıması olan Varoluşçuluk düşüncesinin temsilcilerinden Albert 

Camus’dan ve Jean Paul Sartre’den hareketle şunları belirtir. 

Felsefi platformda 20. yüzyıl Batı yazar ve filozoflarının birçoğu intiharı 
hayata karşı bir cevap olarak görür. ‘Absurde’ felsefesiyle bu konuda düşünce 
belirtenlerden biri olan Albert CAMUS , “Ancak bir felsefi problem vardır: 
İntihar! Kendini öldürmek bir anlamda itiraf.(…) hayatın bizi aştığını hayatı 
anlamadığımızı itiraf etmektir. der. Egzistansiyalizmin önemli bir ismi olan 
Sartre de kendini hiçlikte var etme biçimi olarak intiharı olumlar: ‘İntihar 
dünyada olmanın başka bir yoludur.

159
 

Tanzimat’tan itibaren Türk romanında görülen Sami Paşazade Sezai’nin 

Sergüzeşt, Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu metinlerindeki aşk intiharları, 

modernist metinlerde yerini varoluşsal intiharlara bırakır. Adalet Ağaoğlu’nun 

karakterleri de bu manada modernist çizgideki intiharlara meyillidirler. İntihara 

meyilli olan bu kişiler, genelde aydın kişilikleri ile karşımıza çıkarlar. 

İntiharı konu edinen romanlardan ilki, Dar Zamanlar serisinin birinci kitabı 

Ölmeye Yatmak romanıdır. Ölmeye Yatmak romanında, küçük bir yerleşim yerinde 

ilkokulu okuduktan sonra Ankara’ya yerleşen Aysel, okuma tutkusu ve uygarlaşma 

düşüncesiyle okula devam ederek doçentlik unvanına da sahip olur. Evli olması, 

üniversitede topluluk içinde olması, arkadaşlarının olması onu yalnızlıktan 

kurtaramamış tam tersine bu durumlar onun insanlardan kaçmasına neden olur.  Bir 

otel odasında ölmeyi -intiharı- tercih etse de bu intiharın gerçekleşmediği görülür. 

Ölmeye Yatmak kitabının intihar temasının etrafında döndüğü söylenebilir. Aysel için 

intihar eylemi, kolay bir eylem değildir. Aysel bu eylemin zorluğunu önceden 

düşünmemiştir. Ölümün birden gerçekleşmediğine, ölümle cedelleşmek 
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gerektiğineAysel üzerinden tanıklık edilir. Aysel açısından intihar kararı vermek 

ölmeye yetmez: 

“Ölüm bazen o denli çabuk gelmiyor. Ölümle savaşmak gerekiyor. 

Gülünecek en uygun anda gülmeyi kasıklarıma hapsedişim bundandır belki. Ölmeye 

yatarken ölümle savaşmak gerekeceğini düşünmemiştim.” 
160

 

Modernist birey, toplumun ona bakış açısını ve tercihleri neticesinde yaşama 

biçiminin başkalarınca nasıl algılandığını önemsemez. Bu durum bir çelişki olarak 

görünse de bireyin tercihlerindeki anlaşılmama düşüncesi onu üzüntüye sevk eder. 

Aysel, her ne kadar aşk ilişkilerinden intihar eden roman kahramanlarıyla kendini 

özdeşleştirse de onun intiharı, aşktan ziyade varoluşsal sebeplere dayanır. Aydın bir 

kişi olan Aysel’in beslenme kaynakları içerisinde intihar eğilimli ve hayatın ağırlığı 

altında ezilen kadınlar oluşturur. Bunun dışında da Dar ZamanlarDörtlemesi 

boyunca Aysel, Batı zihniyetini barındıran eserlere odaklanır. Aysel’in modernist bir 

bireyin tavrını yansıtan intihar eylemine başvurmasında bunun etkisi vardır. Belki de 

Aysel’in bu Batıcı yönü, onun toplumla ve sistemle uzlaşmayan yönünü daha 

belirgin biçimde yansıtır. 

Yatağın içinde kımıldamadan yatıyorum. Ölmeye girdiğim oda sıcacık. 
Çıplak gövdem temiz, kolalı çarşafların üstünde yine de üşüyor. Battaniyenin 
altında titriyorum…..acaba ne zaman öleceğim. Ne zaman tamamlanacak can 
çekişmesi? Kız öğrencilerimden biri, Anna Karanina  ya da Madame  Bovary 
gibi ölüme yattığımı görse, kim bilir nasıl güler! Kafa kafaya verip ne dalga 
geçer bu tür seçimlerimize…

161
 

İntiharı ele alan ikinci eser,Dar Zamanlar Dörtlemesi’nin ikinci kitabı olan 

Bir Düğün Gecesi romanıdır. Bir Düğün Gecesi romanına,  intihardan vazgeçme ile 

sonlanan Ölmeye Yatmak romanının devamı olarak bakıldığında bu romanda da 

intihar duygusunun devam ettiği görülür. Bir Düğün Gecesi romanının giriş 

cümlesinin intihar ile ilgili olması tesadüfi değildir. Roman, istemediği hayatı 

yaşayan ama benimsenmeyen bu yaşamdan da vazgeçemeyen bireylerin çelişkisini 

barındırır. Bu kişilerin yaşamdan vazgeçmek yerine onları gerçek hayattan biraz da 

olsa uzaklaştıracak alkolü sıkça tercih ettikleri görülür. Kitabın ilk cümlesindeki; 

“İntihar etmeyeceksek içelim bari.”
162

anlayışının altındaki düşünce; yaşam algımızı 

nesnel olarak sağlayan beynimizi, kısa süreliğine de olsa onu öldürmek ve bir 
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anlığına hayata katlanmaktır. Kitabın ilk sayfasında geçen, Tezel’in Ankara’dan 

otobüsle geldiği Ayşen’in Anadolu Kulubü’ndeki düğününde etrafındakileri ‘yaşama 

fukarası’
163

 olarak tanımlar. Bu durum,Ölmeye Yatmak romanında Aysel’de ağır 

basan intihar duygusunun yerini Tezel’in hayat hakkındaki olumsuz duygularına, 

intihara meyilli olmasına bırakır. 

Romanda Tezel, Aysel, Ayşen üzerinden işlenilen ve daha çok Ömer’in iç 

sesinin devreye girmesiyle yoğunlaştırılan intihar duygusu daimi bir duygudur. Bu 

duygu,Bir Düğün Gecesi’nde somut bir eyleme dönüşmez. Romanda intihar gerçek 

hayattan bir kaçış olarak görülse de bu duyguya yaşama tutunacak yeni bir şeyler 

bulma düşüncesi de eşlik eder. İntihar edememe, adeta eleştirilen bir olguya dönüşür. 

Yaşanılan bunalım ve hiçliğin intihara varması gerekiyormuş gibi oluşturulan algının 

eyleme dönüşmemesi, aslında o bunalım ve hiçliklerin sahteliğinden de 

kaynaklanabileceğini düşündürür. Ancak aydın bireyin intiharı, umutsuzluk da 

yaratacağından Ağaoğlu bu umutsuzluğu okuruna yaymak istememiş olabilir. Rus 

düşünür ve yazarların her şeyi yaşamışlarmış gibi bilge taraflarının eleştirilerek 

başlandığı bölümde intihar izleğinden kaçış vurgulanır. 

“Niye varmadı peki? O sıralar üç buçuk aydının mı vardı yoksa kendini 

asabilecek? Sıra kendine gelince de Allah’a sığın, paçayı kurtar. Oldu mu şimdi? Bir 

inançtan kaç ötekine tosla. Bizde böylesi çok. Her zaman çok. Kendini asan hiç 

yok…”
164

 

Ömer’in iç sesinden aktarılan bölümde, Aysel’in sıkça bahsettiği ama 

gerçekleştiremediği intihardan,  onun ruh dünyasının çalkantılarından ; “belki intihar 

etmiştir artık. Artık bu kadarına dayanamamıştır.”
165

veAysel’i telefonla aramasından 

sonra Aysel hakkındaki ; “Sarhoş musun Ömer? Lafa bak. Keşke intihar etmiş 

olsaydı(…..) ‘intihar edip etmediğini anlamak için’ dedim”
166

 yargılarından Aysel’in 

de içinde taşıdığı ama yapmadığı intihar düşüncesinden haberdar oluruz. Bulunduğu 

düğünden memnuniyetsizlik duyan Tezel, intihar edemediği gibi gerçek hayatla 

temasına alkolün de yeterli gelmediğini; “İntihar etmediğim gibi, doğru dürüst de 
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içemedim bu gece. Daha doğrusu içtiğimin bile tadına varamadım…”
167

sözleriyle 

hayattan duyduğu bıkkınlığı da ortaya koyar. 

Dar ZamanlarDörtlemesi’nden biri olanHayır romanı, intihar temasıyla bir 

başkaldırma düşüncesi üzerine tasarlanmıştır. Profesör Aysel, roman boyunca Aydın 

İntiharları ve Geleceğin Başkaldırısı isimli araştırma çalışmasını anlatır. Bu 

araştırma, kapsamı bakımından düşünsel bir eylemi bulunan gerçek kişilerin veya 

roman karakterlerinin intiharı üzerine odaklanır. Araştırmada Aysel’in roman 

karakterlerini incelemesinin ardındaki nedeni, romanda yer alan anlatıcı yazarın, bu 

yolla aslında intihara teşebbüs ettiğini göstermesindendir. Aysel, sonsuz özgürlük 

olarak kabul ettiği intiharı kısa bir anda gerçekleşen bir eylem biçimi olarak görmez. 

Aysel; varoluşun, kimliğin, başkaldırının sorgulandığı bilinçli bir sürecin sonunda 

gerçekleşen intiharı, romanın odak merkezine alarak intihar düşüncesini sürdürür. 

Hayır romanı adından da anlaşıldığı üzere bir başkaldırı biçimi olarak, ‘intihar 

romanı’ şeklinde değerlendirmemiz yanlış olmaz.  

Yarını şimdide yaşayanların, şimdiyi yarının ışığında görebilenlerin sayısı 
arttıkça, yani varoluşun sorgulama anları genişledikçe, gelecek zaman 
aydınının daha çok sayıda kendini öldürebileceği varsayımım kesinlik 
kazanıyor. Artık Ortaçağ keşişleri gibi davranılamayacak bir dönemde, artık 
düşünce adamının kendi “ben” tanrısına da yüz vermez olduğu bir zamanda, 
kendini ortadan silişin anlamları da herhalde değişiklik gösterecektir. 
Düşünün Stavrogin’in alçakgönülülüğü bile, uyumun, uzlaşmanın utancından 
güçlü değildi.

168
 

Aysel, Hayır romanında üzerinde çalıştığı araştırmasında, günümüz aydının 

intihar nedenlerinin 19. yüzyıl aydınlarının intihar nedenlerinden farklı olduğunu 

savunur. Yeni aydının intiharı tercih etme biçimi, Tanrının varlığı veya yokluğu 

tartışmasından doğan bunalımlardan ve hiçliğe karşı başkaldırıdan farklı olarak 

toplumun teknoloji yoluyla sürüleştirilmesine karşı çıkışıyla ilgilidir. Modernitenin 

geliştirdiği insan aklının bireyi ve toplumu sürüklediği akıldışı yer düşünüldüğünde 

bu intihar, bir nevi insanın kendine veya kendi iktidarına da başkaldırısıdır. 

Aydınların kendilerini öldürmeleri- öldürme biçimleri ne olursa olsun- artık 
on dokuzuncu yüzyılda, hatta yirminci yüzyıl başlarında dayandığı nedenlere 
dayanmaz. Çağımızın aydını, örnekse Dostoyevski’nin Krillov’u tartıştığı 
biçimde Tanrı’nın varlığı yokluğunu tartışmamaktadır artık;(…) Camus’nün 
Mersault’sunun ‘hiçlik’ ve ‘hiç’liğe başkaldırış anlayışından da 
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uzaklaştırmıştır. ‘Cehennem Başkalarıdır.’anlayışı ise nükleer bir zamanı 
yaşayan bugünün aydını için yanıt teşkil etmemektedir.

169
 

Romantik Bir Viyana Yazı romanında yer alan Kamil Kaya, tarih 

öğretmenliğini içselleştirdiğinden dersleri de yaşarcasına anlatan bir öğretmendir. 

Aynı zamanda Kaya, edebi ve düşünsel yazılar da yazar. Bunu not defterlerine ya da 

günlüklerine yazar. Asaf ve üst kurmacadaki Yazar karakteri, Kamil Kaya’nın 

kaybolma sürecini araştırırken Kamil Kaya’nın Avrupa’da modernizasyon sürecine 

ve dünya savaşlarına denk gelen süreçteki intiharla ilgili metinleri sıkça incelediğine 

ve bunlara kafa yorduğuna tanıklık ederler. Bu araştırmalar Kamil Kaya’nın intihar 

etme olasılığını artırır. Ancak genel itibariyle Kamil Kaya’yı değerlendirdiğimizde, 

her şeye rağmen hayatı olumlayabilen bir karakter olduğundan modernist bir bireyin 

intihar etme davranışına yakın bir eğilim taşımaz. 

“Tarihte olduğu gibi, Kamil Kaya’nın titremelerle okuduğu kitapta herkes 

intihar etmeye başlamıştır. Ya ona da bir şey olursa? Ya bu acılara, korkulara 

dayanamaz da Emma zehrinden içerse? Ah, KORKUYORSUNUZ cancağızım, 

anlamaz mıyım? Sizi korumalıyım, bir şey yapmalıyım, evet yapmalıyım!”
170

 

Bilindiği üzere Dar Zamanlar Dörtlemesi sırasıyla Ölmeye Yatmak, Bir 

Düğün Gecesi, Hayır, Dert Dinleme Uzmanı romanlarından oluşur. Bu romanlarda 

kısa bir an’dan hareketle geniş bir zamanı ele alan hikâyeler anlatılır. Dar 

Zamanlar’ın ilk üç romanı; Aysel, Ömer, Tezel gibi karakterlerin metnin merkezinde 

yer aldığı panoramik eserlerdir. Her üç romanda da izlekler ve şahıs kadrosu 

bakımından devamlılık somut bir şekilde görülür. Dar Zamanlar serisine zihniyet, 

algı bakımından benzerlik gösteren ancak şahıs kadrosu bakımından yazma süreleri 

birbirine yakın olan seriyle ilgili olmayan ve yazarın yirmi yedi yıl sonra yayımladığı 

Dert Dinleme Uzmanı seriye dahil edilebilir. Bu konuda yazarın verdiği röportajdan 

birinci ağızdan söylediklerinden hareketle son romanın seriyle bağlantısının aslında 

yazardan çok editöryel bir görüş olarak ortaya çıktığını ve yazarın da bu fikre ortak 

olduğunu anlarız. 

Dar Zamanlar üçlemem Cumhuriyetin ilk kuşaklarından başlayarak içinde 
burun buruna yaşanan üç askeri darbe döneminin insanlarımızda, dolayısıyla 
toplumumuzda yarattığı sancıların izdüşümlerine odaklanıyordu. Bu 
romanların üçünde de çeşitli kurgulamalar ve göndermeler rehberliğinde 
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eşitlikçi ve demokrat olamamış bir devletin gel gitlerle dolu ekonomik, 
sosyal, hak-hukuk sorunlarına karşı sivil bir anayasanın gerçekleştirilmesi 
çağrısı söz konusuydu. Bu benim bir öngörüm olarak da değerlendirilmiştir. 
Gerçekten de bu romanlardaki dürtülerim sanıyorum bugün bile hâlâ geçerli, 
hem de fazlasıyla. “Dert Dinleme Uzmanı”nın o üçlemenin dördüncüsü 
olması, açıkçası yayınevimin haklı bir değinisinden doğdu. “Dar Zamanlar”, 
belirttiğim çizgi üstünde süregelmişti. Böylece gele gele de dertler ve 
şikâyetlerle dolu bir “ulus” haline düştük. Hastalıklı bir toplum... Bunda 
evrensel planda “küreselleşme”nin de rolü büyüktü ama bizimkisi demokratik 
ve eşitlikçi bir devlet olamaması nedeniyle evrensel plandaki çağdaş 
bütünleşmenin dışında kalıyor.

171
 

Bu şekilde Dar Zamanlar’a dahil edebileceğimiz Dert Dinleme Uzmanı; 

“Takdim, Rastlantılar ve Çağrışımlar, Çağrışım ve Sezgiler, Sezgi ve Kuşkular, 

Kuşku ve Sabırlar, Sabır+ Öç+ Takdimci” gibi giriş ve beş bölümden oluşmakta ve 

en sonunda da Takdimcinin notu ile sona ermektedir. Yazar olarak geçen karakterin 

tanıdığı bir editörün ölmeden önce başkalarının dertlerini dinlediği kalın bir defteri 

Yazar’a teslim etmesi ile başlayan kurgunun, editörün ölmesi üzerine ona hiç 

dokunmadan yayımlamasından oluşan beş farklı hikayeyi anlatan defter roman’dır. 

Bu hikâyelerin tamamında anlatıcı-yazar olarak karşımıza Editör çıkar. Editör, 

karşılaştığı durumların çağrışımıyla kendi hayatını aktarır. Dert dinlerken dert 

anlatan bir editörle karşılaşılır.  

Romanın ilk hikâyesi Rastlantılar ve Çağrışımlar’da, editör’ün otobüs 

durağında karşılaştığı yaşlı, yalnız kadının ölçüsünü aldırdığı dolabın bir türlü evine 

monte edilmemesini araştırmak için dışarı çıkmasını anlatır. Sonunda da marangozun 

kaçmasından anlatılan hikâye Editör’de çağrışım yaratır. Editör’ün bu çağrışımla ilk 

ve son evliliğini anlattığı ve bu evlilikte eşinden çok kayınvalidesinin belirleyici 

olduğu ilişkinin huzursuz akıbetidir. İkinci hikâye olan Çağrışım ve 

Sezgiler’de,Editör’ün bindiği takside taksicinin hayatını, yaşlı babasının durumunu 

anlatmasından hareketle editörün babasının yaptırdığı yaşlı yurdu ve bu yurdun 

eğitim yurduna çevrilirken resmi otoritelerle yaşadığı sıkıntıları anlatır. Üçüncü 

hikâye olan sevgi ve hoşgörünün anlamlandırılmaya çalışıldığı Sezgi ve Kuşkular, 

Editör’ün Bir Haftalık Frenk filminden hareketle arkadaşıyla gittikleri Avrupa 

seyahatinde, arkadaşını yakından tanımanın ve bunun yarattığı tahribatın hikâyesidir. 

Dördüncü hikâye olan Kuşku ve Sabırlar’dır. Editör, odası düzenleneceğinden çıkar, 
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simitçiye uğrar. Simitçinin anlattığı hikâyenin etkisiyle aydınların ele alındığı ve 

kendisinin bir profesörle yaşadıkları bu hikâyenin oluşmasını sağlar. Son bölüm olan 

ve diğer bölümlere göre kısa olan Sabır+Öç+Takdimci adlı beşinci hikâye, Editör’ün 

gençlik zamanında mimar arkadaşıyla yaşadıklarını, ilk ürünlerini yazdığı ve ilk 

çalışma hayatını anlattığı bölümdür. Bu bölümlerde ele alınan kavramların ne ifade 

ettiği noktasında Adalet Ağaoğlu söyleşisinde şunları söyler:  

Son romanımda yapacak bir şey kalmamıştı. Sadece kavramlarla oynamam 
gerekiyordu.(…) Nükleer silahların zamanında para iktidarı var. Paran var mı 
nükleer silahın var, toplu kıyımın var. O zaman barışın maskesinin düşmesi 
lazım. Yani sloganlar değişmeli en azından. İnanın bölümlerde gördüğünüz 
şeyin en önemlisi benim için buydu. Onlara hikayeler bulmak çok simgesel 
bir şey olsun istedim. Bir fikir atsın ortaya. Herkesin başına gelebilecek 
hikayeler olsun istedim. Onları kavramlara göre seçmek benim için en büyük 
güç taraf buydu doğrusu. Yani öç almak mı, barış mı, anlayış mı, intikam mı? 
Ona göre hikaye uyduruyorum. Bunu çok istedim.

172
 

Dar Zamanlarserisinin tüm kitaplarında intiharın eşiğine gelmiş aydınların 

her halükarda bir şeylere tutunma arayışı görülür. Bir başkaldırı biçimi olarak Adalet 

Ağaoğlu kendi karakterlerinin intiharını, bilimsel olarak değerlendirir. 

“Yani intihar motifini işlemem bir kaçış değil. Genellikle muhalefetin son 

noktası. Genellikle intihar yasaktır. Dinde büsbütün yasaktır, Allah’a karşı çıkmaktır. 

Hayır benimki öyle değil. Tamamen bilimsel bir intihar benimki, düşünce intiharı. 

Hayır’da epeyce üstünde durmuştuk.”
173

 

 Bu durum,Hayır romanında etraflıca ele alınır. Dert Dinleme Uzmanı’nda 

diğer romanlardaki intihar aşamasındaki karakterlerden farklı olarak bir aydının 

intihar ettiğini anlatıcı-yazar doğrudan bize aktarır. Bu eserle aydın insanın intiharı 

ilk defa doğrudan verilir. Düşünce intiharının somut olarak bedensel yok oluşa 

evrildiğini bu son romanda görürüz: 

“Yok. Hiçbiri olmadı. Olamadı. Son çalıştığı yayınevinin basına verdiği 

haberden öğrendiğime göre o gece evinde intihar etmiş.”
174

 

Adalet Ağaoğlu’nun roman karakterlerinin intiharı tercih etmesi ya da 

intihara meyilli olması,  onların aydın karakterlerinin etkisiyle toplumla uzlaşmayan 

birçok yanından kaynaklanır. Bunun dışında da bu kişilerde düşünsel süreç 
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neticesinde değiştirelemeyenin karşısında ona katlanmaktansa intiharı tercih etme, 

daha ahlaki bir tavır olarak görülür. Özellikle Hayır romanıyla bu intihar eylemleri, 

ne geleneksel aşk intiharlarına ne de absürtlükten, nihilizmden kaynaklanan 

intiharlara dayanır.  Adalet Ağaoğlu’nun Nükleer Çağ olarak isimlendirdiği ve 

herkesin aynileştiği bu çağ,  kendine özgü intihar nedenlerini oluşturmaya başlar. 

2.1.2. Sosyal İzlekler 

Kapitalist modernitenin geliştirdiği zihniyet dünyasında akıl, her şeyin ölçüsü 

durumundadır. Aklı tahakkümüne alan birey veya gruplar, toplumu yönetmede 

diğerlerine karşı üstünlüğü söz konusudur. İnsanların kentlere doluşmaları, üretimde 

bir nesne haline gelmelerinin dışında onlarındizayn edilmesine de etki eder. 1789 

Fransız Devrimi’nden sonra imparatorluklar dağılmış, yerine daha küçük ulus 

devletler oluşur.Modern aklın tekliği burada devreye girerek kitleleri, halkları 

aynileştirme gibi bir siyaset takip eder. Milliyetçi zihniyetle oluşturulan bu yeni 

düzende ekonomik faaliyetlerin ön planda olduğu, herkesin ekonominin bir yedeği 

haline geldiği ulus-devlet paradigması yaygınlık kazanır. Birçok topluluğun taşrada 

devam ettirebildiği otantik yaşam unsurları, kentlerde zorla yitirtirilerek topluluklar 

kimliksizliğe maruz bırakılır. Bu zihniyete dahil ettirilemeyen birçok topluluk da 

ötekileştirilerek dışlanır. Modernitenin hızlı dönüşümü karşısında geleneksel inancın 

ve yaşamın kendini çatışmalı olarak var etmeye çalışması,muhafazakarlık olgusunu 

ortaya çıkarır. Daha önceki merkezi krallıkların yerini alan modern devlet otoritesi, 

toplumun bütün alanlarına yayılmasıyla birey- iktidar çelişkileri derinleşmiş ve 

otoriter bürokrasinin varlığı daha görünür hale gelir. Adalet Ağaoğlu’nun 

romanlarına genel olarak baktığımızda; milliyetçilik, kentleşme, ulus-devlet, 

hiyerarşi, emek yabancılaşması gibi modernist sosyal izleklerin öne çıktığı 

söylenebilir. 

2.1.2.1.  Modernleşme 

Modernleşme, süreç içerisinde yaşanan değişimlerin genel 

görünümünü verir.  

Modernleşme terimi düzenli olarak gelişme sosyolojisinde iktisadi 
gelişmelerin geleneksel toplumsal yapılar ve değerler üzerindeki etkilerine 
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işaret etmek amacıyla kullanılmıştır.” Toplumların gelişme süreçleri aşama 
aşama gerçekleşmiştir. Sanayinin gelişmesi, bilim be teknoloji, ulus 
devletlerin doğuşu, kapitalist ekonomi, kentleşme gibi unsurlar başlı başına 
gerçekleşen aşamalardır.’

175
 

Modernleşme toplumların iç ve dış dinamiklerinden bağımsız değildir. Bu 

yüzden her toplumun modernleşme süreci farklılık gösterir. Tanzimat’tan itibaren 

Batı eksenli olan Türk modernliği, Osmanlı mirası ile köklüleşen geleneksel değerler 

ile Cumhuriyet’in savunduğu Batı değerleriyle kendi içinde birçok çelişkiyi de 

beraberinde getirir. Modernleşmede aklın ön planda olması, laiklik düşüncesi ile 

dinin devlet yönetiminde pasif hale getirilmesi, kentleşmenin artması gibi birçok 

neden; eski- yeni, gerici-ilerici, laik, anti-laik, batılılık-muhafazakarlık gibi kutuplar 

oluşturur. Özünde değişimi amaçlayan bu kavramın ortaya çıkışını, Zerrin 

Küçükcivriz, Avrupa’ya bağlar: 

Fakat egemen görüşe göre modernleşme, Avrupa’da 16. yüzyılda, yeni 
yaşamların birikiminden ortaya çıkan bir yaşam biçimidir. Bu yüzden 
‘modern’ olanla ‘modernleşmiş’ olan birbirinden farklıdır. Modernleşme, 
burjuvazinin doğuşunun, Aydınlanma’nın, şehirleşmenin, endüstrileşmenin 
ve diğer değişim ve dönüşümlerin ortaya çıkardığı bir olgu; düşüncede, 
sanatta ve bilimde sorgulayan, hukuka inanan “yeni insan”ın kilise ve devlet 
karşısında özgürleşmesini savunan ve bu “değişimi” normalleştiren ileri bir 
harekettir.

176
 

Adalet Ağaoğlu, romanlarında kimi zaman eleştirel kimi zaman ironik bir 

üslupla Türk modernleşmesindeki zıt durumları, karakterler üzerinden sıkça işler. 

Eserlerde modernleşmeye yatkın olanlar ile buna direnenlerin yarattığı huzursuzluk 

ön plandadır. Modernite ile gittikçe değişen hayat, toplumu ve bireyi de etkiler. 

Modernleşme, yönetimden kurumlara, özel yaşamdan kamusal yaşama kadar hayatın 

genelini değişime sokar. Taşradan kentlere göç eden kapitalist modernite insanlarının 

yaşam alanları, zihniyetleri, moral değerleri, modernleşme sürecinde hızlıca dönüşür. 

Ölmeye Yatmak romanında Cumhuriyet’in Batı’ya dönük uygarlaşma 

anlayışı, merkezi bir konumdadır. Romanın genel olarak öğrenciler üzerinden 

gelişmesi ve bu öğrencilerin sürekli Atatürk’ün gösterdiği uygarlık yolunda hareket 

etmeye çalışması, henüz cılız olan modernleşmeyi yansıtır.  Batılılık, övülen bir 

durum iken geleneği muhafaza eden yaşamlar adeta şeytanlaştırılır. Romanda, 

okullar ve öğretmenler, modernleşmenin motor gücünü oluşturur. Okul gösterisinde 
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kız ve erkeklerin birlikte oynadığı piyes, uygarlığın sembolü iken; gelenekçi ailelerin 

buna tepkisi de zıt kutup olarak gericiliğin sembolüdür. Dayatılan bir yenileşmenin 

sancıları, net olarak bu piyes üzerinden ortaya konulur. 

Polka’da oğlanlar kızlara sarılacaktı. Elele tutuşacaklar. Evet, belki Batı’ya 
daha geniş bir pencere açılmış olacak, ama bütün kasaba halkı da ayağa 
kalktı. Çocuklarını okuldan geri almak isteyenler bile çıktı. Baksana, Kör 
Enver, kızının müsamereye girmemesi için sonuna kadar direndi(…) Hasip, 
Hafız Bilal’in oğlu. Okula geç başlamıştı. Şimdi, bitirirken on dört yaşını 
dolduruyordu. Kur’an’ı ezbere bilir, ablasının çeyizine de gizili gizli kanaviçe 
işler, dantel örer. Babası, rondo ve polkaya katılmasına izin vermemiştir. 
Sadece, kara bir kılıf içinde, sahnede bokböceği olmasına hayır diyememiştir. 
Seyirciler tarafından kimin oğlu olduğu bilinmeyecek sanmış, bunda da 
yanılmıştır. Çünkü çocuklar çoktan bütün ilçeye yaymışlardı Hasip’in 
sahnedeki görevini. Ama şimdi, kara kılıfın içinde utançtan ağladığını, işte 
bunu bir Hasip kendisi bilecekti.(…)seyirciler arasındaki eşraf ve esnaf 
babalar, polka ve rondo ile kirlenen namuslarını örtbas etmek için durmadan 
öksürüyor, kafalardaki bütün sıkıcı düşünceleri kovmak için gerekli gereksiz 
gülüyorlardı. Medeni olmak buyrulmuştu. Eh, ne yapsın onlar da medeni 
olmuşlardı işte. Suç kendilerinde değildi.

177
 

Sevil’in keman hocasının ona keman dersi verirken sarf ettiği; “Şimdi 

Başkentimizde bir orkestra var. Ama ne zamanki her vilayetimizde bir orkestramız 

olur, işte o zaman Batı uygarlığına erişiriz.(…) Anlıyorsun değil mi kızım? Her 

vilayetimize. Hatta her köyümüze bir orkestra! İşte o zaman biz Yüce 

Atamızın…”
178

sözleri, ülkeleri ve toplumları modernleştiren kurumları över. 

Ölmeye Yatmak’ta, Kaymakamın ilçe merkezine çıplak bir kadın heykelinin 

dikilmesi önerisi üzerine meclis üyelerinin tepkileri, modernleşme sürecinin 

çelişkilerini de yansıtır. Temel ihtiyaçların karşılanmadığı bir zamanda o yere heykel 

dikilmesi modernleşmedeki gelişimin önem sırasındaki çarpıklığı gösterir. Şekilsel 

bir modernleşme ile zihinlerin dönüşümünün hedeflendiği görülür. 

Sonra daha önemli endişelerini dile getirdiler: kadın heykellerini gören halk 
ne demez hem? Azdı bu meclis üyeleri demez mi? ‘Versay Sarayı’nın 
avlusunda ne heykeller var. Resimlerini de mi görmediniz baylar? Çıplak 
çıplak… her uygar ülkedeki her havuzda vardır bu kadın heykellerinden.’ 
‘onlara eskiden kalmış’ dediler. ‘iyi ya! Biz de yeni yaparız. Bizden 
sonrakilere eskiden kalır. ‘hem onlar Hristiyan memleketi. Biz Müslümanız 
elhamdülillah.’ Ardından hemen düzelttiler. ‘Hayır yani din işlerini devlet 
işlerine karıştırdığımızdan değil. Gerekirse çıplak kadın heykeli de 
kondururuz ilçenin münasip yerlerine. Ancak şimdi su derdimiz var. Yol 
derdimiz var. Gıda derdimiz, yakacak derdimiz, gaz, tuz…et…

179
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Ölmeye Yatmak romanında genç karakterlerin-İlhan haricinde- hepsi, Batı’ya 

özgü kitaplar okur, filmler izler, şarkılar dinler. Romandaki kişi kadrosu için Aysel, 

Aydın, Tezel, Engin gibi modern isimlerin tercih edilmesi, bilinçli bir yaklaşımdır. 

Kaymakam’ın; “İyi. Güzel. Engin. Modern bir ad.”
180

demesi de bu tercihin nedeni 

gösterir. 

Bir Düğün Gecesi romanında yapılacak düğün törenine katılan İlhan’ın 

akrabalarının elbiselerinin biçimlerinden İlhan’ın eşinin kocasına tepki gösterdiği 

görülür. O kıyafetle onların ön masalara oturmalarının yakışık olmadığını, 

dolayısıyla onlara arka sıralara gitmesi gerektiği söylenmir Müjgan tarafından. 

İlhan,bu durumu biraz alaya alarak eşine hak vermekte ve ‘gerekeni’ yapar. 

“Şey diyordum…Bu memleketlilerin… Şu teyzeler, hacı baba filan yani… 

baksana kılık kıyafetlerine… Onlar hep öyle en önde mi duracaklar? (…) İlahi Hacı 

baba e mi?...Başından şu hacı takkesini çıkaramaz mısın? Karının kızının başından 

şu örtüleri attıramaz mısın?...” 
181

 

Modern olmak, modernleşmek elbette her yerde aynı biçim ve zamanda 

olmamakla birlikte bu süreç, bir kimlik bunalımı da meydana getirir. Yukarıdaki 

örnekte kıyafet üzerinden görüldüğü gibi modernleşme sancıları düğünde oynanan 

oyunlarda da kendini dışa vurur. Bu durum, gelenek ile Batı’nın arasına sıkışmış bir 

kimlik bunalımının da yansımasıdır. 

“Misketi, ‘Volare’. ‘volare’yi ‘Dağ Başını Duman Almış, ‘Dağ Başını Duman 

Almış’, ‘Oh Guitare oh Guitare’. Onu da bir kaşık havası, kaşık havasını bir 

‘Esperenza’ onu ‘Gül Ağacı değilem’ onu da ‘Harp Okulu Maarşı’, ‘Harp Okulu 

Marşı’nı ise bir İsrail oyun havası izlemeye başladığı zaman…”
182

 

Hayır romanında modernleşmenin hızla geliştiğini ve bunun insan 

hayatındaki etkisinin nasıl olduğunu görürüz. Teknoloji hızla gelişirken insanlar da o 

oranda ruhsuzlaşır. Aysel bir yılı özetlerken aslında modernleşen hayatın ve bireyin 

de özeti olur: 

Savaşlar daha yaygınlaşmıştır, telefonlar ekranlıdır, yiyecekler daha 
tehlikelidir, domateslerin büsbütün tadı tuzu kaçmıştır, hayatlar daha sıkı bir 
denetim altındadır, intelsatlar yukarıda dört dönmektedir, yine de günübirlik 
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yeni tatlar tuzlarla yeni özgürlükler aranmaktadır. Kim bilir, insanlar kendileri 
için bile daha az düş kurmaktadır, yetiniş yaygınlaşmaktadır.

183
 

Şimdiki zaman yaşamını ele alan modernite, geçmişle savaşım içerisindedir. 

Modernite, modernleşme süreci ile geçmişle olan bağlarını kopararak bugüne 

odaklanır. Bu da bireyin köksüzleşmesine neden olur. Moderniteye ayak uydurmaya 

çalışanlar, ayak uyduramayanlar üzerinde yükselmeye başlar. Aysel, Hayır’da 

Tezel’e yazmayı düşündüğü mektubunda bir nevi modernleşen insanların geçmişini 

unutmasının geçmiş yaşamı yokmuş gibi bir algı oluşturmasını, kendi üzerinden 

eleştirir. Bu ifadeler, Türkiye’nin modernleşme tarihine de ışık tutan bir nesil 

eleştirisidir.  

Biz onları anlamaya bile gerek duymayacak kerte kökünden kopmuş 
beğenmiş bir nesiliz. Önceden bildikleri geçersiz ilan edilmiş, bir günde 
bilmeleri gerekenlerle tanıştırılmış bu insanlar, Salim Beyler, Fitnat Hanımlar 
babalarımız analarımız Meşrutiyet ile Cumhuriyet arasına sıkışıp 
ufalandılar.(…) Beethoven’i sevmiyorlar, dans etmesini bilmiyorlar, 
Goya’dan bir bok anlamıyorlar, kısa çorap giymemize karşı çıkıyorlar diye 
homurdanmak üzere aklımıza getirdik onları.

184
 

Modernleşme sürecindeki birey, bir işte uzmanlaşarak hayatını dar bir alana 

sıkıştırır. Bütünü görmekten uzak olan bu küçük, dar bakış açısıyla insan, adeta 

makinenin vidası konumundadır. Modernleşme süreci, coğrafik olarak her yerde aynı 

zamanda gerçekleşmez. Erken ya da geç modernleşme, sistemin dayattığı yaşam 

tarzını etkilemez. İnsanlar, büyük bir uyum içinde aynı şeyi yaparak birbirine 

benzerler. Özgünlüğünü yitiren bireyler, aynı zamanda birer robot gibi yarış 

içerisinde olurlar. Modernleşme ve onun olumsuzluklarını, Hayırromanında 

modernleşen Avrupa’ya dair Engin’in gözlemlerinden, bakış açısından yansıtır. 

Çoğu uzmanlaşabilmek için, yeni, ilginç bir şeyler bulabilmek için başka 
toplumlarda diyar diyar geziyor. Hemen hemen herkesin aynı şeyi yediği, 
aynı şeyi giydiği, aynı tip evlerde oturduğu, aynı tür evlilikler yaptığı, aynı 
yollardan aynı araçlarla geçtiği, aynı süre çalıştığı, aynı çağdaş kültürün 
içinde yaşadığı, hemen hemen aynı hastalıklara yakalandığı bir yerde, nasıl 
bir özgün çalışmayla toplumbilime katkıda bulunabileceğinizi 
düşünüyorsunuz.

185
 

Yazsonu romanında modernleşme ile birlikte bireylerin diğerleriyle olan 

ilişkilerinde zayıflık görüldüğü, duyguların dışavurumunda çekingen davranıldığı 

görülür. Gerçek kimliğin açığa çıkmaması için bireyler, sahte tavır ve davranışlara 
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başvurur. Geleneksel ve çoğulcu ilişkiler tekliğe iner. Daha az insan daha az ilişki, 

geleneksel kimliğin alternatifi olur. Nevin’in Doğan’a karşı hissettiği duyguları 

yansıtamaması modernleşen bireyin çelişkisini gözler önüne serer. 

Buna bir türlü zaman olmazdı. (…) büyük kentlerde, günlük yaşam içinde 
böyle olurdu. Araya çekingenlikler, kendini ele vermeme çabaları, hatta 
sonsuz güvensizlikler girerdi. Bizi, biz, kendimiz değil, bizim, bir geçmişi 
olan, kendi geçmişi olan, yorgun, kuşkulu her an savunuya hazır ürkek 
yüreklerimiz yönetirdi.(…).

186
 

Modernleşme, zamana ve mekâna göre toplumlar arasında farklı süreçlere 

denk gelir. Bu durum o toplulukların kendi iç dinamiklerinden kaynaklanır. 

Zorunluluğa tabi tutulan bir toplumsal modernleşme, değişimin hızından 

kaynaklanan nedenlerden toplumsal kimlik bunalımlarına ve siyasi çalkantılara 

neden olabilir. 

Üç Beş Kişi’de geçen olaylarhükümetin siyasi şiddetle mücadele yolunda 
parti liderlerini tutuklamak, sıkıyönetim ilan etmek ve aydınlara işkence 
uygulamak gibi son derece baskıcı ve aynı ölçüde etkisiz yollara 
başvurmasını anlatır.(….) Söz konusu endişe, toplumsal bağları ve kültürel 
mirasları kaçınılmaz biçimde zedeleyen ve Batılı gelişmiş ülkeleri 
yakalamaimkanlarını ortadan kaldıran Türkiye’nin aceleye getirilmiş 
modernleşme çabalarından kaynaklanır.

187
 

Üç Beş Kişi romanında yer alan karakterlerden Selmin ve Belgin 

Rifatzade’nin annesi Neval Hanım, Osmanlı’nın paşazade ailelerindendir. Neval 

Hanım, gençliğinde İstanbul’da Boğaz etrafında iyi bir yaşam geçirir. Bu kişiler, 

Cumhuriyet’in ilanıyla da uygarlaşma ülküsüyle sürekli Mustafa Kemal’in 

çevresinde ve düşüncelerinde yerlerini almışlardır. Zihinsel olarak Osmanlı’nın 

devamı olan bu aile üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin sembolik uygarlaşması 

yansıtılır. Modernleşmenin zihinsel süreci, romanda Batılılaşma ile eşdeğer olur: 

Cumhuriyet’in onuncu yılı.Osmanlı kalıntısı bir topluluk.(…)Atatürk’ün 
İstanbul ziyaretlerinde hep çevresindeydiler. Çarçabuk, belki de 
Kurtuluşçu’lardan daha coşkulu görünerek şölenlerde, danslı gösterilerde yat 
gezilerinde boy gösteriyorlardı. Batılılaşmayacak mıydı? İşte, yeni Türkiye 
Cumhuriyeti için hazırına sözde Batılılaşmış saray çevresi artıkları(…) hepsi 
ince konuşmayı, imce giyinmeyi, ince oturup kalkmayı bilir, birkaç dil 
konuşur, çalınan piyanoların, edilen dansların hakkını verebilirdi.

188
 

Modernizasyon veya modernleşme süreci, yaşam tarzı ve zihinsel değişimde 

olduğu gibi ortak yaşam alanlarında, kentlerde de kendini gösterir. Batı’nın önemli 
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merkezlerinden Paris’te eğitim alan Ferit Sakarya, modern kurumların ve modern 

üretim yerlerin inşasının öncülüğünü yapar. Sakarya, modernleşme sürecinde kent 

yaşamı ile doğa arasında yaşanan zıtlıkları da uzlaştırmaya çalışır. Kocaman 

fabrikaların etrafına birkaç ağaç dikmek, birkaç çiçek ekmek, Porsuk Çayı’nı 

temizlemekten ibaret bu çaba, doğanın dengesini bozan modernleşmenin karşısında 

elbette yetersiz olur. 

Ne yaparsanız gelişim, uygarlık, doğaya salt duygusal bağlarla yaklaşmamıza 
izin vermiyor. Doğanın bağrına o gerekli dalışı, saldırı olmaktan nasıl 
çıkarabiliriz? Makineyle doğayı birbirine düşman etmeden nasıl 
birleştirebiliriz? Yine de gelip kentin dışında kurulan fabrikaların bir kısmını 
görebilirsiniz. Güzel parklar, çiçekler içinde hepsi.(…) bellek, yıkımlara karşı 
tetikte, duyarlı kalmalıydı.

189
 

Modernleşmenin çok hızlı olduğu yirminci yüzyılda Türkiye, kurumsal ve 

kentsel anlamda modernleşme bakımından hızlı bir serüvene girer. Her şey hızla 

yenilenmeye uğrar. Romanda Sedat, Başkent’in kuruluş mimarisi üzerine bir çalışma 

yapar. Ancak bu çalışmayı devam ettirmemesinde Ferit Sakarya’ya aktardığı; “(…) 

Zaten benim araştırmam tamamlanmadan o yapılardan geriye bir tek örnek 

kalmayacak.”
190

düşüncesirol oynar ve modernleşmenin hızı hakkında bilgi verir. 

Romantik Bir Viyana Yazı romanı, modernleşme sürecinin hızlı yaşandığı 

Avrupa’nın bazı merkezlerinde de geçer. Buradaki ulaşım araçlarından hareketle 

modernleşmenin felsefesini yansıtan bir nevi motor gücü olan hızlı araçlar, çokça 

göze çarpar. Bu araçlar; uçak, metro, araba, otobüs, tramvay olarak sayılabilir.  

“Yanımdan iki katlı bir Londra otobüsü geçmektedir. (…) kitaplık memurları 

henüz yer altı trenlerinden inmemişler.”
191

 

Yazar-anlatıcının kafile ile geldiği ama ondan memnun olmadığı için turdan 

ayrılıp Viyana’ya gitmek isteyen Kamil Kaya’nın arkadaşının onu Avrupa’ya daveti 

üzerine söyledikleri, modernleşmeye paralel olarak mesafelerin artık kısa olduğunu 

ve insanların arasında uzaklık kavramının artık büyüsünü yitirdiğini yansıtır. 

“Öyle ki kendisine bir uçak bileti de göndermeye kalkışmış da güç önlemiş; ısrardan 

utanıp, “Aman ne yapıyorsunuz ben trene atlar gelirim.” demiş.”
192

Modernleşmenin gerçeklik veya hakikatin tekliği algısı, yalnızca fiziki 
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unsurlar üzerinde değil insan yaşamını da bir mühendis titizliğiyle hızlı bir dönüşüme 

sokar. Bu durum, aynı zamanda farklı insan gruplarının birbirinden nefret etmesine 

de yol açarak ‘öteki’ kavramının doğmasına da neden olur. Modernleşmenin hedefi 

ile Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk, bazı ilke ve inkılâplarla imparatorluk 

değerlerinin yerine modern bir ulus değerleri oluşturmaya çalışır. Elbette buna karşı 

çıkan, geleneksel yaşamı sürdürmek isteyen kesimler de olur. Bu durum Romantik 

Bir Viyana Yazı romanında anahtar deliğinden bakan meraklı bir çocuğun gözünden 

verilir. 

Eski Ankara’da oturduğumuz ilk Ankara evinde bizim taraftan olduğu gibi 
“ötekilerin” tarafından da mutfağa açılması gereken ama hep çakılı tutulan bir 
kapı vardı.(…) gel zaman git zaman, Büyük Ata(m)  öldüğü günün gecesi, 
bizler sel gibi gözyaşı dökerken, kapının “öte yaka”sından müzik sesleri 
gülüşmeler işittik. (…) büyükler, “öteki tür”den insanların yaşadığını 
söylediler de…

193
 

Dert Dinleme Uzmanı romanı, Dar Zamanlar serisinde yer alan modernleşme 

sürecini zihniyet açısından devam ettirir. Bunu yaparken serinin önceki kitaplarında 

sıkça yapılan kolaj-montaj tekniği ile gerçeklik algısının oluşturulması yerine 

kavramların hikayesi oluşturularak modernleşmede yaşanan aksaklıklar gösterilmeye 

çalışılır. Bu yönüyle Dert Dinleme Uzmanı’na bakıldığında Ağaoğlu, kişilerin ve 

kurumların modernleşme adı altında düştükleri çarpık anlayışları, ironik bir dille de 

eleştirir.Bireyliğin ön plana çıkması ve insanların farklı kültür gruplarının aynı 

kimlik etrafında buluşturan ulus-devlet modeli etrafında yönetilmesiyle ortaya çıkan 

devlet yönetimlerinin karşısında hem ulusal hem de uluslararası alanda insan 

haklarını korumaya çalışan kurumlar ortaya çıkar. Temel görevi hak savunuculuğu 

olan bu kurumlar, gittikçe yozlaşarak salt bir gurubun kendini gösterme alanına 

dönüşür. Roman kahramanı Editör’ün kayınvalidesi de kocasının nüfuzuyla İnsan 

Hakları İnceleme Komisyonu’nun alt dairelerinde çalışır. Herkes, onu ‘Evrensel 

Kokteylci’ olarak bilir. Kayınvalide üzerinden modernleşmenin önemli kurumlarının 

yozlaşması verilir. 

Fakat burası da yabancı memleketlerin konsoloslukları, Evrensel İnsan 
Hakları Ofisleriyle dolu… buluşup danışma, tanışıp görüşme toplantıları, 
çeşit çeşit etiketler altındaki akşamüstü kokteylleri, bu memleket zengin 
kültürlerle, nefis sanat eserleriyle dolu demeye ve dedirtmeye getirilen 
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konserlere, resim galerilerine, her seferinde bir başka yörenin mutfağına 
ağırlık verilerek hazırlatılmış akşam yemeklerine koşturma!(…).

194
 

Editör’ün babası, evini dönüştürerek maddi gelir beklemeksizin yaşlı ve 

kimsesizlerin barınması amacıyla huzurevi yapar. Modern hayatta bireyin tek başına 

yaşaması, sosyal ilişkilerin zayıflamasına neden olur. Tek başına kalan birey, 

ilerleyen yaşlarda kendi ihtiyaçlarını karşılamak için de bu tür barınma yerlerine 

ihtiyaç duyar. Bu durum, geleneksel hayata uymayan bir zihniyeti de dışa vurur. 

Gelenek ve modernlik arasına sıkışmış toplum yapısını, evin inşaatında çalışan 

işçiden duyarız. 

Nerelerdesiniz yahu?.. Ben de sizin, sizlerin o memnuniyetine bakarak iyi bir 
hizmet yaptığıma inanmıştım”. Bana kulak veren işçilerden biri gelip yanı 
başıma ilişti: “bu, görenek ve geleneklere uygun düşmeyen bir iş olmuş 
efendim; ben hasta annemi getirip yatıracaktım, bütün kadınlar eşimin yüzüne 
karşı, ‘Yaa kurtuluyorsunuz demek, bir analarına bakamadılar da ellerin 
evlerine atıyorlar.

195
 

Görüldüğü gibi Adalet Ağaoğlu’nun modernleşmeyi ele alma biçimi hem 

kurumlar hem de bireyler üzerindendir. Bu da modernleşmenin hayatın her 

alanındaki dönüştürücü etkisini gösterir. 

2.1.2.2.  Kent Kimliği 

Modernist romanlar, taşradaki geleneksel yaşamdan çok kentlere göç eden ve 

buralarda farklı kültürlerle alış verişte bulunan insanları ele alır. Adalet Ağaoğlu, bu 

konuyu işlerken kent ile taşra arasındaki sıkışmayı, yeni düzene alışamayanları 

dramatik biçimde ele alır. Hem zihinsel hem mekânsal anlamda kentin insan 

üzerindeki etkilerini işler. Ağaoğlu, romanlarındaki modernist karakterleri taşrada 

olmayan tiyatro, sinema, otel, eğlence mekânlarında sık sık dolaştırır.  Bu yolla 

kentin genel kimliği hakkında bilgi verir. Karakterler araçlara bindirilerek 

bilmedikleri semt ve caddelerde dolaştırılır ve aynı şehrin içinde yaşayan ama 

birbirinden hem ekonomik hem kültürel anlamda çok farklı olan yaşam alanları 

okuyucuya gösterilerek kentin çelişkili yönleri de verilir.  Romanlarında kentlerde 

dar bir alana sıkışmış yaşamlar sunulur. Dolayısıyla taşradaki sınırsız doğanın yerini 
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kapalı, kasvetli mekânlar alır. Adalet Ağaoğlu romanlarında mekân olarak kentler 

seçilir. Taşranın geçtiği yerler ise kent hayatının cazibesini artıran mekânlarla 

bireylerin o yerle karşılaşma biçimindeki kısa an’lardan oluşur. 

Ölmeye Yatmak romanında Aysel, kentliliğin simgesi olabilecek otelin on 

altıncı katına çıkıp ölmeye yatmadan önce uzun uzadıya sabahın dördüne kadar 

Ankara’nın birçok yerinde gezintiye çıkarak bize o kentin kimliğini gösterir. Buralar 

Aysel’in hem sık gezdiği hem de hiç gitmediği adını bile duymadığı mekânlardan 

seçilir. Modernist bireyin yaşadığı kent ile olan zayıf bağları, bu şekilde verilir. 

Bu caddeleri, bu caddelerin adlarını, içlere giren yolları, o yolun ucunda asılı 
duran çamaşırların kimlere ait olduğunu, o boyalı gaz ve Vita ve Matolin ve 
Ülfet tenekelerine kimlerin çiçek diktiğini, o ta tepelere çıkan dik yokuşların 
kıyıcıklarına üst üste kimlerin taş yığdığını; duvarlara, tavanlara paslı 
otomobil karoserlerini kimlerin çaktığını, plastik çağını çeşme başlarında 
kimlerin yaşattığını bilmiyordum.(…) Bir çığırtkan yukardan doğru, 
Ankara’nın henüz adını duymadığım semtlerini bağırıyordu.

196
 

Aynı romanda taşrada yaşayan, küçük çocuğunu evlatlık olarak vermek 

istemeyen kadını ikna etmeye çalışan Kaymakam’ın konuşmaları, kenti ve kentlileri 

süslü bir biçimde tasvir eder. Kent, çekici ve cazibeli bir biçimde aktarılır. 

“Bu kez de Kaymakam anlattı: Başkenti, başkentteki şekerci dükkanlarını, 

pastaneleri, ışıklı vitrinleri, asfalt yolları. (…) onların Haraççı Kardeşler möblelerini, 

kadife masa örtülerini, bu masada yenen tatlıları… Ballandırdı.” 
197

 

Aysel’in bir mektubunda oynayacağı piyeste kendisine köylü rolü verilmesine 

içerlenerek;“Başta öğretmenim olduğu halde, okulda beni hala köylü görmelerine 

elbette üzülüyorum.”
198

demesi, kentli olmanın ona çekici geldiğini gösterir. 

Kentler, sürekli göç alan bir dinamizme sahip olur. Aşırı göçler, yeni 

yapıların oluşmasına neden olur. Kentteki bu hızlı yapılaşma, hem çarpıkhem de 

insanı çevresinden ve doğadan yalıtan bir biçimde gerçekleşir. Bir Düğün Gecesi 

romanında Tezel, İstanbul’da Cihangir’deki eve giderken; “Pencerenin önü yeni, 

büyük yapılarla örtülmüştür.  Örtülmese de ben burada oturmazdım. Yarın burası da 

yıkılacak. Burası da ardındaki başka yapıları örtecek… deniz bizden hep kaçırılacak 
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ve yağmur hep, yağmuru seçemediğimiz yerlere yağacak.”
199

sözleri, kentlerdeki 

yapılaşmadaki hızlılığı ve çarpıklığı gösterir. 

Fikrimin İnce Gülü romanında eziklik duygusu içerisindeki Bayram, kendini 

başkalarına kanıtlamak için taşrayı değil kenti seçer. Bayram, küçük yaşta köyünden 

kaçar, Ankara’ya sığınır. Roman önce Ankara’da daha sonra da Almanya’da geçer. 

Kapıkule sınır kapısından itibaren Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Bursa şehirlerine ayna 

tutulur. Modern kentler üzerinden bu şehirlerin görünüşü ve kentte yaşayanların 

yaşam biçimleri, ruh halleri yansıtılır. Kentlerdeki sistematik hayat, insanları 

birbirine benzetir. Çalışma ve dinlenme zamanlarındaki geçirdikleri zaman, onları 

aynileştirir. Fabrikalarda çalışan bireylerin eğlenme yerleri de ortaktır. Bireylerin 

yaşam alanları belirli, dar alanlardan seçilir. Bayram’ın gözlemlerini ve düşüncelerini 

aktaran anlatıcı, bizi kent yaşamında ve kentli bireyin dünyasında gezdirir: 

Akşamları da paydos dendi mi, Almanların her biri bir yana. Sen ne 
yapacaksın diyen eden yok. Yayılıyorlar göl kıyılarına, dere kıyılarına, bira 
parklarına… Yerler, orda. Öpüşür, koklaşırlar, orda. Düzüşürler, orda.  Bi 
sıçmaya çıkıyorlar arabadan bi de ‘Mûzik! Mûzik!’ diyerekten tepinmek 
üzere. (…) İş çıkışı, üç beş yol, iz bilir çeker gider. Kalırız bizler. 
Portekizli’den olmuş, İtalya’sından olmuş, Grikiş olmuş… hepimiz 
birbirlerimize en çok orda benzeriz.

200
 

Modern kentlerin yapısı olan dikey mimarinin sakinlerinin de toplu olarak bir 

arada yaşaması, insanların birbirine olan benzerliğini artırır. Ancak sermaye, sınıfsal 

farklılıkları ortaya çıkarır. Bu farklılık, kentlerde daha görünür olur. Kentlerde hem 

çalışma biçimi hem de yaşam alanları bakımından bu mekânlar birbirinden ayrılır. 

Bayram, Kumburgaz sahilindeki toplu yaşama alanlarını gözlemlerken bu düşünceyi 

içinden geçirir. 

Sabahın onundan bu yana güneş, kıyıların toplu konutlarında oturanları yeni 
bir zorunlu birlikteliğe çağırıp durmaktadır. Saat ondan başlayarak artık 
herkes mutlak kumlarda, mutlak denizde olmalıdır. Hak geçmemeli. Her şey, 
günlük her çizelge mutlak birbirlerine bakılarak yapılmalı. Kimse atlamamalı. 
Gazinoların, lokantaların beton yerlerini yıkayanlar, arabalara hortumla su 
püskürtenler(…) onların denize girme saati olmamalı ya da ayrı olmalı.

201
 

Mercedes marka araç sahibi Bayram, yaşaması gereken yeri aracına yani mal 

varlığına göre seçmek ister. Bu zenginlik ona farklı bir kimlik kazandırmalıdır. Bunu 

da ancak yaşayacağı yer belirgin hale getirir. Kentte yaşamak, yeterli değildir. 

199
 Ağaoğlu, Bir…., 73. 

200
 Ağaoğlu, Fikrimin…., 66. 

201
A.g.e. , 123.



98 

Bireyin burada yaşayacağı yer daha belirleyicidir. Bu da modern kentlerin sınıfsal 

yapıya uygun biçimde tasarlandığını gösterir. Bayram’a göre kimseye minnet 

etmeden kentte yaşamanın yolu bellidir. 

“Şimci ben, altımda bu Balkız ya da diyelim o alev renkli BMW varken, bir 

gecekonduda oturabilir miyim? Neresine sokar, neresinden geçiririm arabamı o 

sidikli, kaygan sokakların değil mi? İyi bir mahallede kat almalı, kendi adına da bir iş 

kurmalısın ki, alnın açık, sırtın pek olaraktan ve kimseye müdana etmeden…”
202

 

Modern kentlere yapılan yoğun göç, kentlerin çok hızlı biçimde büyümesine 

ve genişlemesine de neden olur. Tarımdan kopan toplumun fabrikalara yöneliminde 

ciddi bir artış olur. Bayram’ın Almanya dönüşünde geçtiği kentlerde yaşanan üç beş 

yıllık zaman içerisindeki değişim, bize modern kentleşmedeki hızı gösterir. Bu, 

Türkiye’nin modernizasyon sürecindeki hızı da yansıtır. 

“Ne iş be! Toprak sanki ardıç, meşe büyütmüyor da fabrika, imalathane, tesis 

büyütüyor buralarda.(…) üç beş yılda amma çok baca bitmiş… sanki millet tarla, bağ 

sulamayı boşlamış da temel-duvar sulamış, çelik, beton bitirmiş yerden.”
203

 

Modern kentlerde her unsur, modernitenin hız felsefesine uygun biçimde 

dizayn edilir. Kentli insanlar, kent düzeninin işleyişinde aksaklık olmaması için 

farkında olmadan bu düzeninin sağlanmasında motor gücü oluştururlar. Kamusal ve 

özel sektörlerde bulunan insanlar, kent yaşamının devamı için çaba gösterir. Kentin 

hızına ve kentlerdeki üretime ayak uyduramayan insanlar huzurevlerine, rehabilite 

merkezlerine yönlendirilir. Kentleşmeyle oluşan bu kurumlar, bireyin doğadan ve 

toplumdan kopuk bir hayat yaşamasına neden olur. Modern kentlerde kent hayatına 

ayak uyduramayanların kentin dışındaki merkezlerde toplatıldığını görürüz. Hayır 

romanında Gentofe’deki ruh sağlığı merkezinde çalışan Engin, gece gözetiminde 

iken Dr. Bernt ile yaptığı konuşmasında bu modern merkezlere olan bakışını dile 

getirir. 

Aslında Gentofe’dekilerin hiçbiri de ruh hastası değil. Hiçbiri deli değil. 
Hatta bir ikisinin uğradığı bellek kaybı dışında hiçbirisine bunak da denemez. 
Onlar toplumdışına itilmiş yaşlılar sadece. Fiziksel güçteki azalma nedeniyle 
hayatın hızına uymakta güçlük çekenler, bundan ötürü çevreleri boşalmış 
olanlar, kimsesizler filan.

204
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Yazsonu romanı, Akdeniz kıyısındaki bir motele gelip yaz sonunda tatil yapan 

bir yazarın hikâyesidir. Bu yazar, kentin bunaltılı hayatından kaçıp yalnızca kendini 

dinlemenin peşindedir. Modern kentlerin kalabalık ortamı ve sürekli çalışma ile 

geçen süre, bireyin kendi ile baş başa kalma olanağını azaltır. Tatil için seçilen yerin 

motel olması ve zamanın da yaz sonuna denk getirilmesi, kalabalık içinde kendini 

arayan bireyin kendini bulma çabasından ileri gelir. Bu, modernitenin yücelttiği çok 

fonksiyonlu şehirlerin insan ruhunu esir almasına bir başkaldırıdır. 

“Sessiz bir deniz kıyısında, katıksız bir dinlence. Bir yaprak bir dalga bir 

solucan gibi doğanın herhangi bir parçası olmak. Günlük yaşamla güncel 

varoluşumuza karşı geniş, beyaz bir bayrak çekercesine kendime sunmak istediğim 

bu armağan(…) nerdeyse kazanılmış bir haktı.”
205

 

Modern kentli bireyin kaçışını, kentten kaçma ve doğaya sığınma olarak 

görürüz. Bu sığınış, kent yaşamından kopma olarak yaşanmaz. Yalnızca kısa bir 

süreliğine yalnız kalmak, adeta kentin gürültüsüne biraz daha dayanabilmek için 

biraz güç toplama çabasıdır. Kentlerde yaşayan ve bir işte uzman olan birey, o alanı 

terk edip alternatif bir yaşam bulma arayışı içerisinde değildir. Kente ve işe bağımlı 

bireylerin tercihi, kısa süreli arayışlara döner. 

“Yakınmalar, evet. Ama kentlerde kıyıma, boğuntuya uğramış insanları yok 

sayamazsınız ki. Onların da güneşli kıyılara, o kıyılarda bir ân soluklanmaya 

duydukları özlemi. Bu susuzluğu…”
206

 

Yazsonu roman kahramanlarından Nevin, tatil için gittiği küçük evinde bir 

kuş ölüsünü görür. Yazar-anlatıcı Nevin’in onu gömme isteğini açıklarken kent 

yaşamında beton blokların arasına sıkışan insanın topraktan ne kadar uzaklaştığını 

gösterir. 

Ama kentin tam ortasına otursanız da bir köpeğiniz, kediniz ya da kuşunuz 
ölse belediye onları gömebileceğimiz bir yer göstermediğinden, ne 
yapacağımızı şaşırır, bir arkadaşımın da başına geldiği gibi, elimizde köpeğin 
cesedi, bir kazma, bir kürek, yanımızda kapıcımız boş bir arsayı aramaya 
koyuluruz. O zaman da kentin taa dışına gitmek zorundasınızdır, yaa!..

207
 

Üç Beş Kişi romanı Eskişehir, İstanbul, Ankara şehirlerinde geçer. Dönemine 

göre bunlar siyasi, ekonomik, gelişmekte olan şehirler olarak değerlendirilebilecek 
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şehirlerdir. Romanda kent kültürü ve kent yaşamı, belirgin bir biçimde yer alır. 

Modern şehirlerdeki aşırı göç ve plansız kentleşme, yaygın olarak bu romanda da 

görülür. Aynı zamanda bireyin duygu ve düşüce yapısında kent yaşamının etkisi de 

belirgindir.Murat, Kısmet’i karşılamak için Ufuk’u da yanına almak ister. Murat 

daha önce Ufuk’tan aldığı adresi gece saatlerinde ararken kentin yapısını ve 

dokusunu da aktarır: 

“Murat bir süredir apartman numaralarına baktığını ayırt ediyor: kaçlardayız? 

İşe yüz on altı. Demek hala yüzlerdeyiz. Üstelik arada koca bir boşluk kaldı. 

Numaraların zincir koptu. Plansız bir kentin henüz kurulmuş bir semtinde, 

bilinmedik bir yeri aramak da ayrı bir koşu.”
208

 

Selmin Rifatzade isimli bir şarkıcı, henüz kırsal kültürünün etkili olduğu 

Eskişehir’de konser için gelir. Murat da bestesini ona sunar. Selmin’in beste üzerinde 

yaptığı değerlendirme, modern kentli birey ile kırsal alandaki bireyin bir 

karşılaştırmasıdır. Bu karşılaştırma, kent yaşamının insan üzerindeki etkisini açıkça 

ortaya koyar. Buralarda bencil ve dışa kapalı bir insanın oluşmasındaki neden, paraya 

dayalı ilişkilerin yaşandığı modern kent yaşamlarıdır. 

Şarkınızda halkın acılarını yansıtan bir şey var. Şimdiye dek okuduğum 
şarkıların hemen hepsi içtenlikten yoksun. Çünkü bunları yapanlar 
İstanbul’da halktan uzak yaşıyorlar. Büyük kent yaşamı onları içtenlikten 
koparıyor ne için kimin için bestelediklerini bilmiyorlar. Yoo, biliyorlar, 
yalnız para ve ün için. Bizler bozuluyoruz, vurdumduymaz oluyoruz, kendi 
dışımızda hiçbir şeyin değeri yok.

209
 

Bir süre siyaset ile ilgilendikten sonra köyünde küçük çaplı ekonomi ile 

ilgilen Emin Bey, yaşlılığında kızı Türkan’ın bakımına muhtaç kalır. Kızı ile yaptığı 

konuşmada; “bakıyorum sen de onlardan yanasın. Babana değil kocana, kardeşine 

inanıyorsun. Şehir… sen şehri sevdin… herkes şehir istiyor…”
210

diyerekinsanların 

artık şehir hayatını istediklerini dile getirir. Baba ve kız arasındaki yaş farkı 

düşünüldüğünde geleneksel yaşam ile modern şehir yaşamı arasındaki tercihin, artık 

şehirden yana ağırlığını koyduğunu görürüz. 

Ruh Üşümesi romanında yer alan karakterlerin donuk, maddiyat temelli ve 

yalnız kişilerinin ruh halleri, onların modernitenin ruhuna uygun kentlerde yaşayan 

kişiler olduğunu gösterir. Kapalı mekânların ön planda olduğu romanda en belirgin 
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biçimde kadın ve adamın baş başa oturduğu restorandan hareketle kent kimliği 

yansıtılır. Buraya gelen kişilerin kimler olduğu söylenirken kent insanları sıralanır. 

Restoran ve oteller, bu romanda kent kimliğini yansıtan önemli iki unsurdur. 

Buradaki rastlantısallık, adam ve kadının birbirinin ruhunu keşfetmesini sağlar. Bu 

da kentli modernist bireylerin ilişki biçimini yansıtır. 

“Öğlenin geç saatlerinde de gazeteciler, reklamcılar, genç iş adamları, 

yayıncılar, hatta yayıncı-yazarlar ve firma-yazarlarla dolup taştığından, birbirine 

yabancı bulunanların da - bu sayılıp dökülenler birbirlerine ne kadar yabancı 

sayılırlarsa artık- aynı masada oturtulabildikleri yer burası.
211

 

Romantik Bir Viyana Yazı romanı, Kastamonu, Kütahya, Konya kentlerinin 

okullarında; Avrupa’nın bazı merkezlerinden Londra Hyde Park’ta ve Viyana’da 

geçer. Bu yönüyle bakıldığında roman, kenti ve kentlileri ele alır. Romanda, modern 

yaşamın hız felsefesine uygun bütün araçlar da verilir, ama derinlemesine bir kent 

analizi yapılmaz. Üst kurmaca yazarı olan Yazar’ın, Hyde Park’ta iki yeğeni ile 

hamburger yemeye gittiği sırada anlattıkları, hem kentlilerin yeme tarzını hem de 

kentteki hızlı akışı aktarır. 

“Kasa, fiş, hamburger, patates, dondurma, kahve, kuyruk… arkamdan sürekli 

itilmekteydim. Hele o selfservis tepsileri!..” 
212

 

İstanbul’daki hızlı kentleşme ve aşırı nüfusun yarattığı kalabalığın, 

iletişimsizliğe ve aşırı tüketime neden olduğunu Kamil Kaya’nın: “Kime 

söyleyeceksin? Arabalar korna çalar, kaldırımda ayak atacak yer yok İstanbul’da 

ortalığı çöp götürüyor, tarih pis pis kokuyor.” 
213

sözlerinden anlarız. 

Modern kentlerin kendine özgü kimliği, zamanla tek tipleşen yapılar 

yüzünden silinir, ortadan kalkar. Farklı mekânlarda olsa da kentlerin birbirine 

benzediğini ve esas unsurun dikey mimari biçimindeki beton yapılardan oluştuğunu, 

birçok kenti dolaşan Kamil Kaya’dan da duyarız. 

“Sanki Nur’a soruyor: içinde sürekli yaşadığım kentin hangi semtinde 

oturduğumu bilmek istemiştiniz sanırım. Ben de size, “Ne fark eder, başınızı ne yana 

çevirirseniz beton duvarlar …” dememiş miydim?”
214
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Kent kültürü, sunmuş olduğu olanaklarla ve yaşam alanlarıyla aynı zamanda 

insan yaşamını, oldukça birbirine yakınlaştırır hatta benzer hale getirir. Benzer 

mimariler, benzer yemek kültürleri bireyin zihnini de aynileştirmede etkili olur. Bu 

yönüyle bakıldığında kentli birey, kendini başkalarından farklı düşünse de esasında 

diğerleriyle arasında benzer noktalar çok fazladır. Romantik Bir ViyanaYazı’nda üst 

kurmaca anlatıcısı ve karakteri olan Yazar’ın yemek salonunda içinden geçirdiği 

düşünceler de bunu yansıtır: 

“Ama açıktı, yol belliydi. Çocukların ne yiyecekleri de o anda dünyada 

binlerle çocuk ve gencin aynı şeyi yemekte bulunduğu da: iki üç katlı yuvarlak ve 

yumuşak ekmek arasında kalın yassı köfte, turşu, domates salçası, kıyılmış soğan ya 

da Rus salatası gibi şeyler olacaktı.”
215

 

Kentlerin ortak yaşam alanlarından üretim alanlarına dek her şey, insanları bir 

araya getirse de modern kentli bireyler arasındaki ilişki oldukça sınırlıdır. Kapalı 

mekânlar ve sınırlı sosyalleşme, romanlarda da görüldüğü üzere Adalet Ağaoğlu’nda 

önemli bir yer tutar. 

2.1.2.3. İktidar-Hiyerarşi 

İnsanlık tarihinde ast-üst ilişkisi, yerleşik yaşama geçmekle birlikte daha 

somut bir biçimde ortaya çıkar. Bu, daha çok yöneten ve yönetilen olarak basit bir 

ayrıma sahipti. Kapitalist modernitenin tek bir alanda uzmanlaşma anlayışı ve bu 

uzmanlıkların kendi içerisindeki değeri, o işi yapanların şahsiyetiyle 

özdeşleştirilmeye başlanır. Böylece toplum içerisinde var olan yöneten-yönetilen 

pozisyonu ve kamu veya özel kurumsallaşmalarla oluşan iktidar anlayışı, 

genişleyerek toplumun bütün alanlarına sirayet eder. Ekonomi ve bilgi, zamanla 

geçişlerin kolay olduğu hiyerarşik unsura dönüşür. Geleneksel yaşamda aynı statüyü 

paylaşan kitleler, kentlerde, kamusal veya özel alanlarda birbirine karşı irili ufaklı 

iktidar alanları oluşturmaya başlar. Bu da kitlelerin,  farklı grupların kaynaşmasına 

engel olur. Modernite, hiyerarşik yönetimle bireyi sindirir ve sistemine karşı 

oluşabilecek tehditleri engeller. Bu hiyerarşi, basit bir iş bölümünden ziyade merkezi 

iktidarın kendini her yerde hissettirmesini sağlar. 
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Murray Bookchin, modernitenin ekonomik ve yönetimlerinden ortaya çıkan 

keskin kutuplara sahip olan sınıflaşmayı ve devlet yönetimini, hiyerarşinin temeli 

olarak görmez. Tam aksine hiyerarşiyi bu oluşumların nedeni olarak görür. Bundan 

yola çıkarak denilebilir ki irili ufaklı her türlü iktidar alanı, daha büyük iktidar 

alanların oluşumuna neden olur. Buna benzer bir değerlendirme Foucault’ta da 

vardır. Bookchin: 

Daha yaygın bir biçimde kullanılan sınıf ve devlet sözcükleri yerine 
hiyerarşiyi gündeme getirmeye yönelik güçlü bir teorik ihtiyaç vardır, Bu 
terimlerin dikkatsiz kullanımı  toplumsal gerçekliğin tehlikeli bir şekilde 
basitleştirilmesine neden olabilir.(…) hiyerarşi sözcüğüyle yalnızca sınıf ve 
devlet terimlerinin uygun bir şekilde ifade ettiği ekonomik ve politik 
sistemleri değil kültürel, geleneksel, ve psikolojik itaat  ve komuta 
sistemlerini kastediyorum. Buna göre hiyerarşi ve tahakküm sınıfsız veya 
devletsizx bir toplumda da kolayca varlığını sürdürebilir. Yaşlıların gençler, 
erkeklerin kadınlar, bir etnik grubun başka bir etnik grup, ‘yüksek toplumsal 
çıkarlar’ adına konuştuklarını iddia eden bürokratların kitleler, kentin kır ve 
çok daha ince bir psikolojik anlamda aklın beden, sığ bir akılsal aracılığın ruh, 
toplum ile teknolojinin doğa üzerindeki tahakkümüne işaret ediyorum.

216
 

Bu sözleriyle aslında moderniteyle birlikte katı hale gelen her türlü toplumsal 

ve yönetimsel iktidarlaşmaya ışık tutar.  Bu hiyeraşinin devlet ve toplum tarafından 

nasıl olduğunu Adalet Ağaoğlu, romanlarında açıkça gösterir. Ancak romanlarda 

buna alternatif bir yaşamın nasıl olması noktasında yol gösterici bir tavır net olarak 

ortaya konulmaz. Başta da dediğimiz gibi modernist kahramanın sinik ve silik bir 

tavır sergilemesi ve onun geleneksel anlatılardaki kahramanlar gibi devrimci bir 

yaklaşıma sahip olmaması, onun bu iktidarlar karşısında edilgen bir bireysel tutum 

takınmasına neden olur. 

“Ölmeye Yatmak”  romanında okul müsameresinde Başöğretmen Hüdai’nin 

emirlerini ast-üst ilişkisi içerisinde harfiyen yerine getiren Dündar Öğretmen, 

Atatürk’ün resmini gösterdiğinde alkışlama biçiminin hiyerarşik bir düzende 

gerçekleştiği görülür: 

Eşraf ve esnaftan Şakir Ağa, Koca Torik, Katip Osman, Emin Efendi, hepsi, 
tavuskuşu tüylü kadınlarla birlikte okul sıralarının önüne dizilmiş 
sandalyelerde oturuyorlardı. Kaymakam en önde, hasır bir koltukta. Sağında 
Savcı, solunda Jandarma Kumandanı.Yanında boş bir 
sandalye:Başöğretmenin yeri. Savcının yanında boş bir sandalye: Doktorun 
yeri. Sonra sırasıyla Malmüdürü, Tahrirat Katibi(ilçenin deyimiyle Taret 
Katibi) (…) bu kez öncülüğü Kaymakam yaptı, alkışa başladı. Onun alkışını 
Jandarma Kumandanı’nın, Savcı’nın, Başöğretmen’in ardından tavuskuşu 
tüylü bayanların ve geride oturanların alkışları izledi. Başları örtülü birkaç 
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kadın avuçlarını birbirine yapıştırdılar ama ses çıkmadı. Macuncu Zühtü 
arkada, en son ve en uzun alkışladı.

217
 

Aysel, arkadaşı Semiha’ya bir mektubunda resmigeçitte aldığı görev 

hakkında bilgi verirken kendisinin arkadaşının ailesinin statüsünden kaynaklanan 

haksızlığa uğradığını söyler. Bu haksızlıkta hiyerarşinin etkili olduğunu görürüz. 

“İzci bayrağını Yıldız taşıdı. Halbuki jimnastik öğretmenimiz, benim 

taşımamı istemişti. Fakat Yıldızın babası Saylav olduğu için, müdüranım onun 

taşımasını uygun görmüş.”
218

 

Modern devlet olgusunun yönetimi, katı hiyerarşik bir düzende olduğundan 

bu hiyerarşi, iş yürütmede sürekli aksaklıklara neden olur. Kutsallaştırılan bu düzen 

modern aklın çarpıklığını da yansıtır. 

Mikrofonlara özel bir dikkat etmesi gerekiyordu. Ama arızaların sonu 
gelmiyordu. Yedek lamba, yedek iğne, yedek düğme, yedek silindir, vb. 
sağlamak bir türlü mümkün olmuyordu. Şef’e yalvarıyordu. Şef de 
üstündekilere bin ricada bulunuyordu, ama mikrofon çekmek üzere iki 
metrelik bir kablo alınabilmesi için sanki sonsuza kadar beklemek 
gerekiyordu.

219
 

Bir Düğün Gecesi romanı, İlhan’ın kızı Ayşen ve Hayrettin Özkan Paşa’nın 

oğlu Ercan’ın düğününde Anadolu Kulübü’ne gelenleri karşılamak için kapıdaki 

karşılama şekli, hiyerarşik bir sıralama gösterir. Bu hiyerarşik sıra, devlet ve toplum 

içindeki önem derecesine göre olur. 

“İlhan, General’in bir omuz başı gerisinde duruyor. Müjgan, General’ in 

karsının bir ayak boyu gerisinde…” 
220

 

Nikahın kıyılması esnasında şahitlerden konuklara kadar kişilerin mevkilerine 

göre hiyerarşik sırası, ironik bir biçimde Ömer tarafından verilir. Nikah şahidi 

Korgeneral Rıfat Paşa ve ailesinin gelişi şu şekilde anlatılır: 

Paşa giriyor. Ardından karısı, kızı-herhalde kızı- giriyorlar. Ardından emir eri 
subayı, ardından Hayrettin Özkan, İlhan, onların ardından da protokol 
sırasında dakikalardır belki bir buçuk saate yakın bir süre bu anı bekleyen 
bütün oğlan kız yanı giriyor. İçeriye doğru hemen, Salazar’ın kabul salonuna 
suyunun suyunun suyunu andıran bir tabur oluşuyor…

221
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Modern devletler-iktidarlar, bireyleri ve toplulukları Michael Foucoult’nun 

negatif ve sınırlayıcı olarak tabir ettiği ‘bio-iktidar’
222

 sistemi üzerinden yöneterek 

kendi alanlarını genişletir. Otoriter iktidar yönetimi karşısında demokratik 

örgütlenme alanları oluşturan kişiler veya kurumlar, bu alanlar üzerinden katı 

otoriteyi esnetmeye çalışır. Modernite, seri üretimin olduğu fabrikalar üzerinden 

üretimde bulunur. Bayram, araba üretim fabrikası olan Mercedes seri üretim 

fabrikasında bir bantta çalışır. O, işçi haklarını koruma amacıyla bir araya gelen 

sendikalara bulaşmaz. Bayram’a göre bu sendikalar da otoriterdir. Bayram’ın sendika 

düşüncesi üzerinden baktığımızda, hak savunuculuğu yapan yerlerde de eğer merkezi 

bir güç oluşursa orada da otoriter bir anlayışı ortaya çıktığı görülür. Bu da modern 

kurumlarda bireyin her yerde otoritelerle sınırlanmasına ve bireyin gittikçe tek 

kalarak güçsüzleşmesine neden olur. Gücünü de bireyin güçsüzlüğünden alan 

modern otoriteler, daha da sert bir yönetime evrilir. 

“Ne iş sırasında ne iş dışı. Hep gözleri üzerimizde. Aman be, sendikalıları da 

gördük. Bu sefer de sendika başındakilere damlıyor her şey. Şurda ağalık beylik 

kalktı diyorlar, bir de bakmışın, burada ağalık, beylik almış başını gidiyor. İşin bu 

yanı böyle. Geç.”
223

 

Hayırromanı, bireyi hiçleştiren onu yok etmeye çalışan her türlü otoriteye 

karşı bir başkaldırı romanıdır. Roman, bireyin kendi varoluşuna engel olan her türlü 

güç dengelerine karşı bir duruşu ifade eder. Büyük ve küçük yapıdaki her türlü 

iktidarcı otoriteye boyun eğmeden yaşamanın kişinin birey olmasında önemli faktör 

olduğu, romanın genelinde görülür. 

Hayırromanında Aysel kendi onuruna verilecek tören için yapacağı 

konuşmayı önceden okuyucuya sunar. İktidar-otorite tarafından önce akademiden 

uzaklaştırılmış olan sonra da ödüllendirilen Aysel, bu durumun yarattığı çelişkiyi 

konuşmasında dile getirirken katı otoriteye dönüşen iktidarın bireyler üzerindeki yok 

edici baskısını aktarır. Aysel, salondaki kişileri hiyerarşik bir düzene uyarak anar. Bu 

anma biçimi, modern iktidarlarda insanlara doğalmış gibi kabul ettirilir. Bu durum, 

modern yönetimlerde makro iktidarın kendi otoritesini yaşatma biçimi olan mikro 

iktidarcı hiyerarşik zihniyetin devamına neden olur. Böylelikle toplumun geneli 
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otoriteyi doğal bir durum olarak kabul eder. Otoriteye karşı doğal bir boyun eğiş 

başlar. Bireye saygıdan ziyade otoriteye saygı öne çıkar. 

Özerk Milli Kültür Kurumu Bilim Hizmet Dalı Değerlendirme Kurulu’nun 
değerli başkanı, değerli üyeleri(…) öğrencilerim, basın yayın kurumlarımızın 
pek sevgili üyeleri! Bir zamanlar biraz değişik koşullar altında sökülmüş 
bulunan madalyalarım şimdi, yanına çok parlak birisi de eklenmiş olarak 
takılmasından duyduğum büyük üzüntü hatta öfke ve başkaldırıyı dile 
getirebilmek için pek çok söz ardım.(…) bu ülke düşünce insanlarımızı 
yerden yere çaldı, onları vurdu, vuramadıklarını yaraladı, bilim yuvalarının 
dışına kovdu; yetmedi vatan sınırlarının dışına kovdu ve eğer arada sırada da 
onlar için birazcık iyi bir şey yapmak zorunda kaldıysa buna da hep geç 
kaldı.

224
 

Aysel, sabah araçtayken yoldaki polislerin araçtaki insanları indirme 

biçimlerini ve bir aracın geçişi için insanların rehin alınmasını tasvir ederken 

insanların bu duruma boyun eğişleri ve en nihayetinde bu durum karşısında sonuçsuz 

kalan belli bir dirençten sonra kendisinin de benzer duruma düşmesi onu düşündürür. 

Aysel insanın kendi yarattığı güç karşısında eğilmenin çelişkisiyle üzülür: 

“Bu önlemler ne için, kim aranıyor, kim geçecek? Vatandaş hiçbir şey 

bilmiyor. Hiçbir şey de sormuyor. O berbat kış sabahında bir yerden bir yere gitmeye 

zorunlu yüzlerce binlerce insanın bir tek insan, bir araç ya da bilmedikleri bir amaç 

için feda edilmesini boyuneğişle karşılamak?
225

 

Modern iktidarlar, birçok aygıtla insanları birbirine benzetir. Bu benzetiliş 

insanların daha kolay yönetilmesini sağlar. Modern akıl, her şeyi tekleştirdiği gibi 

insanları da tekleştirme eğilimine girer. Bu da kişinin birey olma yolundaki 

çabasında otoriteleşmiş iktidarla karşı karşıya kalmasına neden olur. Hayır 

romanında Aysel, bu duruma yazı makinesindeki kağıda büyük puntolarla yazdığı 

yazıyla karşı çıkar. 

“HER DURUMDA ÖZGÜR KİMLİĞİMİZİ KORUYABİLMEK ANCAK 

EDİMLE SÖYLENEBİLECEK ŞU İKİ SÖZCÜĞE BAĞLI: YİNELEMEYE 

HAYIR. AYNILAŞMAYA HAYIR. AYNILIĞA HAYIR.”
226

 

Yazsonu romanında kendilerini ‘Atlasın altı kızları’ olarak niteleyen Nevin, 

Hasan, Fuat, Memet, Doğan, Meriç modern yaşamda hiyerarşik otoriter yaşamın 

ezikliğine karşı başkaldırarak Akdeniz’de tatil yaparlar. Orada hissettikleri 
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duygu,insanlara öğretilmiş bilgilerin esasında geçersiz olduğunu gösterir. Elbette bu 

geçersizlik algısının kavranması, onların sistemin dışına kaydıkları anda anlaşılır. 

Nevin’e göre çağdaş yalvaçlık olarak özgürlük buydu. Yazsonu’nda Nevin’in 

hissettiği düşünceden hareketle; İnsanı hiyerarşik düzen içinde tutan iktidarcı anlayış, 

insanın özgürlüğünü elinden alan bir yönetimdir. Modernitenin düzen oluşturma 

anlayışı, bireyi esir alır. 

İnsanlar yalın bir yolun üstesinden neden gelemiyorlar diye şaşmış olabiliriz. 
Bütün o büyük bankaları, bütün o borsaları, pazarları şirketleri, kurduranların; 
bütün o parayı, çıkarı hırsı, başımıza genel müdür atayanların, bunun için her 
şeyi zorlayanların, hiçbir genel müdüre gereksinim olmadığını, hiçbir 
başkana, banka yönetim kurulu üyelerine(…) yargıçlara ve dilekçelere 
gereksinim olmadığını anlamamaları şaşırtıcıdır.

227
 

İktidar karşısında edilgen halde olan birey, kendi benliğini kurmak, 

varoluşunu kendi olanaklarıyla inşa etmek için harekete geçmez. Bilinçli bir biçimde 

iktidarın karşısında sinik bir karaktere dönüşür. Modern iktidarlar, bireyin 

karakterine dolaylı olarak veya doğrudan birçok aygıtla şekil verir. Birey olma 

çabasına giren birinin ilk karşılaşacağı durum, bu görünmeyen ağları aşma 

mücadelesi olur. Yazsonu romanının karakteri Nevin, Meriç ile konuşurken içinden 

yaptığı sorgulamada, birileri ile beraber yaşamak için insanların birbiri üzerinde 

hakimiyet kurmasının gereksiz olduğunu savunur. 

“Bizim de özel bir tarihimiz varsa, genel dört köşe, sınırları başkalarınca 

çizilmiş tarihlere uymayan bir tarihimiz varsa? Biz kendi tarihimizin sahibiysek, onu 

dönüştürmek ya da bırakmak neden bir başkasını bırakmak olsun?” 
228

 

Üç Beş Kişi romanı, Türkiye siyasi tarihinin en karanlık süreçleri olan 1970-

1980 yıllarını ele alır. Otoritenin birey üzerindeki ceberrut tarafının yoğun olarak 

gösterildiği dönemdir. Roman, baskının yüksek ve özgürlüğün kısıtlı olduğu muhtıra, 

darbe dönemlerini kapsar. Romanda sık sık geçen ölü ve yaralı sözcükleri, sokağa 

çıkma yasağı dönemin otoriter ruhunu gösterir. Modern devletlerin temsili demokrasi 

sistemi de dönem dönem sekteye uğratılarak birey özgürlüğü, ipotek altına alınır. 

Modernist birey, bu baskı karşısında sinik bir durumdadır. Ferit Sakarya, sokağa 

çıkma yasağı saatinden önce arkadaşlarından ayrılıp otele gitmek ister. Ferit’in yolda 

karşılaştığı durumlar, bu dönemin Başkent Ankara’sındaki otoriter yönetimini 
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karşımıza çıkarır. Baskıcı durumlara uygun yeni sözcüklerin de üretildiğini görürüz. 

Otoriter iktidarlar yeni sözcüklerin üretimini de hızlandırır. 

Polisler düdük çalıyor. Arama yapılıyor. Bir başka polis Ferit’e sesleniyor: 
“Yolunuz uzunsa kalırsınız beyim. On beş dakikanız var.” (…) yeni 
gecelerimizin yeni dili var. Kalmak. Gecikmek. Yetişememek. Gecelemek. 
Iskalamak. Yakarmak. Saat durmuş da…araba bozulmuş da…otobüs 
gecikmiş de… Böyle yepyeni, koşmakla kovalamak kalmakla gitmek arası bir 
dil. Korku filmi.

229
 

Baskının hakim olduğu iktidarda toplumun her tabakası, kendini güvende 

hissetmek için belli bir tarafın himayesini tercih eder. Üç Beş Kişi romanında bu 

durum, bireyin eğitim durumundan da bağımsızdır. Tehlike geçene kadar güvenli bir 

yer bulmak, doğal bir refleks haline gelir. Romanda aydın bir tip olarak görülen ve 

fikrini başkalarına dahi aktarmaktan çekinen Gündüz’ün iç konuşmaları, bireyi dar 

bir alana sıkıştıran toplumdaki her türlü küçük veya büyük farklı ideolojik iktidar 

alanları, bireyin kendi yaşamını sergileyebileceği ortamı sunmaktan uzak olduğunu 

yansıtır. Bu durum, aynı zamanda askeri vesayetin toplumun ve bireyin zihinsel 

derinliklerine nüfuz ettiği döneme denk gelir. 

“Haklının yanına gidip orada mı debeleneceksin? Kansız sosyal demokrat mı, 

kanlı ülkücü devrimcisi mi olacaksın? Hücre yer altı.(…) bıraksınlar en iyi bildiğimi 

yapayım. Uzmanlık alanımda yararlı olayım… yok. Buna izin yok. Hiçbir 

yandan…”
230

 

Otoriteler, iktidarlar, kendi varlığını pekiştirmek ve insanların belli bir 

ideolojik saiklerle hareket etmesini sağlayacak bir geçmiş oluşturur.  Bu şekilde 

modernitenin merkezi güce dayanan ulus-devlet anlayışı ve temsili demokrasisi ile 

ömrünü uzatmaya çalışır. İktidarın bunu sağlamasının önemli yollarından biri de 

ortak bir geçmişin olduğunu ortaya koyan devletin resmi tarihini, kendi istediği gibi 

inşa ettirmesidir. Romantik Bir Viyana Yazı romanının karakteri olan Kamil Kaya, bir 

tarih öğretmenidir. Ancak tarihi anlatırken savaşa karşı bir anlayışla milliyetçi üslubu 

benimsemeyen, tarihin şiddet yönünü şiirler ve şarkılarla yumuşatmaya çalışan 

biridir. 

“Adınız? Ne? Sıtkı. Ne buyurdunuz Sıtkı kardeş? Yüksek sesle lütfen. Savaşa 

karşı mıyım? Ah Sıtkıcığım savaşa karşı olmasak olur mu?(…) Bu da büyük bir 
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adamın sözüdür ama insanı aç koyan da yine insan değil midir? Sistemler, 

yönetimler, devletler…”
231

 

 Otoritenin gücünü sarsan bu yaklaşım, kendisiyle birlikte baskıyı da 

getirmiştir. Kamil Kaya, emekli olana dek defalarca öğretmenlik mesleğinden 

uzaklaştırılır. 

“Hiçbirinizin benden korkmasını istemedim. Karşılıklı saygımız olsun 

istedim. Çünkü benden öğreticilik bekleyenler, kendilerinden korkmamı da 

beklemişlerdir.”
232

 

Dert Dinleme Uzmanı romanında, bireyin hak ve hürriyetlerini güvence altına 

alan ulusal ve uluslararası yasaların ve sözleşmelerin, otoritelerin insiyatifine ve 

çıkarına göre sürekli değiştiğini gösterir. Bu da bireyin modern devletlerde iktidarlar, 

otoriteler karşısında zayıf kalmasına neden olur. Bunu bazen siyasi otoriteler 

yaparken bazen de silahlı güçler yapar. 

“İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ayak uydurulsun derken bu askeri darbeden 

askeri darbeye berikine ya dar ya bol gelmekte ve en kestirmeden insan Hakları 

Mevzuatı değişimden değişime yuvarlanıp gitmektedir.
233

 

Otorite, salt yönetenlerin oluşturduğu güç ile değil aynı zamanda toplumsal 

yaşam içinde yaşanan ilişkilerde de ortaya çıkarak kendini devam ettirir. Kişilerin 

birbirlerine karşı sergiledikleri tutum ve davranışlar, küçük iktidar alanları oluşturur. 

Güçlünün güçsüzü ezebildiği, hakların korunmadığı bir yerde otoritelerin daha sert 

olması da kaçınılmaz olur. Bunu yaşamak istemeyen Dert Dinleme Uzmanı kişisi 

Editör, kendini hiyerarşik düzene teslim etmediğini romanın ikinci bölümünde taksi 

metaforu üzerinden aktarır. 

Kim bilir belki de kendimizden yek parmak aşağıdakiler beni hiyerarşi 
düşkünlerinden biri sanmasın diye, kendilerini küçük gördüğüm zehabına 
kapılmasınlar diye taksilerde hiç arkaya yan gelip oturarak çek şuraya, git 
buraya, kaç paraya, yok paraya’cıların borçlarını ödeyecekmişim gibi, hep 
şoförün yanı başında oturmayı huy edinmişimdir.

234
 

Kişilerin birbiri üzerinde uyguladığı iktidarlaşma eğilimleri de şu şekilde 

verilebilir. Ölmeye Yatmakromanında İlhan, kızkardeşi Aysel üzerinde fizikselşiddet 
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ve onun kadın kimliğini hiçleştiren psikolojik şiddet uygular. Aydın kendi eğitimini 

öne sürerek Ali’nin temsil ettiği alt tabaka insanlarını tepeden görür.Bir Düğün 

Gecesi romanında iki devrimci, kendilerini gücün sembolü olarak görüp Tezel’e 

fiziksel güç uygular. Üç Beş Kişi roman karakteri Ferit Sakarya, aile nüfuzunu ve 

entelektüel algısını kendi etrafı üzerinde her fırsatta hissettirir. Bu örnekler, kişilerin 

iktidar olma anlayışının ona sirayet etmesi bakımından mikro iktidarın tezahürlerini 

oluşturur. 

2.1.2.4. Aydın Bunalımı 

Aydın bunalımı, Türk edebiyatında daha önce de özellikle Kurtuluş Savaşı ve 

sonrasında incelenmişse de Adalet Ağaoğlu’nda aydın olma-olamama, aydının 

niteliksel zayıflıkları daha ön planda olur. Burada geleneksel romandan farklı olarak 

aydınlara yönelik ironik bir hiciv de söz konusudur.Uğurlu, Adalet Ağaoğlu’nun 

aydınları ikiye ayırdığını belirtir: 

Türk aydınının geleneksel konumu, devlet ve halk karşısındaki duruşu, 
kendisine biçilen rollere bakışı ve hazır değerlerle kurulu sistem karşısındaki 
tutumları açısından değerlendiren Ağaoğlu, onu kabaca iki başlık altında ele 
alınabileceğini söyler: Yüzyıllardan beri sistemle barışık, okur yazarlığını 
onun hizmetine vererek ve sistemle barışık yaşayan ‘aydınlar’ ile sistemin 
değerlerinin ve emirlerinin uzağında ve dışında yaşayan gerçek aydınlar.

235
 

Bu açıdan bakıtığımızda Ağaoğlu’nun kendi romanlarında da aydınları böyle 

bir ayrıma tabi tuttuğunu görürüz. Ağaoğlu, aynı zamanda aydınların ikilemli halleri 

dışında da onların arada kalma haline de değinir. Bir aydın olarak nitelendirilebilecek 

birinin düştüğü anlamsızlıkları sona erdirmek için giriştiği bir intiharın ürünü olan 

Ölmeye Yatmak romanında Doçent Aysel, otel odasında ölme eylemini 

sonlandıracağı zaman, karşılaşabileceği sorulara yanıtlar arar. Bu arayışta Aysel, 

aydın kimliğine atıfta bulunarak kendine yönelik alaysı bir dil kullanmaktadır. 

“Aradan birkaç gün geçmişse, ‘Bir bunalımdı’ derim. ‘Sürmenaj…’ ‘Böyle 

yapmam gerekiyordu, böyle yaptım.’ Aydınların bu tür hakları vardır. Bu haklardan 

birini kullanmış olmam kimseyi yadırgatmaz. Yadırgatsa da aydınların başkalarına 

aldırmama hakları vardır. Ne yapalım? Bu böyle.”
236
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Aynı romanda aydın bir tip olarak beliren Aydın karakteri, okumuş bir aileye 

mensuptur. Kendisi de iyi okullarda eğitim görür. Her fırsatta Batı kültür ve sanatına 

dair okumalar yapar. Fransızca bilmekte, kadınlarla yakın olmak için çabalar. 

Başkalarını uygar olmamakla köylü olmakla, suçlayan tepeden bakan bir yaklaşıma 

sahiptir. Kendisini böyle görse de Aysel’in gözünde Aydın öyle değildir. Aysel, 

Avrupa’ya gidip Alain ile tanıştıktan sonra kendi ülkesindeki insanların aydın 

zihniyetten uzaklığını gördükçe üzülür. Burada entelektüelliği, kadınlara yaklaşımı 

bakımından Aydın üzerinden aydın eleştirisi yapılır. Geleneksel romandaki aydın-

halk çelişkisinden ziyade burada aydın bireyin tutarsızlığı ön plana çıkar: 

Alain’in öyle büyük bir doğallıkla kendini kucaklayıvermesi Aysel’i hiç 
irkiltmedi. Tek düşünce: Alain’le arkadaş olmak ne güzel. Gözlerini kollarını, 
bacaklarını yemiyordu. Gözleri, ‘ sen bir şey anlamazsın’ da demiyordu. 
Alain oysa henüz yirmi yaşında. Neden sanki ötekiler, kendi ülkesinin 
gençleri böyle değildi? Acaba neden Aydın, Alain gibi olamıyordu? Örneğin, 
bir ‘Tan Olayı’nı karşılıklı oturup sakin sakin, bütün doğruları ve yanlışları 
tarta biçe değerlendirmeleri, birbirlerini böylece çoğaltmaları için ne eksikti? 
Eksik olanları açığa çıkartmak için neden illa yabancı bir ülkede bulunmak 
gerekiyordu?

237
 

Roman kişisi olan Aydın, günlükleriyle iç dünyasını açarken bir aydın gibi 

durmayı hep önemser. Her ne kadar Aydın’ın içinde öyle aydın bir bilinç tam olarak 

var olmasa da bunu içselleştirmemişse de Aydın, aydınlanmayı görev gibi görür. Bu 

görev bilinciyle hareket ederken hayatında çelişkiler barındırsa da öyle yaşamayı 

tercih eder.  

“Acaba Erdal’a bütün bunlardan bahsetsem mi? Hayır. Olmaz. Sonra aşık 

olduğumu anlar. Artık bu duygularım üstüne Aysellere gitmeye cesaretim yok. Yarın 

Kız Lisesinin önüne gitsem mi? Hayır. Bu bana hiç yakışmaz. Bir de hocalarımın 

kulağına giderse ne yaparım?”
238

 

Bu durum, Aydın’ın Aysel’e olan sevgisini ölçülendirmeye, bir vazife gibi 

algılamaya, ona şekil vermeye kadar götürür. Aydın, adeta kendini her şeyin ölçüsü 

sayar. Bilginin otoritelerin –Kilisenin ve Kralın- elinden alınması ve eğitim 

kurumlarıyla, teknikle herkese ulaşmasından sonra bilgi ile ilgilenen ve kendini öncü 

olarak gören bazı bireylerin aydın olarak görülmesini sağlar.Bu durum,burada çarpık 

biçimde verilir. Bu çarpıklık, her şeyi bilen, herkesi yönlendirebilen üstten bakan bir 

tavırdır: 
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Aman canım! Ne istiyorum bu Aysel’den? Kendi halinde bir kız işte. 
Başkentte daha ne kızlar var. Atatürk inkılaplarına göre yetişmiş kızlar (…) 
tenis oynamaya gelen bir Semra var mesela. İstersem hemen benimle arkadaş 
olmaya hazır(…)  Aysel’in üstüne düşmemin sebebi ne? Düşünüyorum da 
onun böyle erkekten kaçan bir kız oluşunu doğru bulmuyorum ve Atatürk 
çocuğu olarak değişmesini istiyorum. Bu da bize düşen bir görev, değil mi?

239
 

Bir Düğün Gecesi romanında aydın olarak nitelendirebilecek Doçent 

Aysel’in, Ressam Tezel’in, Profesör Ömer’in, Ayşen’in toplumun diğer bireyleri ile 

aralarında uzun mesafelerin bulunduğu, mekanik bir iletişimin olduğu söylenebilir. 

Düğün gecesinde Tezel ile Ömer arasında yaşanan diyalog bunu ortaya koyar. Aydın 

kişi, halka yabancıdır. Onlarla ilgilenmez. Sığ ve kendine dönük bir sevgiye sahip 

olduğundan topluma sevgi gösteriminde bulunmaz. 

“Seni severim Tezel, bilirsin.Yok sen yalnız Aysel’i, bir de hangi adreste 

oturduğunu pek bilmediğin halkını seversin.” 
240

der. 

Elbette Tezel’in bu eleştirisi, yerinde olsa da Tezel’in bir hiçlikte olması ve 

başkalarıyla iletişiminin neredeyse kalmaması da aydın bireylerin başkalarını 

eleştirirken kendilerini dışarıda tutmaları, eleştirilen bir durum olarak verilmiş 

olabilir. Tezel de aydın bir karakter olarak karşımıza çıkar. Tutum ve davranışlarıyla 

da Ömer’den eksik bir yanı yoktur. Toplumda öncülük misyonu yüklenen aydın 

birey, edindiği düşünceyi topluma aktarmak isterken toplum ile uyuşmayan bir tavrı 

ortaya çıkar. Tepeden bakan, suçlayıcı ve insanların anlamadığı birçok kavramsal 

sözcükleri peş peşe dizmekten öteye gitmeyen tavır sergiler. Bu anlaşamama 

durumu, toplum ve aydın arasındaki çizgiyi genişletir.  

Fikrimin İnce Gülü romanında, Almanya yolculuğunda Bayram’ın da 

bulunduğu kompartımanda bir öğrencinin yaptığı konuşmalar ve kimliği arasındaki 

çelişik duruma dikkat çekilir. Öğrencinin Selimiye Camii’sinden ve Mimar 

Sinan’dan bahsederken alkol kullanması, kompartımandakilere ‘Kardeşler’ derken 

bu sözcükteki samimiyetsizliği, kullandığı kavramların kimsenin zihin dünyasında 

anlamlı bir yerinin olmaması, kompartıman dışındakilerden korkmasındaki 

cesaretsizliği aydının toplumdan kopukluğu ve içine düştüğü çelişkiyi gösterir: 

Selimiye diye homurdanıp bir cep kanyağının ağzına dayamıştı öğrenci. O 
anda aklında geçenleri Bayram ne bilsin, ötekiler ne bilsin? Sonra yol boyu 
‘Kardeşler…’diye başlayan ama bu yakınlıkla bağdaşmayan sert, tepeden bir 
sesle mırıldanıp durmuştu delikanlı. Kompartımana bir yabancı girse, 
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susuveriyor. İşçilerden biri, sözü kurcalamak, delikanlının söylediklerini açık 
seçik, kafasının alacağı biçimde anlamak isterse beriki, ‘emperyalizm’ diyor, 
‘demokratik devrim’ diyor, ‘müdahaleci ideoloji’ diyor, ‘aydın öncülüğü’ 
diyor, ‘milli burjuvazi’ diyor, ‘artık değer’ diyor…. Soru soran işçinin aklı 
iyiden karışıyor.

241
 

Hayırromanı, roman içinde yer alan Aysel tarafından yazılan ve araştırma 

konusunu aydınların oluşturduğu, ‘Aydın İntiharları ve Geleceğin Başkaldırısı’ 

başlıklı araştırma çalışması üzerinden aydınların yaşamını merkeze alınır. Dar 

zamanlar serisinin önemli karakterleri aydın niteliğindedir. Kendisi de Profesör olan 

Aysel, kocası Profesör Ömer üzerinden aydın diye nitelendirilen ama pratik hayatı 

itibariyle bu niteliğe uygun yaşamayan aydınları hedef tahtasına oturtur. Hayır 

romanındaki aydınların, daha önceki yüzyıllarda yaşayan aydınlardan farklı olarak 

aynileşme, benzeşme tehdidi altında olduğunu belirten Aysel, bundan kurtuluşun 

sonsuz özgürlük olarak tabir ettiği intiharda gizli olduğunu savunur. Oysa tam tersi 

bir durum vardır aydınların hayatında. Aysel’in eleştirisi de bu durumadır. Korkan, 

saklanan, fedakarlık yapmayan, bencil insanlardır Aysel’e göre aydınlar: 

Ancak bununla övünebilmişti. Tutukevlerinde işkence, dışarıda hoyratlık kol 
gezerken, zorbalık bir hayat biçimi olmuşken, bu kıran kırana zaman içinde 
hiç değilse… Hiç değilse elbet-az yiğitlik mi bu?- büyük dalgaya, o güçlü 
çağrıya karşın sürüklenmemekte(…) kışkırtı oyuna gelmemek, dudaklara 
anlayışlı bir derviş gülümsemesi oturtmak, sesini en olgun tınıya ayarlamak 
kısacası aydın rolünü en başarılı biçimde oynamak(…) diyebilmek.

242
 

Hayır romanının Gece bölümünde ödül törenine katılmayan Aysel’i merak 

eden ve Aysel’in yazar arkadaşı olarak tanıtılan Anlatıcı-yazarın, Aysel’in evine 

gittiğinde apartman merdivenlerinde ilerlerken yaşadığı tedirginlik aydınların 

korkularını yansıtır. Bencilliklerinden ötürü hiçbir şeye bulaşmayan aydınlar, 

anlatıcı-yazar’ın iç sesidir. 

“Lambanın düğmesine basıyor, yine tırmanıyor: Nereye kaçıyorsun? Karşına 

bir sorun çıkınca hemen tabanları yağlıyorsun. Bencil yazar!”
243

 

Yazsonu romanında yer alan ilk kurmacanın anlatıcısı konumundaki yazar ve 

ikinci kurmacanın kahramanı Nevin, aydın diyebileceğimiz eğilimler taşır. İlk 

kurmacada kentli bir yazarın tatil için motele gelmesiyle başlar. Buradan hareketle 

Yazar, eleştirel tavrı öne çıkan birisi olarak romanda yer alır. Nevin’in özellikle 
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Hasan ile olan ilişkilerindeki ve köylü Hatice karşısındaki bilgiç tavrı, onu yarı- 

aydın konumunda tutar. Romanda ne istediği konusunda net olamayan ama kendini 

diğer insanlardan ayrı konumda gören aydın karakter, aynı zamanda aydın olmanın 

sorumluluğundan da kaçar. Yazsonu’nda aydın olarak nitelenen kişilerin entelektüel 

yönleri daha önceki romanlarda yer alan Aysel, Aydın, Ömer gibi kişiler kadar geniş 

olarak verilmez. Nevin, Meriç ile kurduğu diyalogda kendi üzerinden bir aydın 

eleştirisi yapar. Aydının yetersizliklerini ortaya koyar. 

Ne olsa yandaki Hatce değiliz. Bilinçliyiz. Ama işte yazık ki fazla bilinçli 
değiliz. Yarı bilinçliyiz. Bildiklerimizden bilebildiklerimizden bile 
uzaklaşacak, onlardan kaçacak kadar. (…) ne yaşamın ta içinde ne tam 
dışında olduğumuzdan, yaşam bilincimiz de ne tam karanlıklarda ne gerçek 
aydınlıklarda olduğundan o yaşama karşı bir suçluluk duyuyoruz. Ah bir 
bilebilsek! Bir bilebilsek!.. Yarı bilincimiz ne başımız dik tutmaya yetiyor ne 
indirmeye.

244
 

Ülkenin milli ekonomisi üzerine çabalayan eğitimli, mizah yönü gelişmiş ama 

aynı zamanda kendini gerçekçi olarak niteleyen Ferit Sakarya, aydın yönü ile ön 

plana çıkar. Salt sermayeden veya ailesinin soylu ve varlıklı olmasından’
245

 değil 

bireysel özellikleri de onu aydınca düşünmeye yönlendirir. Sakarya, düşüncelerini 

resmi çevrelerde ve arkadaş çevrelerinde dile getirmekten çekinmeyen biridir. 

Arkadaşları da eğitimli, akademisyenlerden oluşur. Ankara’daarkadaşlarıyla 

toplandıkları gece Ferit Sakarya, arkadaşlarının korkmuş, sinmiş, geri çekilmiş 

hallerini gördüğünde toplumun bu öncü insanları, onu derinden etkiler: 

Ölümden başka bir şey düşleyemez olmuş bunlar… hep uzaktan… hayatın 
içine girmeksizin…. (…) değeri bilinmemiş, hakkı verilmemiş aydınlar! O 
hakkı almaktan nasıl böyle kökünden cayılabilir? Yüzyıllardır buna gerçek bir 
çaba harcanmamışken, çelik çomak oynar gibi aydın olma kavramıyla 
oynanmışken; bir rolü yerine getirir gibi…(…).

246
 

Akademisyen Sedat ile Ferit Sakarya arasında yaşanan diyalogda Sedat’ın 

kendi özeleştirisi ve diğer aydınları kapsayan eleştirisi, dönemin şartlarında yaşayan 

aydınların ruhsal yönünü yansıtır: 

“Vardır vardır… aramızda daha sık bulunsan, her gün yeni bir şey 

olduğumuzu görürdün. Onu dinletiriz o oluruz, buna bakarız, bu oluruz; sana 

rastlarız, sen…”
247
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Romantik Bir Viyana Yazı romanında, yirminci yüzyıl modern insanının 

parçalanmış benliğini Gotffrried Benn’in kişileri, mitoloji kahramanlarının parçalı 

yapısına benzetir: 

“Biz olduğumuzdan başka türlü yaşadık, düşündüğümüzden başka türlü 

yazdık, umduğumuzdan başka türlü yaşadık…” 
248

konuşması geçince tarih öğretmeni 

Kamil Kaya, Faruk’a kendini de içine kattığı bir aydın çözümlemesi yapar.  Yalnız 

ve kendisine de yabancılaşmış bu aydın, aynı zamanda tutarsız bir profil çizer: 

“Bizim birçok aydınımız, yazarımız da Benn’in tarifine uyuyor. Artık 

yüzyılın başlarından çok uzakta olduğumuz halde, hala o dönemmiş gibi, onlar da 

olduklarından başka türlü yaşıyor, düşündüklerinden başka türlü harekete ediyorlar. 

Ben… ben…(…) Kendisinin kendine ne kadar yabancı kaldığını söyleyecekti.”
249

 

Dert Dinleme Uzmanı romanında aydınların halk ile kopuklukları konusu, 

tekrar karşımıza çıkar. Bu durumu roman kahramanı Editör’ün gittiği bir mekânda 

derdini dinlediği tost yapan mekân sahibinden anlarız. Halk ve aydın arasındaki 

mesafenin halkın içinden bir göz ile verilmesi, daha önceki romanlarda 

görmediğimiz bir durumdur. 

“Buraya o bilim adamımızdan başka bir profesör daha gelir gider: pipolu, 

herkese tepeden bakan kendini beğenmişin teki.”
250

 

Bilgiyi tekeline alan modern iktidarlar, bu bilgiyi kontrol etmek için de 

kurumlar inşa eder. Bu kurumların gözetiminde yetişen aydınlar olabileceği gibi bu 

kurumlar üzerinden aydın geçinen, aydın görünen insanlar da ortaya çıkar. Bu 

biçimde kendinin veya başkalarının nüfuz alanını kullanıp onların fikirlerini kendine 

mal ederek kitaplar yazan türedi aydınlar ortaya çıkar. Modernitedeki ahlaki bir 

yozlaşma olan fikir hırsızlığını yazar-anlatıcı romanda yer alan Arızalı Aydınlığımız 

isimli kitapörneği üzerinden bu durumu eleştirir. 

Hocamı dinlerken çağrışımlar sıralanmakta, böylece aklıma gelmekte ki, 
mesela Devletin Eğitim Sistemi çerçevesinde OHAL’cilerin YÖK darbesi bir 
yanda ÖZGÜR’lükçüler bir yanda derken derkeeen, işte o değindiğim Arızalı 
aydınlığımız diye kitap ortaya çıkıvermekte. Bu da artık Prof. Dr. diye 
anılmaya başlamış bulunan hocamın Doç. Dr. Eşinin bu sefer de yurt dışında 
kendisine fahri doktora vermiş bulunan üniversitenin Yakın ve Ortadoğu 
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Bölümü’nde ordaki bizden bir öğrencisinin doktora tezi için verdiği 
derslermiş aslında.

251
 

2.1.2.5.  Türkçülük- Milliyetçilik 

İmparatorlukların kaderini belirleyen en önemli etki, 1789 Fransız Devrimi 

olur. Bu devrim sonrasında ulusçuluğa dayalı toplum yapısı ön plana çıkar. Savaşlar 

neticesinde ulusçu- milliyetçi zihniyet daha da katılaşır. Ortak geçmişe sahip 

toplulukların bir araya gelmesiyle kader birliği oluşturan bu topluluklar üst bir 

kimlikte buluşur ve hayatlarını buna göre devam ettirir. Milliyetçi zihinde tarihsel 

geleneklerin, göreneklerin yaşatılması hedeflenirken; yeni yaşamlara karşı daha 

dirençli bir tavır sergilenir. Osmanlı Devleti’nin dağılma dönemlerinden itibaren 

Avrupa’da gelişen milliyetçi, ulusçu düşüncelerin etkisi, Osmanlı aydınlarına da 

sirayet etmiştir. Namık Kemal, Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Ziya Gökalp, 

Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul gibi düşünür ve yazarlar, özellikle Türk 

milliyetçiliğini tarihsel, kültürel bir geçmişe taşıyarak modern devletlerin yeni olan 

bu karakterini geliştirmeye çalışmışlardır. Osmanlı Devleti’nin milliyetçilik 

isyanlarıyla sınırlarının gittikçe daralması sonucunda yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurulmasında yaşanan savaşlarda motive edici fikir, Türkçülük ideolojisidir. Irka 

dayalı Türkçülük, Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk, Türk milliyetçiliğini;  

“Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese 

“Türk” denir.”
252

biçiminde koruma altına alarak 1924 Anayasanın 88. maddesiyle 

ırküstü konuma getirir. 

Ölmeye Yatmakromanı genel olarak Cumhuriyet’in 1940’lı yıllarından 

sonrasını ele aldığından milliyetçilik teması, oldukça ön plandadır. Cumhuriyet’in 

Türkçü-milliyetçi karakteri, sürekli olarak kahramanlar üzerinden verilir. Bazı 

durumlarda bunun Turancılık eksenine de girdiği görülür. Aysel okul dönemlerinde 

Semiha’yayazdığı bir mektubunda Türkçü düşüncelerini dışa vurur: 

“Sözlerimi, ne mutlu Türküm diyene, diyerek bitirir, senin de bir Türk kızı 

olman sıfatıyla iki gözlerinden ve yanaklarından öperim.”
253
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Her ne kadar bu romanda diğer karakterlerde ve Ulus gazetesinin yayın 

anlayışı ve haberleri Türkçü- milliyetçi bir anlayış gösterse de esas olarak bu izlek 

Aysel’in abisi İlhan ve arkadaşları üzerinden verilir. Milliyetçi duyguları çağrıştıran 

İlhan, Fethi, Oğuz isimleri ile Türkçü bir sembol olan ‘kurt’ da romanda yerini alır. 

Kaval ve saz da milli enstrüman olarak romanda verilir. 

“ İlhan, sedirin üzerinde bir kaval çalıyordu. Duvara da bir saz asmış. Odayı 

yeniden ‘Kızılelma’, ‘Bozkurt’ dergileriyle doldurmuş. Dergilerin üstündeki 

resimler, insanın üstüne her köşeden bir kurt fırlayacakmış gibi görünüyordu.”
254

 

İlhan’ın Ali’yi Fethi ile tanıştırırken; “Bak işte Fethi Abi, köküne kadar 

Türkoğlu Türk bir delikanlı.”
255

demesi, İlhan’ın arkadaşı Oğuz’un Aysel hakkında ; 

“kardeşin mazbut, merbut. Tam bir Türk anası olmaya namzet”
256

 demesi, İlhan’ın 

babasına; “Türklüğümüzü yerlerde süründüren bütün o soysuz takımından teker teker 

hesap soracağım.”
257

demesi, İlhan’ın Halkevi’ndeki bir toplantıyı basmak için 

topladığı liseli gençleri motive etmek için heyecan içinde sarf ettiği cümleler de 

radikal bir Türkçülük’ü yansıtır: 

Keşke her Türk çocuğu sizler kadar vatansever olsa. Sizler kadar Türksever 
olsa(…) biz bu ülkede Türkoğlu Türk olamayana hayat hakkı 
tanımayacağız.(…) Türklüğün şanı şerefi öldü mü?  Almanların yanında biz 
de ırkımıza layık bir şekilde kahramanca savaşsaydık, Viyana kapılarına öte 
yandan Turan’a dayansaydık kötü mü olurdu yani? (…) benim de gözümü bu 
vatanı kendi gibi seven Türkoğlu Türk ağabeylerim açtı arkadaşlar.

258
 

Bir Düğün Gecesi romanında Tezel, dünürleri olan Hayrettin Özkan Paşa ile 

sohbet ederken hiçlikle kayıtsız hale gelen Tezel’in Paşa ile ironik konuşmasında 

Paşa’nın; “Türk gibisi, Türkiye gibisi var mıdır? Milletimiz ve insanımız daha da 

güzelleşecektir. ‘Sizlerle Paşam, sizlerle…”
259

sözleri, Paşa’nın milliyetçi, Türkçü 

duygularını dışarı vurur. 

Fikrimin İnce Gülü romanında Bayram’ın iç diyaloglarının birinde “1974 

Kıbrıs Barış Harekatı” ile ilgili bölüm yer alır. Kendi ülkesinde durmayıp 
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Almanya’da çalışmak üzere giden Bayram hiçbir düşünce, dernek, sendika 

kuruluşlarına yakınlık duymaz. Etliye sütlüye karışmayan Bayram, bu ‘Harekat’ 

hakkında konuşurken kendini dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile özdeşleştirerek 

savaşa dair milliyetçi dozu yüksek bir konuşmayı arabası Balkız’la yapar. Bu 

konuşma, milliyetçilik akımı etkisiyle Osmanlı’dan koparak ilk önce bağımsızlaşan 

ve Birinci Dünya Savaşı sürecinden sonra yapılan savaşların etkisiyle Yunanlılara 

karşı artan milliyetçi duyguların dışavurumu olarak da görülebilir. 

Hem Kıbrıs için de öyle mıy mıy mıy edip durmadı. Bastı girdi. Hattın 
altında, araba tecrübesi bölümündeki Yunanlı’yla nasıl güreştim ama ben. 
Nasıl sırtını yere getirdim.  Sen daha kuzu kuzu yatarken orda, acentede, bi 
güzel tuşa getirdim ben ya, tıpkı öylesine Ecevit de. Öyle olmalı zaten basıp 
geçeceksin Yunan’ın üstünden. (…) bu götüboklu Yunan’ı hala 
susturamadık.(…) Ecevit de basıp girdi. İyi. E madem hükümetin yarı kuvveti 
elinde, niye tamam kılmazsın değil mi. Erbakan mı hayır diyecek sana? 
Demezdi ister o. İster, baştan kıça fethedelim Kıbrıs’ı.

260
 

Bayram, Yalova Vapurunda güvertede dolaşıp aracının yanına geldiğinde 

arabada tükürük lekesinin olduğunu görür. Bunu servet düşmanı insanların yaptığını 

içinden geçirir. Sömürgeciliğe karşı duran kesimleri hedefe alan bir konuşma geçirir 

içinden. O dönemde gençlerin af ile bırakılmasına tepki gösterir. Milliyetçi kimliği 

bu durumlarda açığa çıkan, dönemin muhafazakar siyasi kişiliklerinden Necmettin 

Erbakan’ı destekleyen Bayram, siyasi mahkumları da kapsayan “1974 Ecevit Affı”na 

kendi aracına zarar verildiği için dolaylı olarak –Bayram’a göre-  ‘solcu’ Ecevit’ e 

karşı çıkar. Bayram, arabasına tükürükle verilen zararın neticesindeki tepkisini 

milliyetçiliği de aşan ırkçı bir söyleme vardırır. 

“Ya Amerikalınınki gibi şimci benim Balkız’ı da yakıp yıkmaya kalkarlarsa? 

Diyelim bir yere park ettim. Traş olmaya, su dökmeye ne gittim. Nerden bilecekler 

bunun Türkoğlu Türk birinin Mercedes’i olduğunu? Gavur arabası sanıp ister 

misin?..”
261

 

Hayır romanında hayatlarının büyük bölümünde sosyalist anlayışla hareket 

eden Aysel, Ömer, Engin ön plandadır. Serinin önceki romanlarında İlhan ve Ertürk 

üzerinden verilen milliyetçi düşüncelerin Hayır romanında çok az olduğunu görürüz. 

Aysel’in çalıştığı üniversitede öğrenci olan daha sonra orada memuriyet görevinde 

bulunan ve ajan olarak nitelendirilen Cemal, milliyetçi bir görünüm verir. Türkiye’de 

260
 Ağaoğlu, Fikrimin…., 107. 

261
A.g.e. , 144.



119 

yaptıkları görevlerden deşifre olmaması için Avrupa’ya gönderilen Cemal, bir 

müddet sonra ruh sağlığını yitirir. Ruh sağlığı merkezinde Dr. Bernt tarafından 

müşahade altında tutulur. Cemal, buradayken yaptığı monologlarında milliyetçi 

düşüncenin onun bilincinde tuttuğu yeri gösterir. Cemal, vatanı için çok şey yapsa da 

Cemal’in vatanından uzak bir ruh sağlığı merkezinde bulunması da ulus-devletçi 

zihniyetin militarizmden beslenen modern milliyetçiliğin yarattığı ruhsal çöküntüyü 

sembolleştirir: 

Şimdi Cemal iki hastabakıcı arasında, öyle, dimdik yürüyor, bir yandan da 
anadilinde noktasız virgülsüz konuşup duruyor. Sağ-sol, sağ-sol der gibi: 
‘Benim neyim var? Benim vatanım var. Yok başka sevgilim, sevgili 
vatanımdan başka. Hayhay komutanım. Derhal komutanım. Beni ayırmayın, 
vatanımsız koymayın. Sen misin? Sen kimsin? Vatanım mısın? Sevgilim 
misin? Sen benim vatanım ol, sevgilim ol benim, seni ben…

262
 

Milliyetçiliğin, ırkçılığın bölgesel veya kıtasal olması o yer için bir kurtuluş 

değildir. Modernitenin ürünü olan mantığa ve tekniğe dayalı dünya sistemi, sonuçları 

bakımından herkesi etkileyecek boyuta gelmiştir. Özellikle nükleer enerjinin tehdit 

sınırları dar bir alandan ziyade bütün gezegeni kapsayan bir tehdit olduğunu Ölmeye 

Yatmak romanında da değinildiği gibi İkinci Dünya Savaşı’nda, ABD tarafından 

Japonya’da kullanılan bombalardan bilinmektedir. Duygudan arındırılmış modern 

akıl ile yararlı olduğunu düşündüğü teknik ilerleme, bütün insanlığı tehdit eder hale 

gelmiştir. Hayır romanında Dr. Bernt, Engin ve Kızıl Sakallı Viking Torunu arasında 

geçen konuşmada Avrupa’daki bölgeselliği aşan kıtasal milliyetçiliği görürüz. Engin, 

insanı kurtuluşa götürecek olan düşüncenin milliyetçilik olmadığını anlatır. Engin, 

bunun aşılması gerektiğini savunur. 

Bir an susuyor, yine acılı bir nükteyle ekliyor: “Fakat bizimki NFE değil. 
Nucklear Free Europe! Avrupa’nın kurtuluşu!.. Bizler hep soruyoruz, neden 
NFW değil diye? Böyle olmalı değil mi? Burada kuşkucu oluyoruz. Avrupalı 
hala ve yalnız kendi adasının kurtuluşunu düşünüyor. Sanki artık böyle bir 
kurtuluş olabilirmiş gibi. Bence, dünyayı bekleyen tehlikeye karşı bile ırkçı, 
milliyetçi, ayrılıkçı bir tutum bu….

263
 

Üç Beş Kişi romanında yer alan Ferit Sakarya, yurt içi ve yurt dışında iktisat 

üzerine eğitim almıştır. Dışa bağlı ekonomi ve küçük üretime dayalı sanayiye karşı 

çıkan önemli bir iş insanıdır. O, kökünü yurt içine dayamış ve yerli sermaye ile 

üretim yapılmasından yanadır. Sakarya, bunun için fabrikalar kurar ve sanayi 
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toplantılarında görüşlerini yaymaya çalışır. Ferit Sakarya’nın milli yönü, ekonomi 

alanında ön plana çıkar. Bu ekonomi anlayışıyla Sakarya, köylüleri mevsimlik işçi 

olmaktan kurtararak köylülerin sürekli biçimde üretime katılan vasıflı işçilere 

dönüşeceğini ve bunun sonucunda da yurtdışına iş için kimsenin gitmeyeceğini 

savunur. Ferit Sakarya’nın babası, ona küçük ölçekli tarım üretimini önerdiğinde 

Sakarya, ona karşı çıkarak kendi fikirlerini açıklar: 

Otel, sinema işletemezdim. Hele bu hiç. Toprağımız var ancak elimizde nakit 
sermaye yok. Olanla ne yapacağım bir gazoz fabrikası mı kuracağım?(…) 
Temel sanayi ürünlerine yönelmek gerek. Fabrikalar yapacak fabrikalar 
kuracak…(…) ülke ekonominsin düzelebilmesi için, ülkenin kendi gücüne 
dayalı sanayi mallarının üretilmesi…

264
 

Maliye temsilcisinin de katıldığı bir ekonomi toplantısında Ferit Sakarya, 

devletin kendi ekonomik bağımsızlığına önem atfederek ekonomik politikalarının 

modern ekonomininin merkezi politikalarını belirleyen Dünya Bankası politikalarına 

göre belirlenmesini eleştirdiğinde, bu politikalarla barışık maliye temsilcisinin tavrı 

da dikkat çeker. Temsilci, Ferit Sakarya’nın milli ekonomi politikalarını bireysel 

çıkar olarak değerlendirir. 

“O adamlara karşı kendi sesi: “Dünya Bankası, teknolojisini ve o teknolojiyi 

uygulayan makineyi dışarıdan alan bir ülkenin, Türkiye’nin daha basit bir 

teknolojiyle emekyoğun üretime geçmesini küçük sanayiye önem vermesini 

önerdi.(…) bunları ihtiyacı karşılayacak oranda üretebiliriz.” (…)  “ülkenizi ne kadar 

seviyorsunuz Ferit Bey!”
265

 

Geçmişten günümüze toplumların; savaş, göç, ekonomi gibi etmenlerden 

zamanla birbirine karıştığını savunan Ufuk, Kardelen’e Porsuk Çayı etrafında oturan 

insanlara bakıp melezliğin, karışımın iyi taraflarını anlatarak saf bir ırk arayan 

milliyetçiliği de aşan ırkçı düşünceye karşı çıkar: 

“Kimileri hala Ergenekon’dan aslımızı arayadursunlar… Olan olmuş, geçen 

geçmiş. Şimdi önümüze bakalım. Üstelik melezden neler çıkmaz. En büyük 

başkaldırı da en büyük tutku da ondadır.” 
266

 

Romantik Bir Viyana Yazı roman karakteri olan Kamil Kaya, tarih öğretmeni 

olması itibariyle milliyetçi öğelere yer verir. Bu öğeler modern dünyanın katı 
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milliyetçiliğinden öte kutsallara dayanmayan bir vatan sevgisini esas alır. Kamil 

Kaya’nın modernitenin yarattığı milliyetçilik algısını kıran bir yaklaşımı vardır. 

Tabii bu durum onun meslek hayatında ara ara görevinin yarım kalmasına da neden 

olur. Kamil Kaya, üzerinde yaşanılan yerin tek bir etnik unsura ait olmadığını 

öğrencisi ile yaşadığı tartışmada dile getirir. 

“Kim o parmak kaldıran? Söyle. Ne? Konya, özbeöz Türk bir vatan köşesidir, 

öyle mi? Sadece Türk olur mu canım? Baksanıza, buralardan Romalılar geçmiş, 

Bizanslılar geçmiş.”
267

 

Üst kurmaca anlatıcısı Yazar ve Kamil Kaya’nın geçtiği kurmacayı oluşturan 

Yazar da Kamil Kaya ile aynı yaklaşıma sahiptir. Fransız İhtilali ile yayılan 

milliyetçilik duygularının ötekileştirici etkisine Yazar, Viyana’ya gittiğinde 

karşılaştığı durumlarla ayna tutar: 

Bir zamanlar prenslerin, düklerin, kontların binlerce taş işçisi çalıştırarak 
kurdukları avlu, park, saray duvarlarının hiçbirinin üstünde “Viyana 
Viyanalınındır”, “Yabancı defol”, “beyaz içeri, kara dışarı”, “Kuzeye hayır, 
güneye evet!” gibi yazılar yazılmış bulunmamalı, bu duvarlarda uçlarından 
kanlar damlayan ok, çekiç, hançer, balta resimleriyle karşılaşmamalıydım.

268
 

Yazar-anlatıcının olduğu üst kurmacada Barok kavramına sürekli atıfta 

bulunmasını ilerleyen sayfalarda Yahudi soykırımını yapanların torunlarının 

insanların yüzüne bakamama utancının yaşandığı zamana özgü bir utanca atıfta 

bulunması, onun milliyetçiliğe bakışını netleştirir. 

“Ama torunları bu insanlardan kim bilir kaçının ortalama altı Yahudi’nin 

ölümünden sorumlu bulunuduğunu(…) Tam bu noktada, ırkçılık-milliyetçilik 

kavramlarından uzak olduğu söylenen barok zamanı kendi zamanıma davet ediyor, 

onun benimle konuşmasını istiyordum.”
269

 

Kırlarda dağınık biçimde yaşayan, küçük merkezi krallıkların tahakkümünden 

uzak kalan topluluklar, endüstri devrimi gelişmeleri sonucunda kentlere toplanıp, 

kent yaşamına uygun yönetim biçimleri ortaya koymuşlardır. Bu düşünceyle 

kalabalık toplulukların millet düşüncesi etrafında yönetimler oluşturmaları tarihsel ve 

mekânsal olarak değişiklik gösterir. Milliyetçilik temelli siyasi oluşumlar, kurumlar 

bireyi hem yönetmeye başlar hem de bu düşünceyle bireyin zihnini beslemeye 
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çalışır. Adalet Ağaoğlu da romanlarında Türkçülükle paralel gelişen bu milliyetçilik 

anlayışını romanlarında işler. 

2.1.2.6. Ulus-devlet 

Farklı toplulukların tek kimliğe sıkıştırılmaya çalışıldığı, herkesin 

aynileştirldiği bir önder öncülüğünde ortak hedefe, anlayışa kanalize edildiği modern 

ulus-devletler, 19. yüzyıldan sonra yaygınlık gösterir. Bu anlayış birçok iç ve dış 

savaşın ortaya çıkmasına da neden olur. Bu savaşların, otoriter siyasetlerin altında 

kalan topluluklar ve bireyler, varoluşsal sancılar yaşar. Modernitenin bu kimliğini 

inşa etmesi, elbette kolay olmaz. İçerisinde üst kimlik ve alt kimlikleri barındırsa da 

temelde zaman içerisinde alt kimlikleri üst kimliğe entegre etme anlayışı mevcuttur. 

Heterojen yapıların asimilasyonu neticesinde homojen hale getirilmiş bir toplumun 

üretime dayalı devlet modelinde yönetilmesi, daha kolay olacağından ve 

modernitenin tekçi akılcı yönü de çoğulculuğu eriten zihniyetiyle bağdaştığından 

ulus-devleti, modern bir devletin yeni karakteri olarak sayabiliriz. 

Basit anlamda modernliği,(modern koşullar kompleksi) ulusal kimliği 
gerçekleştirmenin bir yolu, ne kadar dolaylı olursa olsun onun ürünü 
olmadığını; ulus ve milliyetçiliğin, modernlik ve modern uygarlıklarla 
karşılıklı bir ilişki içinde olduğunu savunan Smith, modernistleri bir bakıma 
haklı bulmakta “ulus-devlet de siyasi bir norm olarak moderndir demekte ve 
şöyle devam etmektedir: “Eğer Avrupa devletler sistemi 1648 yılındaki 
Vestfalya Antlaşmasıyla ortaya çıktıysa, on dokuzuncu yüzyıla kadar bu 
devletler “ulus-devlet”lere dönüşmüş dolayısıyla bir ulus-devlet sistemi 
meydana gelmiştir. Bu bağlamda “ulus” ve “ulusal karakterin” modern 
olduğu görülecektir.

270
 

Ulusal önderler, marşlar, sloganlar, v.b ulus-devleti temsil eden anlayışlar, 

Adalet Ağaoğlu’nun modernist roman anlayışının sosyal temalarına yön verir. 

Türk kimliği etrafında şekillenen Cumhuriyet, Ölmeye Yatmak romanında; 

Ulu Önder “Atatürk”, Milli Şef, İstiklal Marşı, Onuncu Yıl Marşı, Ne Mutlu Türküm 

Diyene, Türk-Öğün-Çalış-Güven gibi figür,sembol ve ifadelerin sıkça anılması, yeni 

Cumhuriyet’in romandaki ulus-devletçi yönünü pekiştirir. Bütün kimliklerin tek bir 

kimlik içerisine konulduğu ulus-devlet modelini, İlhan ve Fethi arasında geçen 

diyalog gösterir: 
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Evet Almanlar eşek eti yiyorlar ama kahramanca, yiğitçe savaşıyorlar. Irkları 
önünde bütün dünyaya baş eğdirecek onlar, görürsün! Bir millet millet  
olduğunu böyle gösterir zaten… (…)Fethi bey, yasemin ağızlığındaki 
sigarasını söndürüyor. Bu derece bir coşkunluk karşısında hem mutlu hem 
tedirgindir: ‘İyi dedin İlhan. Ama unutma ki onlar katıksız bir millet. Bizse 
henüz katıksız bir millet değiliz.

271
 

Romantik Bir Viyana Yazı romanı, postmodernizmin çoğulcu bakış açısıyla 

oluşturulduğu için modernitenin tekçi anlayışına karşı çıkar. Tarih öğretmeni Kamil 

Kaya farklı toplum unsurlarının tek bir kimliğin içine sıkıştırıldığı ulus-devlet 

anlayışını öğrencisiyle yaşadığı diyalogda öğrenci görüşlerine kaynak olarak 

Atatürk’ü gösterir. Bunun üzerine Cumhuriyet’i destekleyen birisi olarak Kamil 

Kaya, bu bilginin doğruluğunu ve yanlışlığını, Atatürk üzerinden sorgulaması onun 

katı tekçiliğe düşmediğini gösterir. 

“Araştırın. Gelin. Ben de araştıracağım. Ama durun, belki demiştir. Ulus 

olmayı ille Türk olmaya bağlamak gibi bir… bir şeyi de vardı ya onun?... Neyse.”
272

 

Ulus-devletin saf topluluklarının oluşturulma projesi, başta Avrupa’da olmak 

üzere birçok savaşlara ve soykırımlara neden olur. Özellikle Hitler, Mussolini gibi 

şahısların yarattığı tahribata üst kurmaca anlatıcısı ve karakteri Yazar, Kamil 

Kaya’nın defterindeki yazıları incelerken bu katı anlayışın yıkıcılığına dikkat çeker: 

“Avusturyalılar hala çalıp oynuyor; ne bilsin, güzellikler ve aşklar prensesi, 

sanatın kraliçesi, ortaya “Ari ırk” fırtınasının çıkacağından nasıl haberli olsun, 

“bilmiyordu”ki… Hayır, bilmeliydi! (…)”
273

 

Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar serisinin devamı niteliğinde olan ve son 

romanı Dert Dinleme Uzmanı’nda ulus-devlet formunun uygulanması noktasında 

yaşanan haksızlıkların sonucunda ortaya çıkan ve çok kültürlülüğü yaşatmaya çalışan 

kurumlar üzerinden ulus-devleteleştirilir. Romanda,  üst kimlik bağlamında 

sistematik olarak tekleştirilen toplum ve bireyin kendini savunma biçimleri 

geliştirdiğini de görürüz. Bunu da Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, İnsan 

Hakları Sözleşmeleri gibi uluslararası geçerliliği bulunan hak belgeleri üzerinden 

yazar-anlatıcı verir.  

Eh o zaman sağdakine bir göz atayım izninizle: etnik ve dinsel azınlıklar ile 
dil azınlıkların bulunduğu devletlerde bu azınlıklardan olan kişilerin 
gruplarındaki öteki üyelerle birlikte topluluk olarak kendi kültürlerinden 
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yararlanmak, kendi dinlerini açıklamak ve uygulamak ya da dillerini 
kullanmak hakları yadsınamaz. Yani bütün bu haklar mevcuttur ve 
dokunulmazdır…

274
 

2.1.2.7. Emek Yabancılaşması 

Geleneksel toplumun taşradaki üretim tarzı tarıma ve küçük sanayiye 

dayanmaktaydı. Teknik makinelerin azlığı, üretilen malların yalnızca ihtiyaç 

oranında üretilmesine olanak sağlardı. Teknolojideki gelişmeler, sanayinin önünü 

açmış ve kentleşme ile birlikte fabrikalarda kitlesel ve seri üretime geçişi beraberinde 

getirir. Seri üretimle birlikte ticaret ağı genişlemiş bu genişleme, sınırsız rekabete ve 

adil olmayan kar dağılımına neden olur. Üretenin emeği sınırlı biçimde karşılanırken 

mümkün olduğunca onların gün içindeki zamanları işe yönlendirilir. Üretimin 

serileştiği bu süreçte rekabet ve kar hırsı, hemen hemen herkese bulaşır. Üreticinin 

fabrikasını büyütme hırsı, işçinin nesne edilme hırsı birbirini takip eder. Seri 

üretimde yer alan işçi bir çarkın dişlisi işlevindedir. Modern birey üretim alanlarında 

sürekli aynı işi yaparak hem emeğine hem de kendisine yabancılaşır. Charlie Chaplin 

“Modern Zamanlar” filminde bu duruma dikkat çeker.  George Simmel bu durumu 

aşağıdaki gibi özetlemiştir. 

Simmel, Marx'ın Kapital’deki değerlendirmesiyle (Simmel o sıralar bu eseri 
okumuştu) kıyaslandığında modern üretim sürecini net bir şekilde tarif etmez 
gerçi ama ona göre modern üretim sürecinde "ürün, üreticinin gelişimi 
gözden çıkarılarak tamamlanır"  üreticinin kişilik bütünlüğüne bile genellikle 
ket vurulur, çünkü "benliğin uyumlu bir şekilde gelişmesi açısından 
vazgeçilmez olan enerjiler, farklı yönlere dağılmaktadır. Başka durumlarda 
benlik, kişiliğin özüyle bağlantısızmışçasına gelişir." Dahası, Simmel'e göre, 
makine imali ürünün kusursuzluğu, tek bir insanın ürettiği ürünle 
kıyaslanamaz. Bu tür yargılar, Simmel'in, üretici bireyin tehdit aldığı 
yolundaki fikre bağlılığının başka bir göstergesidir - burada söz konusu olan 
üretici, zanaatkardır gerçi, ama sanatçıdan da aynı bağlamda söz eder. Ancak, 
sadece üretim süreci değil, ürünün kendisi de üreticisine yabancıdır, zira 
"kapitalist dönemde emeğin ürünü, kesinlikle özerk nitelik taşıyan bir 
nesnedir - kendine özgü devinim yasaları olan, üretici özneye yabancı nitelik 
taşıyan bir nesne." Bunun "en çarpıcı örneği, işçinin kendi ürettiği nesneyi 
satın almak zorunda olmasıdır." Ama işçiler, aynı zamanda, muazzam ölçüde 
genişlemiş bir olası tüketim nesneleri yelpazesiyle karşı karşıyadır. Burada 
söz konusu olan süreç, gerek niteliklerin gerekse de fiyatların aynı seviyeye 
çekilmesidir.
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Fikrimin İnce Gülü romanında Bayram, işçi göçü ile Almanya’ya gurbetçi 

olarak çalışmaya gider ve Mercedes araç üretim imalathanesinde köylüsü Veli ile 

çalışmaya başlar. Oradaki işine baktığımızda işçiler üretim bandına düşen aracın 

sadece bir yerini monte eder ve sürekli aynı noktada aynı işi devam ettirir: 

Montaj hattında, ard arda, hiç zaman yitirmeden, ön görülen saniyelerden tek 
atlama yapmadan, motorları şasilerin üzerine indirmekte olduğunu sandı. 
Aşağı. Yukarı. Dur. Aşağı. Yukarı. Dur. Işıklı bir tablo sürekli yanıp sönüyor. 
Motor geliyor. Dikkat. (…) beş saniyen var Veli. Çek zinciri. Zinciri çek. Atla. 
Bas Gianno. Motor iniyor.

276
 

İşçiler o fabrikalarda yaptıkları bir aracı almak için de bir ömür çalışmak 

zorunda kalırlar.  Sürekli yenilenen modellerin peşinden koşarak geçen bir ömür, 

nesnelerin mahkumu olur. İşçiler, işlerinde daha da yükselmek için birbirlerine karşı 

her türlü rekabete girişerek birbirinin emeğini sömürür. Bu durum modern bireyin 

zamanla mekanikleşmesini ve kendi varoluşuna yabancılaşmasını gösterir. 

Bayram tekerlek takma işine altı markla başladı ama çabucak saati yedi marka 
yükseldi. Ancak bir şey vardı. (…) her yıl neye, hangi model arabaya nişan 
alsa; yıl boyu kendini o aracın içinde görmeye heveslendirse daha o modele 
yaklaşmasına bin mark kala yeni bir model araba geliyor.(…) saati yedi 
marklık o işe geçmek için Portekizliyi…

277
 

Bayram makinelere ve makineleşmeye ruhunu kaptırır. Tüm zamanını 

çalışmaya adayan Bayram, bunun sonucunda üst model bir araç ve bir apartman katı 

hayal eder. Ancak nesnelerdeki hızlı gelişim, Bayram’ın çabalarını boşa çıkarır. 

Yeniliğe yetişemeyen Bayram, hem kendine hem de sevdiği Kezban’a yabancılaşır. 

Bu yeniliğin peşinden koşma, hayatın sürekli ertelenmesine neden olur. Neticede 

Kezban da başkasının dünyasına dahil olur. Bayram da bir makinenin dünyasında 

hapsolur. 

Sıra, asıl bu en olmasını istediği şimdi kesin böyle sandığı şeye geldi mi, 
kendini çıkmazların en çıkmazında görüyor. Artık gelecek yılın pembe 
Mercedes’ine ya da alev rengi bir BMW’ye her zamankinden yakın. 
Vazgeçilmeyecek oranda yakın. Ama bu, Kezban’a da aynı oranda 
yaklaşması demek. Kavuşmadan. Çünkü 76’da, 77 icadı bir başka özlem 
yeniden Kezban’ın yerini alacak. Bir süre için. Bir süre derken, 78 yılı bir 
apartman katına falan bağlanmak demek olacak.

278
 

İnsanın emeğiyle kendi konforu ve günlük işlerini kolaylaştırmak için yaptığı 

nesneler, bireyi kendi doğasından uzaklaştırmıştır. Hayır romanında Aysel’in yazar 
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arkadaşı ile konuşurken; “Sevindi mi? Yüzü nasıl? Bilmiyor: Hayatlarımız birer 

telefon hayatı olup çıktı.”
279

demesi insanlar arası diyalogun, yüz yüzeliğin azaldığını, 

nesneler üzerinden yapılan iletişimin de insan doğasını aktarmaktan uzak olduğunu 

gösterir.  

Hayır’da Nükleer Çağ olarak verilen ve modernitenin teknik ilerlemede 

geldiği son noktayı yansıtan nükleer silahlar, insanın emeği ile ihtiyacı için yarattığı 

araç olmanın ötesine geçmiştir. Bu silahların kullanımı insanların bugüne kadar 

geldiği uygarlık düzeyine toptan bir yabancılaşmayı getirecektir. Uzun zamanda 

oluşturulan değerlerin kısa sürede kaybolmasıyla insan, kendi kendisinin yabancısı 

olacaktır. Hayır romanında ödül almaya gittiğinde ne söyleyeceğini aklından geçiren 

Aysel’in iç sesinden insanın kendi eliyle kendi değerlerini nasıl yok etme ihtimalinin 

olduğunu görürüz: 

… Apaçık ki, üçüncü büyük savaş artık nükleer silahlar savaşı olacak ve 
bütün savaşların en kısası olacak. Bu, insan türüne karşı en büyük toplu 
kıyımın programlanması demek.(…) var oluşumuzun anlamını bu açıdan 
değerlendirin. O zaman önceden bildiğimiz, ayağımızı bastığımız bütün 
değerler birer değer olma niteliğinden sıyrılmaz mı?

280
 

Modernist birey, çok alternatifli bir yaşamda kendini yalnızca bir alan ile 

sıkıştırır. O alanda yetkinleşse de aslında bütünü görmekten uzak kalır. İçinde 

bulunduğu sığ kısır döngü, zamanla yaratıcılığını köreltir ve yaptığı işi duygusuzca 

yapan bir makineye döner. Modernitede üreten ama ürettiğine de yabancı kalan bir 

birey ile karşı karşıya kalırız. Modernitenin tekli zihniyeti bireyi de tek bir alana 

sıkıştırır. Bunun dışına çıkamamak bireyi ruhsuzluğa iter. Birey, doğaya, çevresine 

ve insana da yabancılaştığından kendini de tanıyamaz. Var oluşunu 

anlamlandıramaz. Herkesin kendi gerçekliği içinde mahkum bir hayat yaşadığı 

Yazsonu romanında Nevin’in yaşadığı durum bunu gösterir: 

Artık bir makineydim. Gece gündüz çalışıyordum. Yabancılara bizim dilimizi 
bizim çocuklarımıza yabancı dili öğretmek adı altında evden eve 
koşuyordum. Bir robot. Ancak geceleri, gözlerim, gözlerim içine bir avuç 
biber atılmışçasına yana yana durma okuyor, çeviriler yapıyor, derken gizili 
bir sesle kendi kendime konuşuyordum.(…)  o portakal sandığının 
içindeydim. Taze küf kokuları duydum.
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Modernitenin seri üretimi, insan konforunu artırmaya yönelik olması 

gerekirken yarattığı nesneleri kullanmayan, kullandığı nesnelere bağımlı olan bir 

insan modelinin ortaya çıkmasına neden olur. Birey hem yaptığı işe yabancılaşır hem 

de ürettiği metanın bir parçası olur. Modern aklın insanı getirdiği yer, aklın gittikçe 

işlevsizleşmesi olur. 
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2.2.Modernist Kurgu-Yapı 

Toplumsal, siyasal, ekonomik, teknik yönden yaşanan büyük değişimler ve 

bireyin bu değişimler karşısındaki konumu, sanatın çok yakından ele aldığı 

konulardır.Modernleşme ile birlikte yaşanan değişimlerin, gelişimlerin bir kısmı 

bireyin yaşamını pratikleştirmiş, kalan zamanını da insanın emeğini ruhsal doyuma 

aktarabilmesi için fırsat yaratmıştır. Toplumun ve bireyin zihinsel değişimi, sosyo- 

ekonomik yaşamı elbette kendini sanatsal objelere de yansıtır. Resimde, müzikte, 

mimaride daha önce bahsettiğimiz sanatsal değişimler,üslup farklılıkları oluşturur. 

Romanda anlatım tekniği ve tema açısından birçok değişiklik yaşanır. Daha önce 

romanda yoğun olarak kullanılan bazı teknikler etkisini yitirir ve bireye 

odaklanılarak o bireyin zihin dünyasını bize açacak anlatım teknikleri ortaya çıkar. 

Modernist yazarlar, edebi metinlere gerçeklik havası vermek için farklı türdeki 

metinleri ana metne dahil ederler. Bu da anlatım yönünden romanın tek bir tekniğin 

veya tek bir temanın etrafında ilerlemesini engeller. Christopher Butler, bir eserin 

modernist sayılabilmesi için iki unsuru önde tutar:  

“Ben ‘modernist objeyi’şu iki uzanım üzerinden tanılayabileceğimizi 

düşünüyorum: kışkırtıcı nitelikte yeni bir fikre ve özgün bir yönteme sahip olup 

olmadığına bakarak.”
282

 

Bu yönüyle bakıldığında Adalet Ağaoğlu romanlarında hem fikir hem de 

yöntem açısından günün yöntem koşullarına göre kışkırtıcı ve özgündür. Modernist 

olarak değerlendirilen Adalet Ağaoğlu’nu anlatım tekniği, zaman, mekân, kişiler 

açısından modernist yapan unsurlar şöyle belirlenebilir. 

2.2.1. Modernist Anlatım Teknikleri 

2.2.1.1. Metinlerarasılık 

Modernist yapıdaki roman, klasik roman yapısından uzaklaşır. Roman artık 

tek başına özgün bir tür olarak kalmaz. Yapıyı değiştirecek başka türdeki metinlerin 

romanın içine dâhil edilmesiyle bu değişim yaşanır. Kentlileşen modernist birey, 

282
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kentin kapsayıcı kimliğini de edinmeye başlar. Kentin bu kozmopolit kimliğinin 

ürünü olan türler, romana da yansır. Böylece romanda sinema, müzik, resim, mimari, 

mektup, günlük, gazete, makale gibi farklı türelerin artık bir arada kullanıldığı 

görülür. Sanatın bir bütün olarak bireyin hayatında yer edinmesi ile birlikte bu türleri 

yazında bir araya getirme arzusu metinlerarasılık tekniğini oluşturur. Bu durum aynı 

zamanda modernist bireyin çok yönlülüğünü de ortaya koyar. Romandaki gerçeklik 

algısının daha da somut hale geldiği, bu metinlerle görülür. Modernist birey 

etrafındaki dünyanın zenginliğinin farkındadır. Metinlerarasılık tekniğinde, farklı 

türler araç olarak seçildiğinden okur metnin bağlamını oturtmakta zorlanabilir. 

Bunun için modernist romanın okurunu da zorlu bir süreç bekler. Kültürel ve sanatsal 

birikim isteyen bu teknik, okuru geliştiren bir niteliğe de sahiptir. Farklı edebi 

türlerin bir araya gelmesi farklı şekillerde değişerek netinlerde yer bulan türleri, 

metinlerearasılık bağlamında Kubilay Aktulum, şu şekilde izah eder: 

“Metinlerarasılık, yalnızca bir metnin başka metinlerden kesitler 

alıntılamasının ötesine geçerek, örneğin kolaj yoluyla gerçekliğe ilişkin nesneleri 

yazınsal bir metne olduğu gibi aktarma işlemini de kapsayabilmektedir. Bu bakımdan 

metinlerarasılık bir aracı unsur (ya da dolayım) işleviyle karşımıza çıkmaktadır.”
283

 

Metinlerarasılık, edebiyat geleneği içerisinde eski bir tarihe sahiptir. Bu 

yüzden bu teknik salt modernist veya postmodernist edebiyatın kapsamına dahil 

edilemez. Bu tekniğin kullanım biçimleri zaman içinde gelişmeye devam eder. Kolaj, 

montaj, parodi, pastiş gibi tekniklerin içerisinde yer aldığı bu teknikte farklı yollarla 

metne derinlik katmak, metni zenginleştirmek amacı vardır. Bu konuda Feyza Bulut, 

şöyle der: 

 Hem klasik metinlerin hem modern metinlerin hem de postmodern metinlerin 
metinlerarası ilişkiye sık sık başvuruyor olması metinlerarası ilişki ile edebi 
metinlerin üretim mekanizması arasında ciddi bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Ancak postmodern söylemin metinlerarası ilişkiyle olan sıkı 
bağlılığı diğer ilişkilere oranla daha kesin, bağıntılı ve yoğundur. Bu gerçek 
metinlerarasılık kuramının sadece postmodern dönemle bir arada anılmasını 
gerektirmez. Bilakis, postmodern öncesi dönemde de varlığının araştırılıp 
çalışılmasına kapı aralar. Nitekim alanın uzmanlarından Ulrich Broich, klasik 
edebiyat ürünlerinde de günümüzde metinlerarasılık kuramından sıklıkla 
faydalanan Laurence Sterne kadar faydalanmış olan isimlerin varlığına dikkat 
çeker. Bununla birlikte postmodern dönemde kullanılma şekli ile eskiden 

283Kubilay Aktulum, “Metinlerarasılık Görüngüsünde Gerçeklik ya da Metnin 

Göndergeselliği”, Bilig, Bahar 2018, sayı: 85, 233-256, 244. 



130 

kullanılma şeklini okurların ayırt edebileceğini de ifade ederek, süreç 
içerisinde kuramın nasıl bir gelişim gösterdiğine de ışık tutar.

284
 

Metinlerarasılık, postmodern romanlarda özellikle yeni bir metin 

oluşturmaktan çok başka metinlerin dönüşümü biçiminde yazılması bakımından 

farklı bir konumdadır. Bu daha çok parodi ve pastiş teknikleri ile metin üretmeye 

dayanır. Bu yönüyle parodi ve pastiş, postmodern metinlerde sıkılıkla başvurulur. 

Ancak metnin bütünlüğünü bozmadan yalnızca farklı türdeki metinleri de metne 

dahil etme ve açık göndermeler yapma biçiminde metni zenginleştirmek, daha çok 

modernist eserlerde görülür. bu açıdan Adalet Ağaoğlu, metinlerarası tekniğini yer 

yer kullanır. Adalet Ağaoğlu’nun modernist romanlarında metinlerarasılık genel 

olarak kolaj ve montaj biçiminde karşımıza çıkar.  

Kolaj, ‘metinlerarasılık’ (intertextuality) kapsamında ele alınmaktadır. Buna 
göre kolaj bir alıntı çeşididir çünkü. Dolayısıyla edebiyat sanatının gerekleri 
ve öngörüleriyle yazılmış metinlerdeki her türlü alıntı ve gönderme 
metinlerarasılığm kapsamındadır. Bu yaklaşım, kaynağını Rus roman 
teorisyeni Mikhail Bakhtin’in ‘diyalogsallık’ ya da ‘söyleşimcilik’ 
görüşünden almaktadır. Bakhtin’in teorisi, romanın anlatıcı ve figüratif kadro 
üyeleri arasındaki serbest ilişkiye dayanır.

285
 

2.2.1.1.1 Kolaj 

Kolaj, farklı türdeki metinlerin, romanın akışını veya bütünlüğünü bozacak 

biçimde romanın içine konularak yapılmasıdır. Bu teknik; mektup, günlük, şiir, şarkı, 

haber yazısı, makale, ansiklopedi, reklam gibi türlerin desteğiyle yapılarak 

kahramanların iç ve dış dünyasının daha gerçekçi biçimde hissettirilmeye 

çalışılmasına dayanır. Romanda modernist bireyin çok yönlülüğü de bize bu şekilde 

verilmiş olur. Bu konuda Hakan Sazyek şunu söyler: 

Kolaj ise metin parçalarının, romanın kurgu sisteminde ayrışıklık/dağınıklık 
oluşturma gibi yapısal bir işlev taşıma amacını taşır; ancak kolajın doğasında 
türdeş olmamaktan kaynaklanan bir aykırılık bulunması, onun romandaki 
uygulanışını da avangard bir temele yerleştirir. Bir başka deyişle, romanın, 
tarihsel gelişimi içerisinde genellikle dış gerçekliği yansıtma eğilimini taşıyor 
olması, bu türe ait eserlerde olay örgüsünün kurgulanışında neden-sonuç 
ilişkisine dayalı bağdaşık/bütüncül bir metin yapısını temel edinmesine zemin 
hazırlamıştır. Dolayısıyla, kolaylıkla algılanabilir bir zaman ve mekân 
zemininde bir figüratif kadronun aksiyonel ve psikolojik yaşantısı anlatılır. 
Bu tarz romanlarda, kolaj uygulamalarının türdeş olmayan metin parçaları 

284 Feyza Bulut,“Metinlerarasılık’ Kavramının Kavramsal Çerçevesi”, Edebî  Eleştiri 

Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Nisan 2018, 14. 
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halinde bu alışılmış düzeneğin içine serpiştirilmesi, yadırgıyla karşılanabilen 
yeni bir olay örgüsü ve kurgu tarzını beraberinde getirir. Figürlerin görülen ve 
görülmeyen yaşantılarını veren/ anlatan pasajların sözlük, ansiklopedi, 
makale, haber, şiir, mektup, günce gibi türdeş olmayan form, tür ve söylem 
örnekleriyle birbirinden ayrıştırılması, parçalanması, roman sanatının 
kanıksanmış öyküleme anlayışından alabildiğine ayrılan, kopan bir roman 
yapısını ortaya çıkarır. Bu yönüyle kolaj, romanda avangard bir anlayışın 
temel öğelerindendir.

286
 

Ölmeye Yatmak romanı, Ağaoğlu’nun ilk romanıdır. Yazar, bu romanında 

kendi hayatından yola çıkarak bir dönemin hayatının gerçekliğini okuyucuya 

hissttirme amacındadır. Bunun için diğer romanlarından farklı olarak Ölmeye Yatmak 

romanında kolaj ve montaj tekniğine çok sık başvurulur. Roman, muasır medeniyet 

seviyesine ulaşma gayesi taşıyan Cumhuriyet’in ilk nesillerinin yetişme şartlarını, 

Aysel’in çocukluğu üzerinden verir. Bürokrasinin ve eşrafın da katılacağı, okul 

yönetimi tarafından düzenlenen yılsonu gösterisine yeni kurulmuş Cumhuriyet’i 

övmek maksadıyla yapılan müsamere sayesinde romana şarkılar eklenir: 

Hayda karanlıklar savaşı var, atıl ileri! 
Türk’ten ulu yok bir millet 
Türk’e açık şan yolu 
Işık yolu Cumhuriyet” 
“Volga Volga..!Volga Volga!.. 
Arkadaşlar çıktık yola 
Zaferimiz şen olsun 

Gönüller neşe dolsun 
Hayda da hayda hayda da hayda 
Arkadaşlar çıktık yola!…

287
 

Romanda aydın bir karakter olarak verilen Aydın, iç dünyasını yansıtmak için 

bir anı defteri oluşturur. Buradan Aydın’ın nasıl biri olduğu, uygarlık hakkında nasıl 

fikirleri olduğu verilir. Bir başarı neticesinde bu deftere başlaması da romandaki 

konumuna uygun verilmiştir. Aldığı iyi eğitim sayesindeyazan çizen, ama 

başkalarına da tepeden bakmaktan geri kalmayan bir uygunluktur bu.  Aydın, çarpık 

aydınlığın örneğidir.  

“İlkokulu birincilikle bitirdiğim için bana halamın armağan ettiği bu deftere 

hayatımı yazmaya karar verdim.25 Eylül”
288

 

Bu şekilde başlayan Ali’nin anı defteri 41 ve 46 sayfaları arasında yer alır. Bu 

defterden sürekli bir Batılılaşma bir uygarlaşma teması verilir. Romanın klasik 
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yapısına uygun olmasa da bu şekilde roman bütünlüğünü bozan uzun metinlerin 

dahiledilmesi, modernist romanlarda bir sorun ya da teknik bir kusur olarak 

değerlendirilmez. 

Galatasaray Lisesi’nin asıl binasına geçen Aydın, yeni bir anı defterine 

başladığını ve önceki anı defterinin çocukça olduğunu düşünerek daha olgun yazılar 

yazacağını bildirir. Bu bölümdeki anıları;12-16-17-18-19-25 İlkteşrin, 4-9-13 

Sonteşrin, 22 Birincikanun, 2 İkincikanun tarihleri arasındadır. 

“12 İlkteşrin 
Bu sene ihzariyi bitirmiş olarak Galatasaray’ın asıl binasına gidiyorum. 
Geçen sene defterime yazdıklarımı çok çocukça ve komik buldum. Bu seneki 
hatıra defterime daha oturaklı his ve duygularımı yazmaya karar verdim ve ilk 
olarak  da bugün İngiliz Iron Duke  gemisinin Flow Limanı’nda hasara 
uğradığını öğrendim….

289
 

Galatasaray’ın orta kısmını pekiyi ile bitirdiğini belirten ve Ankara’ya taşınan 

Ali bir önceki hatıra defterini kaybettiğini söyler. Bu, ona herhangi bir üzüntü 

vermez çünkü Aydın, onları içerik bakımından zayıf görüp onların yeterli düzeyde 

olmadığı görüşündedir. Tek endişesi, onun başkasının eline geçmesidir. Başlangıç 

bölümünden başlayarak 1-5-7-12-30 Sonkanun, 13-14-18-21 Şubat, 9-15-19-21-22-

25-26-30 Mart, 1-4-5-10- Nisan, 17-20-23-26-27-29 Mayıs, 3-4-5-6-18-19-20-23-

Haziran tarihleri arasındaki defteri, romanın bütünlüğünü bozacak şekilde romanın 

geneli içinde 17 ile 189 sayfaları arasında kolaj biçiminde yer tutmuştur. Elbette bu 

durum romandaki bir karakterin dünya görüşünü vermesi bakımından önemlidir. Bu 

metinler, kurguyu deforme etse de diğer taraftan romanın atmosferini tamamlar. 

Başlangıç 
Galatasaray’ın orta kısmını pekiyi ile bitirdim(…)bundan önceki hatıra 
defterlerimden birini kaybettim. Birinin eline geçmesin de ziyanı yok. Kim 
bilir o zamanlar ne çocukça şeyler yazmışımdır. Bu defterim yeni çıkan, 
kapağı anahtarla kilitli defterlerden. Artık bu deftere çekinmeden hatıra ve 
hislerimi yazabilirim.

290
 

Hatıra defterinden Aydın’ın okul serüvenini takip ederiz:Şaşkın ve Şen 

bölümündeki hatıralarında Aydın’ın okulunun bittiği anlaşılır ve hatıranın bir 

gazetede çıkan yazıları hakkında olduğu görülür. Bu defter, 11-13-17-23-25-27-28-
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29 Nisan arasındaki anılarından bahseder. Bu metinler de romanın klasik 

bütünlüğünü bozarak 265 ile 272’nci sayfalar arasında yer alır. 

Aydın’ın hatıra defteri olan son defterin tarihleri 8-9-10-14-15- Temmuz 

aralığındadır. Okulun bitmesiyle birlikte artık anı-günlük defterlerinin de romanda 

yer almadığı görülür.  

“Liseyi bitirdikten sonra geniş bir oh çektim(…)dün gece evde yalnız kalınca 

eski hatıra defterlerimi okudum. Birinin ilk sayfasına, ‘Hatıralarımı ve Hislerimi 

Yazdığım Defterdir’ diye bir başlık koymuşum. İçine bir bok yazmamışım.”
291

 

Aydın olan bir karakterin içindeki birikimini yeterli görmemesi ve bunu 

geliştirmeye yönelik çaba içerisinde olması, önemli bir durumdur. Aydın, romanda 

aydın sıfatıyla karşımıza çıkar. Defterlerinde sürekli bir önceki yazdıklarını 

aşağılayan bir dile sahiptir. Bu küçümseyici yaklaşım onun romanın diğer 

kısımlarında yer alan olaylar ve kişiler hakkındaki değerlendirmelerinin çoğuna 

yansıdığını ve bu durumuyla öncü olabilecek bir aydın karakter olmaktan ziyade 

kendini beğenmiş kendi bireyliğini ön plana çıkaran çarpık bir aydın olduğunu da 

yansıtır. Aynı zamanda bu günlük ve anılar, Aydın’ın eğitim sürecini kapsadığından 

aldığı eğitimin kendisini aydın bir insan yapamadığını tam tersine kendine ve 

toplumuna yabancı bir kişilik oluşturduğunu gösterir.   

Romanda devletin ve Cumhuriyet’in zihniyetini yansıtması açısından yer 

alan, 10 Ocak 1920’de Hâkimiyet-i Milliye olarak Kurtuluş Savaşı sürecinde çıkan ve 

1930’dan sonra adı Ulus olarak değiştirilen 1953 yılında da Demokrat Parti yönetimi 

tarafından el konulan Ulus gazetesiyle ilgili ayrıntılar, uygarlığın temsilcisi ve 

öğreticisi Dündar Öğretmen üzerinden verilmeye başlanır. Cumhuriyet tarihinde 

önemli yer tutan birçok önemli olay romanın başından sonuna kadar Ulus gazetesi 

sayfalarından, manşetlerinden verilmeye başlanır. Dönemin genel politikasına uygun 

çıkan bu gazete, Dündar Öğretmen açısından çelişki oluşturmaz. İlk kolajda, 

gazetenin künyesi de verilir ve önemli gelişmelerden haber aktarılır. Adalet Ağaoğlu, 

kendi üslup arayışı üzerine yaptığı bir değerlendirmede; “O dönemin dilini 

anlayabilmek için günlerce kütüphanede Ulus gazetesinin sayfalarını 
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taradım.”
292

derken bu biçimde romanda farklı türlerden yararlanmanın salt teknik bir 

yaklaşım olmadığını romanla bütünleşik bir dil kurgulama arzusunun da önde 

olduğunu gösterir: 

Yazıişleri müdürü Mümtaz Faik Fenik’tir. Başyazarı Nasuhi Baydar. İç fıkra 
yazarı Yaşar Nabi. Dış politika yazarı ise Ahmet Şükrü Esmer. Hatay Hür 
olmuştur. Hatay Millet Miclesi ertesi gün toplanacaktr(….)Dersim’e sefer 
olur, zafer olmaz diyenlere karşın, Umumi Müfettiş Korgeneral Abdullah 
Alpdoğan, Dersim’e gidip köylülerle konuşmuş ve bu konuşma sırasında bir 
fotoğrafı çekilmiştir.

293
 

Gazetenin Yankılar isimli sütununda ise bir gazete fıkrasının sıkıştırıldığı 

görülür. Dönemin barışa dair algısı, ironik bir üslupla verilmiştir. İkinci Dünya 

Savaşı’nda milyonlarca insanın ölümü görmezden gelinerek adeta savaş 

gerekçelendirilmiştir. 

“Sözüm yurdumuzdan dışarı; şuradan buradan gelen haberler arada sırada 

ufuklarda harp haberleri dolaştığından, sulhün tehdit edildiğinden bahsederler(…) 

Fakat 20. Yüzyılda sulh o kadar dayanıklı, vurdumduymaz bir hale gelmiştir ki, 

korkmayın, harbin ve harpçilerin yaygarasına pabuç bırakmayacaktır.”
294

 

Ali ve Aysel’in buluştuğu zaman, konuşmalarının bir bölümünde romanın 

akışı kesilerek bazı haber yazıları verilmeye başlanır. Bu haber yazıları, Türkiye ve 

dünyadaki önemli gelişmelerden derlenir. İnsanlık tarihinde önemli bir felaket ve 

Nükleer Çağın habercisi olan bir durum, devletin en yetkili ağzından gururla 

bildirilir. 

“Amerika birleşik devletleri, Japonya’dan kayıtsız şartsız teslim olmasını 

istemiştir….. İki gün sonra da başkan Truman, ilk atom bombasını açıklamıştır: 

patlama gücü yirmi bin ton dinamite eşit olan bu bomba ilk olarak bugün, tam on altı 

saat önce  bir uçağımız tarafından  Hiroşima üstüne atılmıştır.”
295

 

Görüldüğü üzere kolaj tekniği ile sık sık başvurulan gazete haberlerinin 

çoğunluğu, Atatürk’ün ölümünden kısa bir süre öncesi ile İkinci Dünya Savaşı 

aralığındadır. Bu haberler Türkiye ve dünyadan haberlerdir. Türkiye’ye dair olanlar 
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Cumhuriyetin önemli gelişmeleri ile Milli Şef dönemi yaşananlardan alınmışken; 

dünyadakiler ise savaş ile ilgili durumlara yöneliktir.   

Aynı okulda okuyup ancak eğitim ve hayat şartlarından başka yerlere gitmek 

zorunda kalan Aysel ve arkadaşlarının sık sık mektuplaştıkları görülür. Bu 

mektupların içeriğinde; eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar, Atatürk’ün hedef 

olarak gösterdiği uygar bir insan olma, vatana hizmet, kadın erkek ilişkileri yer alır. 

Romanın önceki bölümlerinde herhangi bir mektup olmamasına rağmen anlatıcı 

tarafından bir süreklilik katmak için mektuba ‘güzel mektubunu aldım’ diye 

başlatılır. 

“ ‘Bir tanecik kardeşim Aysel, 

Güzel mektubunu aldım. Ne güzel yazıyorsun teyzengillerin yanındaki hayatını, 

okulunu, teyzengillerle kestane kavurduğunuz geceleri çok güzel anlatıyorsun(…) 

Talihsiz kardeşin: Semiha” 
296

 

Aysel yaz tatili dönüşünde Ankara’da neler yaptığını Semiha’ya mektup yolu 

ile aktarırken o dönem bireylerinin yetiştiği gelenek-modern çelişkisi, kent ortamı ile 

ideolojik yapının etkileri de görülür. Ulus-devlet algısını ve uygarlaşmayı, Aysel’in 

algısından öğrenmekteyiz. 

“‘Semiha kardeşim,(…) şayet buradan bir öğretmenim yazın, başım örtülü 
olarak gezdiğimi görseydi kim bilir neler derdi (….) eh tabi Aydın’da beni o 
halde g örüp iyice tepeden baktı. Sanki bunu ben istemişim gibi(….)ben de bu 
sayede ilk defa 2 Eylül Cumartesi akşamı gardenpartiye gittim. Yani, bahçede 
eğlence demek oluyor (….)bir de yeni eve yerleştikten sonra eniştem bizi 
Cebeci’deki açık hava sinemasına götürdü(…..)sözlerimi ne mutlu Türk’üm 
diyene, diyerek bitirir, senin de bir Türk kızı olman sıfatıyla iki gözlerinden 
ve güzel yanaklarından öperim kardeşim….Aysel”

297
 

Teyzesinin yanında okuyan Aysel, köydeki bilgileri Semiha’dan alır. O 

dönemde yaşanan savaşı ve krizleri fırsat bilen birçok kişi ve kurum, mal stoklamış 

ve bunu fırsatçılığa çevirirler. Yapılan tahkikatlar neticesinde de bunu yapan esnaflar 

cezalandırılırlar. Cumhuriyet’in kurulmasında rol oynayan paşaların yanında bizzat 

yer alan Aysel’in babası Salim Efendi hakkında çıkan muhtekirlik haberlerini Aysel, 

kaygılı biçimde Semiha’ya yolladığı mektupta yer verir.  

Canım Kardeşim Semiha, 
(…) Babamın bir muhtekir olduğuna inanmak bile istemiyorum. Sen babamı 
bilirsin. Milli Şefimiz İnönü’yü Ankara’ya kadar götüren jandarmalar içinde 

296
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297
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olmakla her zaman iftihar etmiştir(…) güzel kardeşim ne üzüntüler içinde 
olduğumu görüyorsun. Tez elden bana bir haber gönder.

298
 

Aysel, Semiha’ya yolladığı bir mektupta kadın olarak çok fazla söz haklarının 

olmamasından yakınır. Semiha’nın istememesine rağmen evlilik için sözünün 

kesilmesi, taşradaki geleneksel yaşam ve uygarlaşma arasında çelişki yaratan bir 

durum olarak vurgulanır. Mektuplarda Aysel, kent ve eğitim yaşamıyla 

özdeşleşmişken; Semiha ise kır ve gelenek ile özdeşleştirilir. 

 Sevgili kardeşim Semiha, 
Önce seni bütün kalbimle tebrik ederim. Söz kesilmiş. Senin bu işi hiç 
istemediğini biliyorum(….)babanı görünce senden yana çıkacak oldum. Bir 
iki söz söyleyecek oldum. Babam gözlerini üstüme devirerek  ve beni bir 
yana iterek susturdu(….) demek ki ne yapsak bizim söz hakkımız yok(…) 

Seni seven Aysel
299

 

Aysel’in babasının kasa olarak kullandığı bir bisküvi kutusundan bahsederken 

kutunun üzerindeki yazıların tamamı bir reklam kolajı oluşturulur: 

(Petit-Beure) 

Small 

--------------------------------- 

1922 

Biscuits 

CONSTANTINOPLE 

H.C

GEUICKNAVORIAN 

Biscuits 

( Constantionople )
300

 

Metin’in zengin babası, bir kumaş mağazasına girerken mağazanın üzerinde 

reklam yazısı bulunur. Bununla kendini ayrıcalıklı veya modern hisseden insanların 

dikkati çekilmek istenir. 

“İngiltere’den, ithal sabırsızlıkla beklenen en kaliteli Ganyer-Dormöy, Fişer 

vb. gibi en mükemmel elbiselik kumaş markaları. Kuponu ( 3 metresi) 70 TL’den 

mağazamızda.”
301
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Dar Zamanlar’ın ilk kitabı Ölmeye Yatmak romanında kolaj tekniğine çok sık 

başvurulmuşken Bir Düğün Gecesi romanında pek yer verilmeyen bir tekniktir. 

“Hem Bir Düğün Gecesi hem de Üç Beş Kişi’de, Ağaoğlu, olayların arasında 

çapraz ateşe tutulan bireylerin kişisel tecrübeleri aracılığıyla tarihsel felaket 

dönemlerini tasvir eder, ama aynı zamanda biçim ve dil açısından modernist bir 

deneyle gerçekçilikten uzaklaşır”
302

 

Darbeler döneminin ve darbe sonrasında her kesim için yaşanan çelişkili 

sürecin bir panoramasını göstermesi bakımından önemli olan Ayşen’in düğün 

davetiyesi,kolaj biçimimde Ömer’in ağzından verilir.  

İki kuşun gaga gagaya verdiği mavi karın altında,1972 yılının 26 Kasımında, 
saat 19.00’da temele bu harcın konulacağı törenin başlamış olacağı 
bildiriliyordu. 

Dereli ve Özkan Aileleri 
Kalkınan memleketimizin(…) aralarında görmekten mutluluk duyarlar. 

Babası Babası 
İlhan Dereli TümgeneralHayrettin Özkan

303
 

Tuncer, romanda üniversite eğitimi sürecinde devrimci bir grubun önde gelen 

isimlerindendir. Tuncer’in düğünde rastladığı ve onu her fırsatta korkaklık ve 

ikiyüzlülükle suçladığı hocası Ömer ile konuşmasında, yurt dışında eğitim alıp 

siyaset ile arasına mesafe koyduğunu kendisinden duyarız. Tuncer’in hayatının 

değişmesinin ilk adımı, öğrenciyken onu uzaktan uzağa takip eden Yıldız’ın Ayşen 

aracılığıyla Tuncer’e verdiği mektup olur. Bu mektup ile başkasını acımasızca 

eleştirebilen bir ilericinin ideallerinden kolayca vazgeçebilen bir insana dönüşü 

vardır. İki sayfalık mektup ile kolaj tekniğine başvurulur. 

Sevgili Tuncer, 
Sizden üç sınıf geride, fakültenin ilk sınıfındayım. Ayşen’in de arkadaşıyım. 
İnançlı kavganızın hayranıyım. Size yeterince değil, hiç yakın olmamaktan 
ötürü de çok üzgünüm.(…) iktidardaki partinin milletvekillerinden Remzi 
Tarakçı’nın ikinci karsından olma kızıyım.(…) Asıl kendimi size tanıtmayı ne 
kadar isterdim, 

Yıldız
304

 

Düğünün organizasyonundan sorumlu olan kişi,Ölmeye Yatmak romanında 

askeri öğrenci olan ve Ali’ye bir vatansever edasıyla hitap ederek mektup yollayan 

Ertürk’tür. Ayşen’in babası İlhan, Emekli Albay Ertürk’e “Her şey yolunda 

302
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303
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304
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mı?”
305

diye sorduğunda Ertürk’ün Kore’deki anılarına döndüğünü görmekteyiz. 

Subay olan Ertürk’ün Kore Savaşı’na katıldığını orada savaş esnasında esir düştüğü 

ve orada evli olmasına rağmen Sumida isimli bir kadına aşık olduğu, hatıra 

defterlerinin olduğu bölümden verilir. “Birleşmiş Milletler İrtibat Subayı Ertürk’ün 

hatıra defterlerinden notlar” isimli bölüm sayfa 242 ile 252 arasında yer almaktadır. 5 

şubat 1952, 8 şubat 1952, 12 şubat 1952, 18 şubat 1952, 18 Şubat 1952, 24 Mart 

1952,14 Nisan 1952, 16 Mayıs 1952 tarihli sekiz bölümlük anılarınkolaj olarak 

romana dahil edildiği görülür. 

Hayır romanında genel olarak mektup, gazete üzerinden kolaj tekniğinin ön 

plana çıktığını görürüz. Aysel’in kardeşi Tezel’le Türkiye dışında olduğundan 

iletişimlerini mektupla sağlamışlardır. Ayrıca Aysel, aydın intiharları üzerine yaptığı 

çalışma için meslektaşları ile mektuplaşır. Aysel’in Avrupa’da mülteci olarak 

bulunan Engin ile de mektuplaşmaları da romanda yer alır. 

Hayır romanında Aysel, kendi iç dünyasından hareketle romanda bir kitap 

yazma tasarısından bahseder. Bu yazı,Hayır romanının şekillenmesinde de önemli 

yer tutar. Bu çalışmada Aysel, dünyada varoluşsal kaygı içinde yaşayan ve bunun 

için intihar ettiği bilinen aydınların tamamını çalışmasının kapsamına almak için 

uğraşır. Bunun için tanıdığı herkes ile irtibat kurmaya çalışır. Aydın olarak gördüğü 

başka insanlardan da destek alır. Romana eklenen ilk kolaj, romana gerçeklik ve 

ciddiyet katar. 

“Prof. G. Syvertsen 

Varşova Üniversitesi 

Sosyal Antropoloji Bölümü 

Konuk Öğretim Görevlisi 

Varşova, POLONYA 

Değerli Meslektaşım, 

Aydın İntiharları ve Geleceğin Başkaldırısı araştırmam için bana çok değerli birkaç 

belge göndermişsiniz. Sonsuz teşekkürler.”
306

 

Daha önce öğrencisi ile yaşadığı ilişki suçlamasıyla akademiden 

uzaklaştırılan Aysel, aynı kurum tarafından bu sefer onun onuruna verilen ödül töreni 

305
A.g.e. ,241.

306
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Hayır romanının içeriğini oluşturur. Aysel, bu durumu her ne kadar ciddiye alıp 

tören için hazırlansa da esasında bu durumun absürdlüğünü de en iyi o bilir. Fakat bu 

ödülü alma isteğine karşı duramaması da bir yönüyle aydınların ‘sevilme, övünme’ 

gerekçesinin bir eleştirisi olarak da görülebilir. Bütün baskı ve yıldırmalara karşın 

kendisini yok eden zihniyetle buluşma, onların ödülünü alma, aynı zamanda onların 

yaptıklarını meşrulaştırma anlamına gelse de Aysel, bu törende yapacağı konuşmayı 

bu zihniyeti ifşa etmenin bir yolu olarak görür. 

“Sosyal Bilimler Onur Plaketi 

Prof. Dr. Aysel Dereli’ye Bugün Veriliyor(…) 

BİR SHTEKARLIK OLAYI 

Prof. Aysel Dereli’nin   

Uzaklaştırıldığı Fakülteden 

Bazı araştırma Raporlarını  

Kaçırdığı Öne sürülüyor.
307

 

Romana eklenen bu iki gazete haberinin altında haberin içeriğine uygun 

resimler de yerleştirilir. Bu durum, hem ifşa eden hem de onure eden aynı modern 

kurumun zaman içinde yaşadığı çürümesinin eleştirisidir. 

Zaman içinde insanın başından geçen olayların yaratmış olduğu durumların 

paradokslarından ibaret olan Aysel’in hayatı,Hayır’da kolajlarla desteklenmesiyle bu 

durumlara hakikat duygusu katılmak istenir. Aysel, birey olma arayışındayken 

eleştirdiği kurumlar birer birer Aysel’in karşısına çıkar. Bunlara karşı Aysel’in 

gösterdiği direnç de onun birey olma ve başkaldırmasındaki önemli dönemeçlerdir. 

Aysel’in evinde bulunan bir metin onun hakkında suç delili olarak kullanılır savcı 

tarafından. Bu metin, sıkıyönetim döneminin bir eleştirisidir. Henüz basılmamış, 

yayımlanmamış olan ve düşünceden ibaret olan bu metni suç sayan yargıçlara karşı 

Aysel’in tavrı, onun kendi olma, birey olma halinin yansımasıdır. 

“ Savcı suç belgesini okuyor: 

Bay Devlet Başkanı! 

Bay Hükümet Başkanı! 

Büyük Milletler Meclisi’nin yeni üyeleri! 

Bir varmış, bir yokmuş, zamanın birinde bir ülke varmış… 

307
A.g.e. , 42.
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 Prof.Dr.Aysel Dereli”
308

 

Yazsonu romanında kolaj tekniğinin az olmasında, yeni bir üslup ve yeni bir 

tarzda kurgulanan bu romanın modernist gerçekliği vermekten çok yazılanların 

kurmaca olduğu okuyucuya hissettirilir. Bu yüzden gerçeklik boyutu taşıyan mektup, 

günlük, anı, haber yazıları gibi türler daha önceki romanlarda olduğu kadar yer 

almaz. Birkaç yerde şiir türünün romanda yer aldığı görülür. Kurmaca fikrinin 

gücünü artırmak amacıyla da romanda bir efsane metnine yer verilir. Romanda yer 

alan bir şiir vardır ve kimin tarafından yazıldığı belli değildir. Anlatıcı-yazarın 

romanın sonunda sarışın delikanlının ağzından eklediği ve bizim şiirimiz olarak 

nitelediği bu şiir,romanda yer alan tatilin amacını da özetler: 

“Soğuk katı toprağın 

Kıyıya aktığı zamandır bu, 

Yaşam yittiği zaman 

Dağ koyaklarında.” 
309

 

Romanın ikinci bölümünde Nevin, tatil için Akdeniz’e gider. Yazar-anlatıcı 

ikinci bölümde, Nevin’in o eski eve geldiği yoldaki duvarları betimlerken duvarın 

görüntüsü ile Nevin’in yorgunluğunu özdeşleştirir. Başaramamanın verdiği 

yorgunluk, Kabe’nin onarılma efsanesine benzetilerekanlatıma olağanüstülük katılır 

ve romandaki modernist gerçeklik parçalanır. 

“Yürüyen taşlar… Kabe örülüyormuş. Kabe’ye çok taş gerekiyormuş. (…) 

bütün taşlar Kabe’ye doğru koşarken Peygamber’den haber gelmiş: Yeter Kabe 

örüldü, bitti. Kabe’nin duvarları tamam! Geciken, Kâbe’ye yetişemeyen taşlar, 

yorgun argın oldukları yerde durmuşlar, serilip kurmuşlar.”
310

 

Üç Beş Kişi romanında kolaj olarak verilebilecek sınırlı sayıda metin türü 

vardır. Daha çok gazete haberleri, şiir, telgraf türünde metinler romana dâhil edilir. 

Murat, Selmin ile bir masada otururken Murat’ın yakından takip ettiği bir ozan 

Thomas Mann’ın şiirini okur. Masada Murat dışında onun konuştukları dikkate 

alınmasa da ozan bu şiiri Murat’ın sevgilisi Selmin’e kur yapmak için okur. Bu 

niyetini Murat’a söyledikten sonra Murat, Selmin’in tepkisine neden olacak biçimde 

ozana fiziksel saldırıda bulunur. 

308
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“İnsan soyunun tanrı belasını versin! 

Deli olmak işten değil! 

Kaç kez niyet ettim, 

(…) 

Yine de rastlar rastlamaz bir insan yüzüne 

Sevmeden edemiyorum.”
311

 

Eskişehir’in önde gelen ailelerinden olan ve eğitimli biçimde büyütülen 

Murat, ailesinin bütün ısrarlarına rağmen Selmin Rifatzade ile İstanbul’a gider 

onunla yaşar. Gazetelerde sürekli ikisi hakkında haberler çıkar. Bu gazete haberlerini 

Murat Beşiktaş’taki evinde biriktirir. Murat, evini sattıktan sonra eşyalarını almaya 

geldiğinde bu gazete haberleri romana dahil edilir. 

Gazete kesikleri bırakıldıkları yerde: Eskişehir’in tanınmış Sakarya ve 
Kaymazlı ailelerinden, merhum Ahmet Kaymazlı’nın oğlu, değerli 
sanayicimiz Ferit Sakarya’nın yeğeni Murat Kaymazlı…Genç, yakışıklı 
aşık…dayısının sunduğu bütün olanaklara sırt çevirerek…(…) Taa on yıl 
öncesinden, yetmişlerden başlayıp, öyle boy boy, renk renk: Fırtınalı aşk. 
Murat, uzatmalı sevgilisinden vazgeçmiyor.

312
 

Murat gazete kesiklerini almaya geldiği Beşiktaş’taki katında bir telgraf alır. 

Romanın birinci bölümünün hikâyesinin başlangıcına delalet eden bu telgrafta 

Murat’ın yeni bir yaşam arayışında olan ve başkaldırısını evden kaçmakla başlatan 

ablası Kısmet, İstanbul’a geleceğini haber eder: 

“Yanına geliyorum. Sabah Haydarpaşa’da olurum. Çok özledim. Kısmet.”
313

 

Üç Beş Kişi romanında, Türkan Hanım’ın merkezde olduğu üçüncü bölümde 

Emin Bey tarafından Bakara suresinin bazı ayetleri aktarılır. Emin Bey’in 

gençliğinde din ile ilişkisinin olmaması, daha çok akılsal yönüyle öne çıkması ve 

ölüm yatağında kutsal metinlere dönüş yapması onun bilinçdışına attığı veya 

bastırdığı bazı olgulara işaret eder. Modernitenin akılcı yönünün ölüm gerçekliği 

karşısında zayıfladığını gösterir. 

“Bis-millahi-rrahman-iiirrahim! 

Hamd Alemlerin Rabbi Allah’a.”
314
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Modernitenin ön plana çıkarttığı akıl olgusu, her şeye mantıki çerçeveyle 

bakmayı savunur. Bu da doğadan kopmuş ve kentte yaşayıp bir alanda 

uzmanlaşmaya dayalı sistematik eğitim alan bireyin duygu yönünün zayıflamasına 

neden olur. Sevgi ve cinsellik gibi ruhsal yaşantılar da duygudan ziyade teknik yönü 

öne çıkan bedensel buluşmalara döner. Buna karşı Ruh Üşümesi romanı, insanı insan 

yapan duygu tarafının henüz bitmediğini ortaya koyan, düşlerle yüceltilen bir erotizm 

romanıdır. Bu izlek, kitabın dokuz bölümünde de öne çıkar. Kitabın bölümlerine 

geçmeden önce Adalet Ağaoğlu’nun Yazsonu romanının cinsellik odaklı bir parçası 

kitabın başında verilir. 

“… Hiçbirimiz bu kan ve çürümüşlük kokusunun yatak odalarımıza kadar daldığının, 

sevişmelerimizin içine sızdığının, o sevişmeleri doğrayıp pörsüttüğünün bilincinde 

değildik…”  Yazsonu’ndan (1. Basım; s. 185)”
315

 

Romantik Bir Viyana Yazı romanı üst kurmacada Londra’da iki yeğeni ile 

dolaşan ve aklına akın eden türlü unsurlardan- Kamil Kaya’yı meşgul eden unsurlarla 

aynı- hareketle Viyana’ya giden Yazar; kurmacada ise kruvaze ceketli emekli tarih 

öğretmeni Kamil Kaya yer alır. Her ikisinin de romanda tarihi unsurlardan beslendiği 

görülür. Bu noktadan hareketle özellikle montaj tekniği öne çıkarken bazı 

bölümlerde kolaj tekniği de yer alır. Kamil Kaya,bekar ve yalnız yaşar. Tarih 

dersinde anlattıklarını yaşadığı dönem ile ilişkilendirmeye çalışarak tarihi yaşayan 

canlı bir olgu olarak öğrencilere benimsetmek ister. Bunun için de Kaya, tarih ve 

edebiyat ilişkisinden sürekli yararlanır. Tarihsel dönem ile bireyin özel tarihi 

arasında bağ kurmaya çalışan Kamil Kaya, Yahya Kemal Beyatlı’nın Açık Deniz 

şiirinin Kar Besteleri’ni kullanır.  

“Şimdi bakın ne diyeceğim. Yahya Kemal üstadımız ‘Açık Deniz’ şiirinin 

Kar Besteleri’nde, 

“………………. 

Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu 

(…) 

Derken ve bu yeryüzündeki yalnızlığını, 

“Gönlüm bu devirden bu şehirden çok uzakta 

Tanburi Cemil Bey çalıyor eski plakta.”
316

 

315
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Postmodernist kurgu tekniği ile yazılan Romantik Bir Viyana Yazı romanının 

son iki bölümünde yazar, romanı yazma serüvenini anlatır. Anlatıcı yazar karakterler 

arasında nasıl bağ kurduğunu okuyucuyla paylaşır. Öte/Yan bölümünde Asaf’ın 

hocası Kamil Kaya’nın kaybolduğunu Yazar’a anlatmasından sonra Yazar Ve Asaf 

beraber Asaf’ın evine gider. Yazar, Kamil Kaya hakkında bilgi toplamak ister. 

Yazar, Kamil Kaya’ya ait iki tane defteri alır inceledikten sonra Asaf’a durum 

hakkında bilgi vermek üzere buluşacağını belirten Yazar romanın serüvenini anlatan 

bir mektubu Asaf’a verilmek üzere restorana bırakır. 

“Değerbilir okurum, 

Sizinle yeniden buluşmaya söz vermiştim. Bunun böyle gerçekleşmesinden 

başka çare yok.(…) Peki ama diyeceksiniz, sen kim oluyorsun da bize bu masalı 

anlatıyorsun? Söylemedim mi? Ben de anlatılanların yalancısıyım, demedim mi?”
317

 

Asaf ve Yazar’ın Kamil Kaya’yı arama sürecinde Yazar Asaf’ın evinden 

aldığı not defterlerini ve günlüklerini de romana dahil ederek bize Kamil Kaya 

hakkında bilgi verir. Alınan bölümler, daha çok intihar üzerinedir. Bu da Yazar’ın 

Kamil Kaya intihar mı etti şüphesine yönelik bir algı oluşturmasıdır. 

“Ah işte o sıralar günlüğünüze şöyle yazmışsınız: “Franz için Venedik’e 

gitmek zorundayım. (…) Güzel ama şimdi tehlike daha da arttı. Yine günlüğünüz: “ 

Franz Werfell ile evlenmeyeceğim(…)” 
318

 

Tarih öğretmeni Kamil Kaya, tarihi durumları anlatırken o anı yaşarcasına 

anlatır. Öğrencilere o devirlerin ruhunu aktarmak hissettirmek için çabalar. Kuru 

bilginin gelip geçici olduğunu, önemli olanın insanın içine işleyen onu dünyasına 

nüfuz eden bilgi olduğunu öğrencilerine de söyler. Bunu pekiştirmek için de 

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin görüşlerini örnek olarak gösterir: 

“Gidelim dostlar bakalım Mevlana’mız ne burmakta? 

Ten ehli ilmin yükünü taşır 

Gönül ehli ilme binip ulaşır. 

Kalbe giden bilgi faydalı mutlak 

Tende kalan bilgi yüktür ancak.”
319
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Dar Zamanlar dörtlemesinin son kitabı Dert Dinleme Uzmanı romanını 

oluşturan beş hikayenin genelinde insanların birbirine karşı giriştiği hileler, 

düzenbazlıklar ele alınır. Romanın başında kurguya geçmeden –takdim’den önce- bu 

duruma önceden ışık tutan Cenap Şahabeddin’e ait bir cümle kullanılmıştır. 

“Hile, desiselerin oyunbazlıkların en berbatı olup bizzat kendi nefsimizin 

kandırılması, baştan çıkarılmasıdır diye buyurmuşlar.”
320

 

Dert Dinleme Uzmanı’nda verilen hikâyeler, kavramların hikâyesi olup bu 

hikâyelerin herkesin başına gelme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle karakterlere 

herhangi bir isim verilmez. Romanınilk bölümünde Editör’ün yanına gelen genç ve 

güzel bir kızın annesinin nüfuzunu kullanarak kitabını basmak için kitabı Editör’e 

gösterdikten sonraki süreçte Editör ve kız evlenirler. Editör’ün eşi, insan hakları ile 

ilgili komisyonda yer alan annesinin işi sayesinde yurtdışı gezilerinde annesine sıkça 

eşlik eder ve bu gezilerden birinde tanıştığı biriyle yakınlaşır. Bu birliktelik, 

evliliklerin bitmesine neden olur. Modern bireyin göstergesi olarak bir süre sonra 

onun yeni kocasıyla iletişim kuran Editör, onların gittiği yerlerden kendisine mektup 

veya kartlar atar. Kitabın kapağında yer alan resmin bulunduğu müzede yer alan 

modern tablo hakkında bilgi alış verişini mektuplaşmayla öğreniriz. 

“Her şeyin değerli danışmanı aziz dostum, uzun zaman sonra acilen 

yazıyorum sana.(…) Modern Sanat Müzesi’ni gezerken mim koyduğum işte bu 

gördüğünüz kartın tabağı kaşığı bile kürkle kaplı çay fincanı tablosunun aslını faslını 

inceleyip beni bilgilendirin.”
321

 Mektubunu başka bir mektup takip eder. 

“ Müzeyi de müzede yer alan bu tabloyu da gördüm. Hala daha orda. Tablo 

Meret lakabıyla tanınmış bir modern ressamın. 1936’larda yapılmış.”
322

 

Bunun dışında üçüncü bölümde yurtdışına çıkacak olan Editör’ün yurtdışında 

bulunan arkadaşıyla gezi ve konaklama üzerine konuştuğu mektup
323

 ve dördüncü 

bölümde Profesörden para talebini geri çekmesini isteyen AÇOY derneğinden gelen 

mektup
324

 da romana eklenir. Aynı zamanda Editör, sevgilisi ile olan tanışmalarını 

anlatmadan önce içerisinde bulunduğu mutlu durumu, sevgilerinin hazzını da bir 
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nağme ile anlatmak ister. Bu nağme Hâfızan Şarkıcılar’ın ‘Hatırla Maziyi Mes’ud’u’ 

plağından verilmiştir. 

“Hatırla maziyi mesudu sen de ben gibiyan/ Tulua bak beni yâdet guruba bak 

beni an/ Unutmadım seni ömrümde bir dakika inan/”
325

 

Farklı türdeki metinleri bir arada kullanan Adalet Ağaoğlu, geleneksel roman 

anlayışını kırarak modernist romanlara özgü denemelere sürekli başvurur. Farklı 

türleri bir arada gören modernist bireyin zihin dünyası kendini ve çevresini daha 

bütünlüklü algılar. Adalet Ağaoğlu, bu şekilde modernizme ait tek gerçeklik algısıyla 

yaratılan sığlığın etkisini, roman karakterleri üzerinden kırmaya çalışır.  

2.2.1.1.2. Montaj 

Kolaj tekniğinde, başka türlerden alınan bölümler romanın klasik yapısını 

bozarak romana dâhil edilirdi. Montaj tekniği ise romanın yapısı bozulmadan farklı 

türdeki alıntı ya da sözcüklerin metnin anlamına uygun bir biçimde dahil edilmesiyle 

oluşur. Bu daha çok şarkı sözü, başkasının cümleleri, kitap, film, atasözleri gibi kısa 

parçalardan, göndergelerden oluşur. Bu teknik, ‘gönderme, alıntılama, anıştırma’ 

gibi yöntemlerle de yapılır. Metne derinlik katan bu teknik, aynı zamanda 

alımlayıcının da işini zorlaştırır. Montajlanan kısımların romana neler kattığı 

noktasında uyanık olması gereken okuyucunun onu anlama sürecinde girişeceği 

araştırma ve sorgulama çabası, okuyucunun bilincini de genişleterek entelektüel 

seviyesini artırır. Okurun etkin olduğu ve etkin oldukça metnin anlamının da 

çoğaldığının farkında olduğu yapı modernist roman anlayışının da bir özelliği olarak 

belirginleşir. 

Montaj, genellikle yazarın kendi kültürel birikimini, anlamsal bir katkı 

kaynağı niteliğinde devreye sokarak eserde kültürel, düşünsel bağlamda çok 

katmanlılık yaratmak, işlenen, irdelenen sorunsalla ilgili bir pekiştirme 

yapmak niyetiyle uygulanan bir tekniktir. Montaj, form itibarıyla doğrudan 

alıntı halinde gerçekleştirilir. Başka bir metne ait olup alıntı oldukları “ ” 

imleri arasına alınarak belirginleştirilen parçalar eserde bir bütünlük sağlar. 

Monte edilen parçalar metni anlamsal boyutta destekler, içeriği besleyip 

zenginleştirir. Bu yönüyle montaj, kurmaca metnin kurgusuna, dolayısıyla 

yapısına doğrudan bir etkide bulunmaz.
326
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Adalet Ağaoğlu romanlarında montaj tekniğinin çok fazla olduğunu 

belirtebiliriz. Modernist kahramanın çok yönlülüğünü vurgulamak için Ağaoğlu, 

kahramanlarına sanatsal-kültürel-politik birçok niteliği, bu teknikle yüklemek ister. 

Adalet Ağaoğlu romanlarında montaj tekniğini şu tekniklere başvurarak 

gerçekleştirdiği görülür. 

2.2.1.1.1.2.1. Kitap-Yazar ve Gazete-Dergi-Marka İsimleri ile Yapılan 

‘Gönderme’ 

Adalet Ağaoğlu’nuneserlerinde farklı biçimlerdeki montaj tekniğinin, 

kahramanların ruh ve düşünce dünyasına uygun bir biçimde yapıldığı görülür. 

Montaj tekniği, kahraman kimliğinin sığlığını ya da çok yönlülüğünü pekiştiren veya 

bireyi gülünçleştiren bir tarzda oluşturulur. 

Ölmeye Yatmak romanında; Aysel, Aydın, Engin, Ali, İlhan gibi ana 

karakterler romanda tanıtılırken onların nasıl biri olduklarını, okudukları, yazdıkları 

ve bulundukları çevreden anlarız. Bunun montaj tekniğiyle sağlandığını romanın 

tamamında görebilriz. Yaşadığı hayatın sıkıntılarından ve tekrarından bıkan istediği 

hayatı bir türlü yaşayamayan sürekli belli bir kimliğin içine sıkıştırılan bir hayatı 

artık istemeyen Aysel’in intihar düşüncesiyle bir otel odasına gider. Bundan sonraki 

aşamalar, onun ruh dünyasına uygun gelişmeye başlar. Aysel otel odasında yatarken 

kendini kitap kahramanlarıyla özdeşleştirir. 

“Ne zaman tamamlanacak can çekişmesi. Kız öğrencilerimden biri, Anna 

Karanina ya da Madame Bovary gibi ölüme yattığını görse, kim bilir nasıl güler!”
327

 

Aysel’in öğrencilik döneminde eniştesinin kitaplığından aldığı kitabı ne 

şartlarda okuduğunu arkadaşıyla paylaşırken karşılaştığı sorunlar, dönemin 

zihniyetine ve baskısına da ışık tutar. Bireye biçilen değer ve uygun görülen kimliğin 

dışına çıkmak, hâkim zihniyeti sarsıcı bir etkide bulunacağından mevcut ideolojinin 

savunucuları, bu noktada devreye girer. 

Ben bir gün Russo’nun itiraflarını okuyordum. Okudunuz mu 
bilmem(…)Kışın mütalaada coğrafya kitabımın altına koymuş okuyordum. 
Onu da eniştemin kitaplığından almıştım gizlice. Yakalandım okurken. Yaa 
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coğrafyacı beni yakaladı. Ama ne oldum! ‘seni sevmesem, muallimler 
meclisine verirdim.’ dedi. ‘ne okuyacağınızı bilmiyorsunuz madem bize 
sorun bari.’ dedi. Onlara sorsak Ev ve Kadın dergisi(…) çok çok İki 
Çalgıcının Seyehati(…) düşünün artık(….)biraz gizli saklı bir şeyler 
okuyordum. Tek Bir Dünya’yı bile okudum(….)Topal Karganın Hatıraları 
diye bir şey.

328
 

Aysel’in en büyük amacı, Cumhuriyet’in ilkelerine ve Atatürk inkılâplarına 

uyan uygar bir birey olma mücadelesini devam ettirmedir. Romanda verilen Aysel’in 

okuduğu eserler,onun bu yönünü geliştirmeye yönelik kitaplardır. 

“Gövdeme ilgim arttıkça artıyordu. Bu bilgiyi az önce, Caudwell’in Özgürlük 

Düşüncesi üstüne yaptığımız tartışmayı içimde yineleyerek sürdürüyorum…”
329

 

Eğitimi ve bürokratik ailesi ile ön plana çıkan, Avrupai görünüş ve düşünüşe 

önem vererek kendini çağdaşlaştırmaya çalışan, ama ötekilere tepeden bakan 

yaklaşımıyla Aydın, anı defterlerinde 80 Günde Devrialem, 1001 roman, Arsen 

Lüpen, Zavallı Çocuk, Yaban, Don Quıchot, Pablo Neruda gibi yazar ve kitaplardan 

Fransız Match ve Vue dergilerinden bahseder.
330

 

Aydın, Emile Zola’nın Meyhane isimli kitabının Fransızcasını okumak için 

alır. Aslında Aydın’ın Fransızca bilgisi onu anlamaya yetmeyecektir ama kitabın 

Türkçesini alıp Fransızca okumuş gibi yapacağı belirtilir. Aydın’ın gerçek aydın 

niteliğine uymayan gösteriş özelliği burada da vurgulanır. 

“Aydın. O yaz kaptan eniştenin kitaplığından gizlice L!Assamoire’ı 

okumuştur. Türkçesinden tabii. Ders yılı başlayınca okulun kitaplığından romanın 

Fransızcasını bulacak ve yakın arkadaşlarına sanki kitabı baştan sona Fransızcadan 

okumuş gibi yapacak.”
331

 

Aysel, sevgilisi ile buluşmak için öğrencisi Engin’in evine gitmiştir. Aysel, 

Engin’in yatağındayken odayı gözlemler. Engin’in odasında bulunan kitaplıktaki 

kitaplar Engin’in düşünce dünyasına dair bir harita sunar. Bu düşünce, modernitenin 

gelişimine bağlı oluşan, üretim ve yönetimden kaynaklanan, sınıfsal farklılıklara 

dikkat çekilen iki kutuplu dünyanın getirdiği sağ–sol ideolojileridir.  Engin’in sol 

ideolojinin kaynaklarından oluşan kitapları onun sol’a eğilimli fikirlere sahip 

olduğunu yansıtır. Aysel’in Engin’e ilgi nedeni, bu kitaplar veya görüşler olabilir. 

328
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Sırmalı yeleğin sol alt yanında, delikli delikli tuğlalardan örülmüş bir 
kitaplık.Yığınla Yön, Ant dergiler, Karl Marx:Kapital,1.cilt,birinci kitap. 
Oscar Lange: Sosyalizmin Yeni Meseleleri…Sonra yine Lange:Sosyalizmin 
Ekonomi Teorisi…Nüvit Özdoğru:Siğil Taş Olsa. 38 Harp Okulu Olayı ve 
Nazım Hikmet…kitaplara hiç dokunmadan oynatmadan yerlerinden gözüme 
değenlere bakıyorum: 835 Satır,Sesini Kaybeden Şehir,Varan 3. Memed. 
Dava. Kafka. Vatan İçin Dövüştüler. Şolohov…Gorki: Ekmeğini 
Kazanırken…Aristophanes:Kuşlar. James Bond(iki adet)…Zübük: Aziz 
Nesin. Ölüm Gemisi. Traven’in…Adalet Cimcoz’un çevirisi. Kaderin 
Cilvesi: Hüseyin Rahmi Gürpınar. Gorki : Ana cilt 1. Balık ve Amatör 
Balıkçılık. Osmanlı Tarihi,1.cilt.

332
 

Aysel’in abisi İlhan; Türkçü, Turancı eğilimleri ön plana çıkan bir 

karakterdir. Okuduğu şiirler, kitaplar bu sağ eğilimli ideolojik dünyanın kodlarını 

belirler. 

“Böyle böyle Bozkurt, Kızılelma’nın bir iki sayısına da atak, heyecanlı şiirler 

yazdı.”
333

 

 Ölmeye Yatmakromanında kolaj tekniği olarak sıkça kullanılmış olan Ulus 

gazetesine montaj tekniğinden, isim olarak göndermede sıkça başvurulduğu görülür. 

Özellikle kitaplardan hareketle karakterlerin zihniyetinin dışavurumu olarak kitaplar 

seçilir. 

Bu teknik Bir Düğün Gecesi romanında çok sık başvurulan bir teknik 

değildir. Bu romanda; 

Ak Zambaklar Ülkesi’, Meryemana’, Pierre Loti’, Mireille Mathieu’, Lenin’, 

Raskolnikov’, Kenny Roberts’, İçi-Köylü gazetesi’, Engels’,isim verilmesi biçiminde 

sınırlı sayıda montaj tekniğine başvurulur. 

Fikrimin İnce Gülü romanında propaganda yapmak amacıyla bir parti 

temsilcisi, Ballıhisar köy meydanına gelir. Köylüler arabanın sahibine büyük hürmet 

gösterir. Daha sonra arabanın etrafına toplaşıp peşinden koşan çocukların içinde 

Bayram da vardır. Bayram, çocukluğundan beri arabalara hayranlık duyar.  Bayram, 

köyünden Ankara’ya geldikten sonra bir araba tamircisinde çalışır. Ezik bir yaşamı 

olan Bayram; arabayı bir güç, bir nüfuz, bir varoluş, kendini kanıtlama nesnesi olarak 

görür. Köyünde ‘Kediboku’ olarak çağrılan Bayram’ın bu işinin tercihinde bu hürmet 

gösterisi etkili olmuştur. Almanya’da da Mercedes firmasında çalışması, bu 

duygunun devamıdır. Roman hem yolda geçtiği için hem de Bayram, araçlara düşkün 
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olduğundan birçok araba markası; Mercedes, Bmw, Opel, Ford, Chrysler, Tofaş, 

Volkswagen, Taunus, Duff Trucks Holland gibi markalar romana montajlanmıştır. 

Bayram’ın aracı Balkız, Mercedes marka bir araçtır. Romanda bu kadar çok araç 

markasının olması, hızı temsil eden modern araçların çokluğunun romana 

yansımasıdır. 

Hayır romanında Aysel, aydın intiharları üzerine yaptığı çalışmasının 

sınırlarını genişletmek için özellikle intihar eden sanatkarları ve bazı eserleri romana 

montaj olarak dâhil eder. Çok sayıda kişinin bu şekilde anılması, Aysel’in entelektüel 

boyutunu da bize gösterir: 

Hatta aydın olsun olmasın, intihar etmiş bütün roman kahramanlarını ele 
alıyorum çünkü nihayet onlar da roman yazarının düşünsel eyleminin 
sonucudurlar. Kısacası Kleist, Zweig, Woolf, Yasemin, Mayakovski, Van 
Gogh, Beşir Fuad, Cem Sar, ve daha birçoklarıyla birlikte Krillov’u, sonra 
tabii Stavrogin’i, Anna Karanina’yı, işte ne bileyim Emma Bovary’i bizim 
Bihterimizi,daha ayrı bir konumda olmak üzere Turgut Özbenimizi… 
Özbenimizi, bir anlamda Mersault’yu…Zebercet’i…

334
 

Yazsonu romanı mekân olarak Akdeniz’de geçer. Roman Akdeniz kültürünü 

yansıtmak amacıyla mitolojik kahramanlara sürekli bir gönderme yapar. Modernist 

romanlardaki katı gerçeklik ilahi boyuttaki varlıklara yer vermezken Adalet 

Ağaoğlu’nun yeni bir biçim arayışı olan bu romanında mitolojik unsurlara yer 

vermesi, modernist etkinin kırılmasına bağlanabilir. Nevin ile birlikte altı kişiden 

oluşacak yaz sonu tatilindeki kahramanlar, mitolojik kahramanlarla ilişkilendirilir: 

“Gökte birçok yıldız çıtır çıtır yanmaya başlamıştı. Atlas’ın altı kızı Hyad’lar 

yoktu henüz. Dionysos yeni doğmuştu. (…) Zeus onu baksınlar diye Hyad’lara yeni 

vermişti.
335

 

Üç Beş Kişi romanında müzikle ilgilenen Murat’ın bir bestesi devreye girer. 

1980 döneminde sokaklarda insanların birbirini öldürdüğü, sağ-sol çatışmasının 

yaşandığı sosyal-politik bir ortamda Murat, bestesiyle herkesi bir araya getirerek 

ateşkes yapar. Murat,evrensel kahramanlardan hareketle müziğin birleştirici gücünü 

kullanır. 

“Müzik Murat’ın son bestesi. (…) Ayşecik’le Sihirli Cüceler’i, Ali Baba Ve 

Kırk Haramiler, Kaptan Swing, Üç Kızgın Cengaver, hatta On Üç Küçük Şeytan: 
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hepsi herkes ‘Ateşkes’ imzaladılar. Mayk Hammer, Müfettiş Harper, CIA, hatta Al 

Pacino, en sona Madigan’la Baretta istifalarını verip deniz kıyısına çekildiler.”
336

 

Ruh Üşümesi romanında düşsel fanteziler öne çıktığından düşsellik yönü ön 

planda olan masallara, masalsı kahramanlara yer verilir. Restorandaki adam, kadın 

ile yaptığı kısa konuşmada kadının ürkekliğini vurgulamak ama yaşanan anın da 

kadını da gerçek olduğunu belirtmeye çalışarak kendi korkusunu bastırmaya çalışır. 

“Fakat uzun zaman beklemeden de genişçe bir soluk alınabilir: Pamuk 

Prenses ya da  Külkedisi değil bu kadın; takma kirpikleri yok.”
337

 

 Restorandaki Adam, toplumda en iyi olma rekabetini eleştiren tavrını 

Kadın’a aktarırken çocukluğunda babasıyla tartıştığı bir anı; “Baba, ben fareli köye 

kavalcı olucam.”
338

hatırlatarak düşüncesini Fareli Köyün Kavalcısı masalıyla 

destekler.  

Romantik Bir Viyana Yazı romanı karakterlerin kentli, eğitimli ve başka 

kültür-sanat öğeleri ile yakın ilişkide olması, romanda montaj unsurlarının çok 

olmasını sağlar. Özelikle romanda tarihi ve edebi unsurların öne çıktığı görülür. 

Kamil Kaya, tarihin farklı dönemlerde anlatılanların başka yerde sirayet ettiğini 

göstermek için Yaşar Kemal’in İnce Memed romanını kullanır: 

“Heldenplatz’da sinsice kurulmuş komployu gören birkaç kişi varsa onlar da 

Tuna’da sürüklenip gitmemek için kendini Mariazell dağlarına atmış içlerinden biri 

de İnce Memed takma adıyla yıllar sonra Toroslarda görülmüş.”
339

 

Kamil Kaya, Yunus ismini sürekli Yusuf ile karıştırmasını: “Eh zihinde 

Kuyucaklı Yusuf’tan silinmez bir iz var”
340

diyerek Sabahatttin Ali’nin Kuyucaklı 

Yusuf eserini montajlar. 

Adalet Ağaoğlu,Dert Dinleme Uzmanı kitabına dair radyo programı olan Açık 

Radyo’da yaptığı konuşmasında; Yeni bir üslup tutturmak gerektiğini, Nükleer çağda 

ırkın artık önemli olmadığını, evliliklerde bütün ırkların artık birbirine karıştığını 

belirtir.
341
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Dert Dinleme Uzmanı romanında da bu durumu yansıtan bir örnek verilir. 

Kendi dinleri dışında evlenmeyen Sabetayların da artık bir şekilde başkaları ile 

evlendiklerini göstermek ister. 

“Aslından Sabetaylardan biri olmadığını öğrenirse, bu iş bitmişti. Onların 

Beyaz Kitab’ında kendisinden farklı bir inanç sahibiyle evlenmek yasaklanmıştır. 

Çaresini nasıl bulmuşlar bakalım ha?”
342

 

2.2.1.1.1.2.2. Şarkı-Marş, Tiyatro-Sinema Türlerine Yapılan Gönderme 

Biçimindeki Montaj 

Ölmeye Yatmak romanında şarkılara, sinemalara, tiyatrolara birçok 

göndermede bulunulur. Cumhuriyet’in çağdaşlaşma sloganına uygun verilen eğitim, 

diğer alanlarda da kendini gösterir. Gerek okuldaki piyes ve şarkılar gerek 

kahramanların izlediği filmler ve dinlediği müzikler, Avrupai nitelikler taşır. Bunlar 

da kahramanların düşünce ve ruh dünyasına olan uzaklığı, yakınlığı, iğretiliği 

göstermesi bakımından önemlidir.Roman birçok yerde kadın ve erkeklerin 

ilişkilerindeki gelenek-çağdaşlık çelişkisi etrafında örülür. Okullarda, öğrencilere her 

zaman diğer cinsle bir araya gelme, onlarla ortak yaşama, hayata birlikte katılma 

öğretilirken; diğer taraftan da feodal toplum yapısı ile ailelerin çocuklarına diğer 

cinse karşı sürekli bir mesafe koymayı öğretmesi, roman karakterlerinin en ciddi 

çelişkilerini yansıtır.  

Ankara’nın bir köyünde Aysel’in de öğrencisi olduğu okulun sene sonu 

mezuniyet töreninde yapılacak olan gösterilerde Çiçekler ve Böcekler oyununda 

öğrencilerin rol icabı birbirine temas ederken yaşadıkları tedirginlik ve korkular, 

ailelerin izlerken yaşadığı gerilimler, montaj tekniği ile verilir. 

“Kız öğrenciler erkek öğrencilerle birilikte Çiçekler ve Böcekler’i 

oynayacaklar. Polka ille gerekli miydi? Polkada oğlanlar kızlara sarılacaklar. Elele 

tutuşacaklar. Evet, belki Batı’ya daha geniş bir pencere açılmış olacak ama bütün 

kasaba halkı ayağa kalktı. Çocuklarını okuldan geri almak isteyenler bile çıktı.” 
343
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Aysel otel odasına gelmeden önce Küçükesat’ta Dedeman sinemasının 

önünden geçerken iki filmin afişine bakar. Film isimleri kitabın genelindeki 

atmosfere ışık tutmaktadır. İntihar eylemi ve yaşanan tarihi an bu atmosferi gösterir. 

“Dedeman Sineması’nın üstünde kocaman iki afiş gördüm. Biri Zor yıllar. 

Öteki de Benimle Dalga Geçme.”
344

 

Bir müzik şirketinin yayınladığı yeni bir plakta geçen sanatçı isimleri de bir 

haber yazısı içinde montaj biçiminde verilmiştir. 

Odeon, yeni çıkan Söğüt Yaprağı Yerde ve Sarıyer’den Su Gelir plaklarını 
ilan etmiştir. Bu alanda otuz yıldır çalışmakta olan Odeon’un öteki plaklarını 
Bayan Safiye, Vedia Rıza, İfakat, Küçük Melahat ile Bay Münür Nurettin, H. 
Fahri, Kemal Gürses, Malatyalı Fahri Refik Başaran gibi seçkin sanatçıların 
doldurmuş bulunduğu da bildirilmiştir. Odeon Saz Heyeti ise keman, kanun, 
klarnet ve cümbüşlü ‘Müstear Karşılama’ ile ‘Çargah Karşılama’yı bir başka 
plağa kaydetmiştir.

345
 

Ayrıca Çoban Kızı, Volga Mahkumları, Sarı Esirler, Lorel Haldi 

Hindistanda, Gece Nöbetçisi… gibi filmlere ve İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe, 

Chopin’in “Matem Marşı”, Nibelungen Marşı, Onuncu Yıl Marşı, Edith Piaf’ın Non, 

rien de rien’i gibi birçok esere göndermeler yapılır. 

 Yazar,Ölmeye Yatmak romanının bölüm başlıklandırmalarında da bu 

teknikten yararlanır:Gizli Mabetler, Ankara Ankara Güzel Ankara, Bin Atlı Akınlarda 

Çocuklar Gibi Şendik”, Machiavelli. 

Bir Düğün Gecesi romanında İlhan, liseden kaçtığı bir gün ağladığını 

belirttiğinde ve Ayşen’in kendi düğünündeki isteksiz ruh halini anlattığında 

yaşadıklarını ifade etmenin yolu olarak Ölmeye Yatmak romanına geri dönüş yapar: 

 “Lisedeyken evden kaçtığım bir gün var, tıpkı o günkü gibiyim. ‘Bin atlı 

akınlarda çocuklar gibi şendik’ derken zırıl zırıl ağlamıştım, o nasıl 

şenlikse?”
346

derve durumunu şiir dizesine gönderme yaparak somutlaştırır. 

Fikrimin İnce Gülü romanında montaj tekniği çok sık kullanılmaz. Yolculuk 

esnasında Bayram’ın bir banda doldurduğu şarkıların romanda montajlandığı 

görülür. Kitabın adı montaj olarak verilir. Bestesi Muallim İsmail Hakkı Bey, 

makamı Acemkürdi, usulü Semai olan ‘Fikrimin İnce Gülü’ şarkı adı romana isim 

344
A.g.e., 29-30.

345
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346
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olarak seçilir. Bunundışında da, Bayram arabadayken sürekli dinlediği türkü de 

romana montajlanır: 

“İstanbul’un minaresi beş yandan 

Sen doldur ben içeyim fincandan aman 

Bir fincanla kurtulayım bu gamdan…”
347

 

Bayram ucuz yemek yemek için Edirne caddelerinde dolaşırken Emel Sayın’a 

ait bir şarkı Edirne çarşısında bir müzikçinin dükkanındaki hoparlörden dışarıya 

yayılır: 

“…Bilmem yüzün güldü mü güldü mü 

Ayrıldık ayrılalı ayrıldık ayrılalı”
348

 

Bayram’ın aracında ilerlerken keyif aldığı iki şey, aracı Balkız ile dertleşmesi 

ve müzik dinlemesidir. Dinlediği müzikler, onu Türkiye’de yaşadığı zorlu süreçlere 

geri götürür ve içinde bulunduğu durumdan kıvanç duyar.  

“Ardından ne gelirse gelsin. Bir Atakan Çelik gelsin mi? Gelsin. Bir Rıza 

Konyalı gelsin mi? Gelsin. Bedia Aktürk’e ne buyrulur? Pekala. Zeki Müren? 

Elbette. Hele banttaki ‘Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar’a başladı mı, an 

Sivrihisar’daki benzin pompasının önünü, ağla.” 
349

 

Yazsonu romanında Akdeniz kıyısına gelip dinlenmek isteyen Nevin, tek 

başına kaldığı evde banttan şarkılar dinler.  

“Şimdi uzaklardasın/ Gönül hicranla doldu…” (…) “Hiç ayrılamam derken/ 

Kavuşmak hayal oldu…”
350

 

Üç Beş Kişi romanında Osmanlı ailelerinden Rifatzade ailesine mensup 

Selmin Rifatzade, şarkıcı konumundadır. Murat ise küçüklüğünden beri müzikle 

ilgilidir. Murat yazmış olduğu besteleri Selmin’e okutur. 

“Konserinde ‘Nakşı mı ayıplarsın/ Nakkaşı mı?’şarkısını söylerken Murat’ın 

onu tapınırcasına baktığını gördüm.”
351

 

Selmin Murat’tan ayrıldıktan sonra Halit diye birisiyle beraber olur. Bundan 

sonra gözden düşmüş bir şarkıcı olarak barlarda şarkı söyler: 

347
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“Rakı kadar kan akıyor, bira kadar kan akıyor:- Çalıp kaçtığın senin/ 

Günahım değil benim/ Alıp gittiğin inan/ Yanan yüreğimin hakkı- Haliiit tut beni.”
352

 

Selmin’in annesi Neval Hanım servetinin tamamını tükettiği için daracık bir 

bodrum katına sığınır. Üst kattaki kaba komşusu ile girdiği tartışmadan dolayı 

yatağına girdiğinde komşusunun müziği onu geçmişe götürür. Bir nevi bu şarkı 

komşunun davranışlarının bir ironisidir. 

“Yatağın ucuna nerde iki büklüm ilişmiş; yukarda; Hatasız kul olmaz/ 

Hatamla sev beni… diye inleyerek alt kata dökülen şarkıyı beynine indirilen 

balyozlar gibi algılıyor.”
353

 

Ruh Üşümesi’nin ana izleğinin düşselleştirmeye bağlı erotizm olduğunu 

belirtmiştik. Bu erotik düşlerin yoğunluğuna restoranda çalan müzikler eşlik eder. İlk 

tebessüm müzikle beraber ilerler. 

“Chopin’den yeni bir parça mı başladı? Diyelim yine prelüd. Ama şimdi 8 

numara, Fa minör. Gülümsemesine hafif Osmanlı bir süzgünlük gelip yerleşiyor. 

Öyle ya, durun bakalım, belki de Chopin değil bu artık. Belki de Dede Efendi, 

Sultaniyegah II. Besteden(…)”
354

 

Romantik Bir Viyana Yazı romanında birçok yerde Itri, Dede Efendi, Schubert 

gibi yerli ve yabancı sanatkarlardan bahseder. Son bölümde Yazar kurmacayı nasıl 

oluşturduğunu aktardığı yerde :“Hatta: İşte, Bach oldum, Itri oldum! İşte Schubert 

oldum! Haydn, Dede Efendi, Kul Mustafa oldum! İşte, ha Vivaldiiii, ha beeen, 

diyesi…”
355

diyerek romana dahil ettiği kişileri özetler.  

Asaf’ın evinden aldığı küçük not defterlerini inceleyerek Kamil Kaya’yı 

bulmaya çalışan Yazar Graham Greene’nin romanından uyarlanan filmden bahseder. 

“Aa, Üçüncü Adam diye bir çığlık atmıştım birden.(…)  Çarol Reed filmi. 

Hani Graham Greene’nin romanından?..”
356

 

Dert Dinleme Uzmanı romanında Editör, içine düştüğü nefret sarmalından, 

fişlenmelerin verdiği huzursuzluktan, hiçlikten kurtuluşu Yorgun Demokrat olarak 

tabir edilen Ahmet Kaya’nın Acılara Tutunmak şarkısında aramıştır.  
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“Öfkelerimi üstüme çöküp duran nihilizmimi ancak onun şarkı ve türküleriyle 

avutabildiğim müzik sanatçımızın Acılara Tutunmak parçasını avaz avaz söylemeye 

başlamayayım mı?
357

 

Romanlarda daha çok şarkıların tamamının değil de birkaç dizesine atıfta 

bulunma şeklinde bu tekniğe çokça başvurulur. 

2.2.1.1.1.2.3. Alıntılama Biçiminde Yapılmış Montaj 

Anlatılan durum ya da olayı pekiştirmek veya desteklemek amacıyla 

kullanılan alıntılar, daha çok öğretici metinlerde karşımıza çıksa da modernist 

romanlarda anlam derinliği oluşturmak maksadıyla alıntılama, artık bir tekniğe 

dönüşür.  

Ölmeye Yatmak romanı Cumhuriyet’in özellikle 40’lı yıllarından sonrasını 

esas aldığı için Atatürk’ün, İnönü’nün ve dönemin yöneticilerinin sözleri ayrıca 

İkinci Dünya Savaşı’nı çıkaran dünya liderleri veya diktatörlerin konuşmaları da 

doğrudan alıntılanır. 

“Dersim’e sefer olur, zafer olmaz.” diyenlere karşın Umumi Müfettiş 

Korgeneral Abdullah Alpdoğan, Dersim’e gidip köylülerle konuşmuş…(…) Adalet 

Mülkün Temelidir. Söz Milletindir” tümcesini yineleyip ezberliyordu.”
358

 

Aysel, Cumhuriyet değerleri ve Atatürk’ün fikirleriyle özdeşleşmiş bir 

karakter olarak karşımıza çıkar. Aysel, yazmış olduğu bir mektupta o dönem yaşanan 

dünya savaşı hakkında savaş karşıtlığını Atatürk’ün bir sözünü alıntılayarak yapar ve 

mektubun sonunda Türk olmaktan gurur duymayı aynı kişiyle taçlandırır. Birçok 

yerde Atatürk’e ait sözler monte edilmiştir.“(…) Sevgili kardeşim yurtta sulh, 

cihanda sulh diye, ben hiç harp olsun istemiyorum… sözlerimi, Ne Mutlu Türk’üm 

Diyene, diyerek bitirir…” 
359

cümlesiyle oluşturulan Türk üst kimliğine gönderme 

yapılarak ulus düşüncesi pekiştirilir. 

Ölmeye Yatmak’takadın ve erkek ilişkilerinin çağdaş ülkelerdeki gibi olması 

için kadının ön plana çıkarılması gerektiği ileri sürülür. Dolayısıyla ulus liderinin 

sözleri, o ülke kadınları için motivasyon kaynağı haline gelir. Bundan güç alan kadın 
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toplumsal yaşama daha çok katılır. Bunu yansıtmak için Atatürk’e ait bir düşünce 

romana dahil edilir. 

“Ulu önderimiz demiş ki, ‘bu dünyada ne varsa, kadının eseridir’ demiş.”
360

 

Cumhuriyet kimliğinin pekiştirilmesi, ulus-devlet algısının övünç kaynağı 

haline gelmesi için Türkiye’nin her yerinde farklı yerlere yazılan yazılara atıfta 

bulunulur. 

“Oradaki heykellerin altında ‘Türk, Öğün, Çalış, Güven’ diye yazıyor.”
361

 

Mussolini’nin ölümü ve onun söylediği son sözleri de monte edilerek 

demokrat olmayan yöneticilerin son hallerininabsürtlüğü, ironiyle bütünleştirilerek 

verilmiştir. 

“Mussolini ölmüş. Cesedi Milano’da tepe aşağı asılmış. Ölmeden önce son 

sözü; ‘beni kurtarınız. Size bir imparatorluk veririm’ olmuş” 
362

 

Bir Düğün Gecesi romanında Ayşen’in üniversitedeki bir anı verilirken sol 

görüşlü arkadaşlarıyla üniversitelerde gençlik ne yapmalıdır, yaşanan olumsuzluklara 

karşı tavrı ne olmalıdır biçimindeki politik bir tartışmasında öğrencilerin ilham 

kaynaklarını yansıtması bakımından Marx’ın sözleri alıntılanmıştır: “Gençliğin 

eylem biçimi küçük burjuvanın eylem biçimidir. Küçük burjuva davranışlarının 

serüvenciliği, kaypaklığı, sonsuzluğu ve şiddete, teröre yatkınlığı gençlik 

eylemlerinde de görülür…”
363

 

Tezel, sol görüşten ve emekçilerden yana tavır alan resimler yapar. Bu 

resimlerini doğrudan değil de daha sembolik bir estetik ile yapar. Tezel’den resim 

alacak iki devrimci, resimlerde doğrudan emek figürlerini göremediği için Tezel ile 

tartışırlar. Galeride kardeş olarak gördüğü iki devrimciden tokat yiyen Tezel’in 

durumunun trajedisini Habil’in Kabil’i öldürmesi mitolojisine göndermede 

bulunarak ve Romulüs’ün kardeşi Romüs’ün kellesini bir kılıç darbesiyle 

koparmasından sonra söylenen; “Romanın temelinde kardeşkanı var”
364

cümlesini 

alıntılayarak söylemesi, yaşadığı travmanın gücünü yansıtır. 
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Hayır romanında Aysel kendi görüşünü destekleyebilmek için intihar 

hakkında birçok yazar veya tanınmış kişilerden, eserlerden alıntı yaparak kapsamlı 

bir çalışmasını gösterir. Başkaldırmanın, intihar etmenin, bir cinsin güçsüzlüğünden 

kaynaklanmadığını belirten Aysel, intiharın gerçek bir başkaldırı olduğunu 

Pavese’nin sözlerine karşı çıkarak belirtir. Bir anlamda Aysel, kendi intihar 

girişiminin bir zayıflık olarak yorumlanmaması ve bu eylemin aslında az insanın 

yapabildiği bir başkaldırı eylemi olduğunu savunmak için Pavese’ye karşı çıkmıştır.  

“Kolay sanmıştım ilk düşündüğümde. Zayıf kadınlar yapmıştı bu işi. 

Alçakgönüllülük istiyor, kendini beğenmişlik değil. Cesare Pavese, bin dokuz yüz 

elli.(…) bu noktada bütün seçilmiş ölümler cinsiyetsizce ele alınmalıdır.
365

 

Bir başkaldırı biçimi olarak intihara odaklanmış Aysel,Hayır romanında 

kendi eyleminin büyük bir durum olarak değerlendirilmemesini ister. Bunun için de 

Dostoyevski’yi örnek gösterir. Aysel birçok yazarın intihar edemediğini ancak roman 

karakterlerini öldürdüğünü bunun da aslında bir intihar biçimi olduğunu belirtir. 

Roman sonunda Aysel bir belirsizlik içinde birçok sona karıştırılmıştır. Yazar-

Anlatıcı, intihar edemediği için Aysel’e birçok ölümlü son hazırlayarak düşsel bir 

teknikle Aysel’i intihar ettirmeye çalışır. 

“Yere çakıldığımda duyacağım acı ne kadar olurdu acaba? Ne kadar sürerdi? 

İnsanlar büyük şeyleri seviyor. Bu küçük korkular onları hiç ilgilendirmez. ‘İntihar 

etmekten korkuyorum. Çünkü büyük olmaktan korkuyorum. İmza. Nikolay 

Stavrogin Dostoyevski. Stavrogin’e ölüm, yazarına hayat.”
366

 

Yazsonu romanında alıntı biçiminde birçok montaj yapılır. Dört bölümden 

oluşan romanın her bölümün başlangıcında bir metin montaj biçiminde eklenir. 

Bunun dışında da Balzac, Çehov gibi yazarlardan da alıntılar yapılır. 

Birinci bölümde Lermontov’un Yelkenli şiirinden alıntı yapılmıştır. 

 “Özlemi fırtınadır, 

Bulursa dinginliği, 

Bulur ancak 

 Kasırganın koynunda”
367
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Yazar-Anlatıcı tatil için geldiği Akdeniz’deki motelde kalırken biri sarışın 

diğeri esmer iki genç ile biraz zaman geçirir. Bu gençlerin bir arkadaşı bilinmeyen 

birileri tarafından öldürülür. İkinci ve üçüncü bölümde yazar –anlatıcı ve Nevin’in 

anlatıcı olduğu metinde; Nevin ve Hasan’ın oğlu daha önce motelin yanındaki eski 

evlerinde tatil yaparlar. Oğulları Güney, İstanbul’da sokak ortasında birileri 

tarafından öldürülür. Bu olay, 1970 Türkiye siyasi dönemini hatırlatır. Ancak 

dünyanın başka yerinde de bu tür olaylar yaşanır. Romanda bu durum belirtilir. 

İspanyol şair Manuel’den alıntılanan şiir, evrensel bir temayı ele alır. Şiir bu romanın 

birinci bölümünde Güney için verilir. 

“İşte Güney/ Bir kelime Bir davranış/ Prenslerin öldüğü zamandır bu/Güneşin 

sessizce battığı zaman…”
368

 

Üç Beş Kişi romanında Ferit Sakarya, arkadaş toplantısında arkadaşlarına 

Heine’nin Şarkılar’ı üzerine konuşmak ister ancak yine de konuşma sıradan konulara 

yönelir: 

“Az önce tanıştırıldı yaşlı kıza, ‘onları yanımdan ayırmam ve şimdi aklımda 

şu dizeleri: Tatlı ay ışınlarınla,/ Kovuyorsun gecenin dehşetini/ Akıp gidiyor 

kaygılarım, Toplanıyor gözlerimde çiy’ diyecekti, diyemedi.”
369

 

Romantik Bir Viyana Yazı romanında kurmaca metinde yer alan Kamil Kaya, 

kültürel düzeyinin yüksekliğini yansıtmak için derslerinde anlattığını destekleyecek 

birçok alıntılara başvurur. Kamil Kaya tayin olduğu yerde ilk dersinde o kentin 

geçmişi hakkında öğrencilere sorular yöneltir. Kamil Kaya, insanın yaşadığı 

toprakları iyi tanıması gerektiğini, eğer bir fedakarlık yapılacaksa insanın tanıdığı 

bildiği bir yer için fedakarlık yapması gerektiğini savunur. 

“Adımı ne koyarsanız koyun bastığınız yeri iyi tanıyın. “Eyy bu topraklar için 

toprağa düşmüş asker/ gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer!” diye 

gümbürdemek kolaydı… bilmediğin bir vatan toprağı için nasıl öleceksin, illa 

ölünecekse?” 
370

 

Kamil Kaya, Tuna’dan bahsederken Tuna’nın büyüsünün yüksek olduğunu 

Barok tarzı yaşamın egemen olduğu Viyana’yı bile etkilediğini Schiller’in sözleriyle 

destekler: 

368
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“Bu nedenle, bakın ne demiş büyük Alman şairi Schiller? “ Tuna kıyısında, 

mağribi dahi Viyanalı kesilir.”
371

 

Kamil Kaya, Viyana ile ilgili her kitabı okumaya çalışır. Yaşanılanlardan 

ziyade gözleri kapalı iken yaşadıklarının gerçekliğine inanan Kaya, Giorgio de 

Chiroco’ya ait Kafka ve Milena’nın ilişkisini anlatan bir kitapta okuduğu; 

“işittiklerimin hiçbir değeri yoktur. Değeri olan yalnızca gördüklerimdir. 

Hatta, gözlerim kapalıyken gördüklerim.”
372

cümlesi,onun duygularını birebir 

yansıttığı için oldukça heyecanlanmıştır. 

Dert Dinleme Uzmanı’nda Editör’ün eşinin annesiyle gittiği Avrupa 

seyahatlerinde tanıştığı adamı anlatırken Editör, onun Batıcılıkla mikroplandığını 

ironik biçimde Mevlana’dan alıntıyla anlatır.  

“Allah’ın belası Batıcılık mikrobu kapmış bulunmakta ve oralara gide gele 

büsbütün hastalanmış olup yine Batı’nın önbiliciliğinin meyvesi keşiflerden bir daha 

sayılması gerekirken “kim olursan ol- ne olursan ol gel”ci mesnevi maneviyatını, 

“farklılaştırma” ayrıcalığı sanmaktadır.”
373

 

2.2.1.1.1.2.4. AnıştırmaBiçiminde Yapılan Montaj 

Bir sözcüğübir cümleyi doğrudan alıntılamak yerine onu bozarak alma ya da 

başka bir anlam oluşturacak şekilde yapılan anıştırma da bir montaj tekniğidir. Bu 

teknik, bazen ironi yapma bazen de o cümlenin gücünü, egemenliğini dağıtma için de 

yapılabilir. 

Ölmeye Yatmak romanında esnaf olan Salim Efendi’nin taşrayı bırakıp kente 

yerleşmesinden sonra iç dünyasındaki hiçliği anlatılırken Atatürk’ün, “Köylü milletin 

efendisidir.” cümlesi alıntılanmış fakat bu cümle değiştirilerek kullanılmıştır. 

“Anlamadı. Küçük esnaf, ne efendisiydi milletimizin ne de büyüklerimiz.”
374

 

Bir Düğün Gecesi romanında birkaç yerde anıştırma tekniğinin şarkı ve 

alıntılarda yapıldığı görülür. Kendilerini o düğüne ve orada yaşananlara ait 

371
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hissetmeyen Tezel ve Ömer, bu durumu dile getirirken Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Ne 

İçindeyim Zamanın şiiri anıştırılarak söylenir:  

“Şimdi tamam. Şimdi ne içindeyim, ne dışındayım buranın. Burada 

değilim.”
375

 

Ömer’in derste bir konuşması sırasında onu eleştiren öğrenciler in 

emperyalizme karşı mücadeleleri ortaya konulurken  Nazım Hikmet’in,Güneşi 

İçenlerin Türküsü şiirinin  nakaratı anıştırılarak monte edilir: “Yakındır yakın!.. 

Güneşin Zaptı yakın!..” 
376

 

Düğünde söylenen güftesi Mehmet Ebrulan’a ait, ‘Mademki gidiyorsun 

bırakıp burada beni’ şarkısı söylendiğinde Ömer, Aysel’i hatırlamaya başlamış ve 

düğüne gelip gelmeme konusunu da şarkıyı anıştırarak o durumu hatırlatır: 

“Mademki gidiyorsun bırakıp burada beni, ben de öyleyse düğüne giderim.”
377

 

Bir Düğün Gecesi’nde, Tezel’in iç sesinden verilen, devrimci ortam ve 

devrim değerleri üzerinden kendine alan açanların eleştirildiği bir bölümde geçen;  

“Bodrum’a sığınmış nice dul, yaşı geçkin ve geç kalmış toplumcu karı varsa 

toplamış çevresine, yağ satıyor, bal satıyor-ustalar öldü-“
378

cümlesinde de anıştırma 

yapılmıştır. 

Fikrimin İnce Gülü romanında bu biçimde iki yerde montaja başvurulur. 

Bayram, Kezban ile konuşurken eskiden beri Kezban’a karşı duygularının olduğunu 

belirtir. Kezban, Bayram’ın bu duygularına karşı konuşamayıp çekingen yönünden 

ve kendini ifade edememe durumundan kurtulmayı bir şarkı sözünü anıştırarak 

kullanır. 

“Göz göre göre, gönül duya duya benimle inatlaşıyorsun. Fikrine taktığın ince 

gül ben miyim? Diyorum.”
379

 

‘Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez’ atasözünün Bayram tarafından 

“Koyun gelecek yerden büsbütün de esirgememiş tavuğunu.” 
380

biçiminde 

anıştırıldığı görülür. 
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Jean Paul Sartre,Başkaları Cehennemdir sözünüyaşama ve kendi olmaya dair 

yazar. Hayır romanında da Aysel, kendisine atılan iftiradan dolayı başkalarının 

hayatımız üzerindeki etkisinden hareketle insanın kendisi olarak kalamayacağını 

söyler. Kendi başına ayakta durmayı değil kendine bile katlanamamayı kendine 

yönelik başkaldırıyı -intihar- derinleştirmek için de Sartre’nin şiirini anıştırarak 

montajlar: 

“İşte bizi yalnız günlük ölçüler yönetiyor, biz kendimiz değil. Kimse kendine 

kalmıyor, kendinin efendisi olamıyor. Her şey darbelere, yarışmalara, ödüllere göre. 

Cehennem başkaları değil. Cehennem artık kendimiziz.”
381

 

Yazsonu romanında, Nevin’in ölmüş oğlu Güney’in arkadaşı Memet de tatil 

için davetlidir. Memet, huşu içinde ormanda gezinirken Mehmet Akif Ersoy’un 

şiirini söyler. Ancak bunu kendi düşüncesine göre değiştirerek verir. 

“Eyy bu topraklar için toprağa düşmüş asker!.. Yaşamanın dışında ne var ki 

cevap ver!..bir orman kuşu gibi yarı alaylı yarı ciddi; çocuksu kahkahalarla sonra… 

gide gide uzaklaştı.”
382

 

Üç Beş Kişi romanında Türkan Hanım’ın babası Emin Bey, hasta döşeğinde 

Türkan Hanım ve Kısmet tarafından bakılır. Emin Bey, gençliğinde muhalif 

partilerde siyaset yapmış ancak bir süre sonra köyünde yaşamaya başlamıştır. Türkan 

Hanım onun gençliğinde inançsız olduğunu belirtir.
383

 İnançsızlığına rağmen Emin 

Bey yatakta sık sık ayetler okur. Bu ayetlerin kimi Kur’an’da geçen ayetlerden olsa 

da Emin Bey, bu ayetleri anıştırarak okur. Emin Bey, Bakara suresinin bazı ayetlerini 

olduğu gibi okusa da bazı bölümlerini aşağıdaki şekilde sayıklar: 

Bis-millahi-rrahmani-iiirrahiim! 
 Hamd’alemlerin Rabbi Allah’a 
Yalnız sana kulluk ederiz; yalnız senden şefaat dileriz.(…) 
Ey bu şehrin rabbi, toprağımın tahılını sana verdim, atlarımı senin için 
koşumladım, arılarımın balını sana gönderdim, ol kâfirler ki, tahılımı taş, 
atımı demir kazık, balımı kara ağu eylediler, fuhşa râm oldular…

384
 

Ruh Üşümesi romanında yaşanan erotik düşlerdeki yüksek duyguyu vermek 

için önce masada birbirini gözlemleme sürecinde diyalog yoluyla kurulamayan 

381
 Ağaoğlu, Hayır, 231. 

382
 Ağaoğlu, Yazsonu, 243. 

383
 Ağaoğlu, Üç…., 144. 

384
 Ağaoğlu, Üç…., 146. 



162 

ilişkide ikisinin birbirinin ne istediğini anlayan gülümsemeden sonra Orhan Veli 

Kanık’ın ‘Anlatamıyorum’ şiiri, anıştırılarak devreye girer. 

“Epeyce yakınlarındayım. Görüyorum. Duyuyorum. İşitiyorum da. 

Uydurmalar nerdeyse sahi ve sahih!”
385

 

 Yahya Kemal Beyatlı’nın İstanbul’a duyduğu büyük aşkı yansıtan şiirleri, 

adam ve kadının sevişme içindeki doyumu esnasında hem ‘Ses’ hem de ‘BirBaşka 

Tepeden’şiirlerinin dizeleriyle anıştırılır. 

“Bayırlarda tutuşmuş iki üç cam. Sana bir tepeden baktım, ardında vatan 

semtinin ormanları kuytu.”
386

 

Modernist romanlardaki gerçeklik anlayışının parçalanması ile birlikte 

eserlerde tek bir türe sıkışan metinlerin yapısı bozulur. Modernist eserlerde birden 

fazla bakış açısının etkili olduğunu, bu eserleri okuyanın gerçeklik algısını 

değiştirmeye yönelik Ağaoğlu’nun bir uğraş içerisinde olduğunu görebiliriz. Bu 

yüzden Adalet Ağaoğlu, romanlarında gerçeklik duygusunu hissettirmek için bu 

teknikleri sıkça kullanır. 

2.2.1.2. Geriye Dönüş(Flashback) 

Geleneksel romanının düz çizgisel anlatısının geriye ve ileriye yapılan 

sıçramalarla kırılmaya başlandığı modernist anlatılarda zaman mefhumu, kurguyu 

çözmeyi zorlaştırır. Anlatının tek bir zaman içinde geçmesi, metne monotonluk verir. 

Bireyin bütünlüklü düşünmesini engeller. Bunun için modernist romanlardaki zaman 

kurgusuyla kısa bir an özellikle geri dönüşler sayesinde genişletilir. Zaman, daha 

bütüncül ele alınır ve bireyin zihinsel yapısı daha rahat ve daha gerçekçi aktarılır: 

Farklı anların buluşması, modernist romanın karakteristik özelliklerinin 
başında gelmektedir. Artık modernist roman, dış dünyadaki kronolojik 
zamanla bağlarını koparmış, iç gerçekliğin bir yansıması olarak iç içe geçmiş 
zaman parçacıkları etrafında şekillenme yoluna gitmiştir. Bireysel gerçekliğe 
göre oluşturulan kişilikler, benliklerin zaman içindeki akışkanlıklarına göre 
kurgulanır. Bergson’dan kaynağını alan bu anlayışa göre modernist roman; 
yakalanıp donuklaştırılan değil, akan zaman anlayışı etrafında şekillenir. 
‘Yaşanan zaman, yani an, ancak anımsanan zamanla bir köprü oluşturduğu 
için önemlidir; çaya batırılmış bir madelaine, eğer kişiyi geçmişin gömülü 
esrarına taşıyabiliyorsa, yaşanılan an’ın gerçekliği kanıtlanmış olur. Çünkü 
modernist romanın kişilik anlamında insanın gerçek benliğini istençle 
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anımsanmış bir geçmişte bulmasına olanak yoktur; bu benlik ancak istenç dışı 
belleğin yardımıyla belirir. Buradaki vurgu Bildungsroman’ın geleceğe dönük 
vurgusu değildir. Kurgunun zaman tünelinde gelecek değil geçmiş, geleceğin 
umut ya da olanakları değil geçmişin deşilmesi önemlidir.

387
 

 Ağaoğlu da bu modernist teknikten yararlanır. Adalet Ağaoğlu, verdiği 

söyleşisinde flashback’i salt teknik olsun diye kullanmadığını bu teknikle dönemin 

atmosferini yakalamaya çalıştığını belirtir. Ölmeye Yatmak romanında,kolaj tekniği 

ile roman metnine dahil edilen Ulus gazetesine sık sık geri dönülür. Bu şekilde 

romanın zaman algısı derinleştirilerek metnin gerçeklik boyutu da daha ileriye 

taşınır. 

“Burada geçmiş yıllara dönmem gerektiği için ben flashbackleri flashback 

olarak yapmadım da atmosfer vermek için ilk defa belgesel roman denilen şeyi 

denedim. Mesela günlerce milli kütüphanede eski ulus gazetelerini taradım. O günün 

atmosferini ve dilini bulmak için.”
388

 

Adalet Ağaoğlu, romanlarında yer alan metni tek bir zamana sıkıştırmaktan 

ziyade bütün zaman dilimlerini bir arada sunmaya çalışır. Bunun için yapılacak en 

önemli şey, kısa bir an’dan hareketle geçmiş ve gelecekteki zamanı buluşturmaktır. 

Böylece zaman tek boyutlu olmaktan çıkar ve insan zihninin zaman algısına uygun 

bir anlatım ortaya çıkar. Ağaoğlu’nun an’lardan tüm zamana ulaşmayı özellikle Dar 

Zamanlar’ın ilk üç romanı ve diğer romanlarında uyguladığını görürüz. Özellikle 

geri dönüş tekniği ile Ağaoğlu, bu tekniği sıkça kullanır: 

“İlk kitabımdan başlayarak hep insanın zamanla ilişkisini yakalamaya 

çalıştım. Örneğin Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve Hayır’dan oluşan üçlememe 

‘Dar Zamanlar’ adını verdim, çünkü bu kitaplarda öznel olarak son derece geniş ama 

nesnel olarak çok dar zaman dilimleri ele alıyor.”
389

 

Ölmeye Yatmak romanında Aysel gece boyunca gezindikten sonra otel 

odasına 07:22’ de gelir. Roman, baştan sona kadar Aysel’in otel odasında ölmeye 

yatarken adeta hayatını bir film şeridi içerisinde kafasında geçirdiklerinin geriye 

dönüşüyle akar. Toplamda bir saat yirmi yedi dakika odada kalan Aysel, geriye 

387
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dönüş tekniğiyle hayatının o ana kadar geçen süresini geri dönüşlerle aktarır. Şimdi 

ve geçmiş iç içe aktarılır.  

Kitabın ilk bölümünde üst anlatıcının saati net olarak belirttiği saat 07:22’ yi 

gösterir. Son bölümünde ise 08:49’ u gösterir. Aysel ise zamanı daha öznel 

algıladığından başlangıç ve sonuç cümleleri şu şekildedir: 

“Asansörle tam on altı kat çıktık. On altıncı katta indik…..bakmadım saat 

yedi buçuk filandır. Aşağıda kaydımı yapan delikanlıdan duydum sanıyorum.”
390

 

“Asansörle tam on altı kat indim. Otele faturamı ödedim. Otele faturamı 

ödedim…”
391

 

Hem bu süre içerisinde farklı anlatım teknikleri ile geriye dönüşler yapılmış 

hem de metin içerisindeki başka bölümlerde de diğer karakterler kendi hayatlarını 

aktarırken de geriye dönüşler yapılmıştır. Aysel, otele gelmeden önceki zamanını 

nasıl geçirdiğini doğrudan geçmiş süre sözcüklerini belirterek bu teknikle 

göstermiştir. 

Aysel İntihar öncesi şehrin karamsar, olumsuz duygularını hissetmesi için 

çıktığı Ankara turunda;“Öyle ya, neredeyse bütün Ankara’yı yürüdüm. Sabahın 

dördünden bu odaya girene dek yürüdüm.”
392

zamanı nasıl kullanıdğını gösterir. 

Aysel’in sürekli yakındığı durum olan karşıt cinslerle entelektüel düzeyde 

ilişki kuramamayı, sığ ilişkilerin sembolü olan Aydın ile buluşmayı aktarırken zaman 

ile ilgili aşağıda olduğu gibizamanlar doğrudan verir: “Aydın’a son rastlayışım altı 

ay önce. Birbirimize hiçbir şey katamadan yine, öylece ayrılıverdik.” 

Altı ay önce gökdelenin dibinde rastladım.” 
393

 

“Onu bir de geçende yolda gördüm. Üstünde yok başında yok. Durup 

konuştum.”
394

 

“Akşam lokantada tanıdığı yüzleri anımsadı yeniden. Onlar da 

büyüklerimizden yakınıyorlardı.”
395
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Aysel, anlatının bir yerinde Bursa cezaevine Nazım Hikmet’i görmek 

istediğinden ancak onunla bir yakınlık derecesi olmadığı için görüşemediğinden 

bahseder. İlerleyen kısımlarda bu anlattığı duruma tekrar geri dönüş yapar. 

“Bursa Cezaevi’nde bana bir şairi göstermedikleri ilk gençlik günlerimden bu 

yana ise uzun yıllar geçti.”
396

 

Bir Düğün Gecesi romanında geri dönüş tekniği, oldukça sık kullanılır. 

Davetiyeden anlaşıldığı üzere 26.10. 1972 yılında saat 19.00’da başlayan düğün gece 

yarısına doğru Tezel ve Ömer’in sokağa çıkmasıyla biten kısa süreli anlatıda Tezel, 

Ömer, Ayşen tarafından sıklıkla yapılan geri dönüşlerle anlatı zamanı genişler. Geri 

dönüş tekniğiyle düğünden önce yaşananlara, önemli kişilerin uzun geçmişlerine 

tanıklık edilir. 

Tezel’in galeride resimlerini satmak istedikleri için buluştuğu iki devrimciden 

tokat yemesi, romanda çok kere hatırlatılır. Tezel’in hayata bakışında etkili olan bu 

durum, sürekli akılda tutulmak istenir. Tezel’in abisi İlhan’dan tokat yemesi, aile 

bağlarını; devrimcilerden tokat yemesi ideolojik bağlarını hiçleştirdiğinden bu 

eylemlerin oluş zamanları sıkça tekrarlanır.  

“Son sergimde tokat yemişsem de bedelini almıştım.(…) böylece efendim, 

geldik ilk kez cebimize topluca paramız olduğu günlere… Sami’nin de biz adam 

mıyız, biz adam mıyız, kendimi üstüme gaz döküp yakacağım diye tutturduğu 

günlere…”
397

 

Geçmişte, üniversite yıllarında, devrimci eğilimleri olan ama iktidar partisine 

mensup bir vekilin kızı olan Yıldız’la evlenip hayatını farklı noktalarda devam 

ettiren Tuncer ile düğünde karşılaşan Profesör Ömer, Tuncer ile sohbet ederken onun 

geçmiş hayatını hatırlar. Ömer, iç sesiyle-geri dönüş tekniğini bir arada verir. Ömer, 

herkesin hayatına müdahalede bulunan Tuncer’in savunduğu değerlerin tersini 

yaşamasını, geçmiş hayatı ile şimdiki hayatı arasındaki derin çelişkiyi,o yılları 

hatırlayarak yansıtır: 

Evet. Burada yapacak bir şey kalmadı. Sen yapabilecek her şeyi yaptın. 
Derslerde karşıma geçip, ‘Ooo maşallah hocam, bakıyoruz Küba’nın 
ekonomisini de eleştiriyorsunuz artık. Sonra da sosyalist geçiniyorsunuz’ – 
kendine gel Ömer! Onlar başlangıçtaydı daha. Çocuktular.(…) bir bölük 
arkadaşınla el ele kol kola yapılacak her şeyi hepimize gösterdin: ders yok 
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arkadaşlar! Çıkın dışarı! Bu düzenin üniversitesini bitirip bu düzenin bir 
yerinde bir şey olmak istemiyoruz! (…)hocam yine de size saygımız var, 
biliyorsunuz. Siz öteki satılmışlardan değilsiniz. Ama artık lütfen bize katılın, 
dışarı çıkın!..

398
 

Kitabın farklı bölümlerinde geçen; “İlle gitmek zorunda değilsin sen de, 

diyordu Aysel bu sabah’
399

,’Londra’da güzel bir otelde kalmıştım bir kez.’
400

, ‘Böyle 

düşündüm anımsıyorum’
401

 , ‘sırasında anladığın, hazmettiğni sandığın ne varsa, 

hiçbirini hazmetmediğin bu akşam tek tek ortaya çıkıyor.(…)” 
402

şeklindeki birçok 

geri dönüş tekniği doğrudan uygulanır. 

Bir Düğün Gecesi’nde roman içerisinde verilen bazı durumlar romanın başka 

yerlerinde o anı tekrar anımsatılır.  O durumla ilgili başka bir gelişmenin meydana 

gelmesiyle durumun tekrar hatırlatılması biçiminde geri dönüşlere yer verilir. 

Galeride resimleri iki devrimciye sunan Tezel, resimlerini devrimcilerin 

hoşuna gitmeyen bir üslupla yaptığı için o iki kişi Tezel’i azarlayıp ona tokat 

atmışlardır. Bu durum birçok yerde hatırlatılır: 

“Şaşırmana hiç zaman kalmadı. Kız beni yakalayıp safi sinirden müteşekkil 

kupkuru eliyle suratıma bir tokat akşetmesin mi”
403

bu duruma bağlı olarak ilerleyen 

sayfalarda da yaşanan gelişmeler de bu olaya bağlanır. 

“Nasıl gitti sergin? Enfes! İki devrimci bana çengel attı(…)”
404

cümlesinden 

hareketle o duruma bağlı gelişen duygu tekrarlanır: 

“Son sergimde tokadı yemişsem de bedelini almıştım.(…)”
405

 

Düğünde topluluk içinde herkesin duyabileceği biçimde bir çığlık sesi 

yükselmekte ve bu çığlığın nerden ya da neden geldiği o esnada belirtilmez. Ancak 

ilerleyen kısımlarda bu durumun nedeni, geri dönüş tekniği ile verilir. Halasının 

evine giden Ayşen, onları zorla evlendiği bu kötü gününde onların kendi yanında 

olmasını ister. Aysel, bu duruma olumsuz cevap verirken; eniştesi Ömer, geleceğini 
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belirtir. Ayşen’in düğünde Ömer ile karşılaşması, onun sevinçten bir çığlık atmasına 

neden olur. 

“Ayşen. Küçücük bir kızdı o zaman. Hala da çocuk o. Bakın, buraya girerken, 

beni görüverince büyük bir sevinç çığlığı attı duymadınız mı?”
406

 

Ertürk’ün düğünde İlhan’dan duyduğu “Baksana her şey yolunda mı ?” 

cümlesi ile askerlikte kendi komutanının ona; ‘Her şey yolunda mı? Yolunda 

komutanım!” 
407

anın hatırlanmasına neden olur ve Ertürk uzun zaman önce Korede 

yaşadıklarını aktarmaya başlar. 

Fikrimin İnce Gülü romanında olay örgüleri yolda gerçekleşir. Bu olay 

örgüleri, Kapıkule’den Ballıhisar’a kadar süren yol olaylarıdır. Sabahtan akşamüstü 

güneşin batış anına kadar devam eden romanda Bayram’ın iç monolog ve iç 

diyalogları ile zaman genişler. Bayram’ın çocukluğu, Ankara’ya gitmeden önce 

çalıştığı pompacılık işi, askerlik zamanı, Kezban ile olan ilişkisi, Ankara’daki 

çalışma zamanı, Almanya’da geçirdiği zaman, geriye dönüş tekniğinden 

yaralanılarak verilir. Direksiyon başında hayallere dalan ve bu yüzden birkaç kaza 

geçiren Bayram, bizi geçmişine götürür. Bu teknik ile zamanın düz çizgisel boyutu 

kırılmıştır Fikrimin İnce Gülü romanında. 

Bayram, Kapıkule’den içeri girerken aracının kornasına basıp yüksek ses 

çıkararak kendi aracının varlığını başkalarına hissettirmek ister. Bunun üzerine 

oradaki görevli memurun Bayram’a, “Cakayı bırak da yürü!”demesi üzerine anlatıcı 

bizi Bayram’ın askerlik günlerine götürür. Bu geridönüşte anlatılanlar, otoritenin 

birey üzerindeki belirgin etkisini ortaya koyar. Birey, edilgin bir konumdadır güç 

karşısında: 

Askerliğini Gevaş’ta bir jandarma çavuşunun kariyolüne sürücülük ederek 
yaptı Bayram. Komandoların silah kaçakçısı yakalamak için Uludere’de, 
Hoşap’ta verdikleri baskınlara, üstlerin buyruğu onlar da katılırlardı.(…) 
Jandarma Başçavuş’u, onun böyle cakalı, tumturaklı; üstüne bindikleri bir 
lunaparkın yalandan çarpışılan elektrikli arabalarıymışçasına kariyol sürüşüne 
sık sık öfkelenir. “Cakayı bırak, bokoğlu bok! Canımı sen vermedin. 
Sürdürürüm piyadeye haa!...anam avradım olsun sürdürürüm” der, 
mavzeriyle Bayram’ın böğrüne böğrüne dürterdi.(…).

408
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Kahvede Fikrimin İnce Gülü şarkısı çalınca Bayram, tekrar araba sevdasına 

geri dönerek köylerine gelen Ford marka aracı hatırlar. Bayram, küçükken Ballıhisar 

köyüne Demokrat Parti adına propaganda için gelen adamın arabasını ilk gördüğü 

zaman ile arabanın peşinden koşup arabaya dokunmak için Kezban’ı ezdiği günün 

aynı olduğunu hatırlar. Küçükken araba peşinde koşan çocukların içinde Kezban da 

vardır. Bayram, koşarken onu düşürüp ağlatır. Daha sonra Kezban’ın onu beklediğini 

bildiği halde araba almak için Almanya’da uzun süre çalışan Bayram, Kezban’ı yine 

ağlatmış onun başkasıyla evlenmesine neden olur. Yazar-anlatıcı, nesne ile insan 

sevgisini karşılaştırarak modern insanın nesne karşısındaki düşkünlüğü ve 

zayıflığının insan sevgisine üstün geldiğini gösterir: 

Bu uğultu ortasında yine Ballıhisar’ın ağaçsız, ak kireç topraklarına gökten 
bir Ford düşüvermiştir.(…) Bayram ardından koşmak istedi. Birini 
devirdiğini, üstüne bastığını, o b irinin sümüğünü çeke çeke, yapağılaşmış 
kıvırcık saçlarını çitin dikenlerine sürte sürte, bilmeden yoldurarak o saçları 
çapaklı gözlerini ovuştura ovuştura ağladığını o an seçebilmiş değil. Çok 
sonra. Bir eski zaman duvarı üstünde bulgur seren on üçündeki Kezban’ı ilk 
defa erkek gözüyle seçiverince, zihni, toza bulanmış mavi Ford’un köye ilk 
girdiği o olağanüstü gün, devirip koluna bastığı kimsenin, yürümeye henüz 
alışan Kezban olduğunu da seçiveriyor.

409
 

Bayram, uzun süre çalıştığı ve yemeden içmeden biriktirerek aldığı sarı 

Mercedes’iyle yola çıkar. Bayram, yolda defalarca kaza yaptığı için araba Ballıhisar 

girişine geldiğinde perişan haldedir. Orada karşılaştığı çoban, köy hakkında bilgi 

verir. Herkesin Bayram’ın İbrahim’i kandırdığını bildiğini, Kezban’ın başkasıyla 

evlendiğini söyler. Güneş batmıştır. Ortalıkkaranlıktır. Bayram köye girme ile 

girmeme arasında kararsız ve durgun biçimde iken bizi 9 yaşına götürür. Ezilen 

gurur, kanıtlama mücadelesiyle tükenen bir ömür ve Ballıhisar’a giremeyen bir 

Bayram kalır geriye: 

Eli direksiyonda, aşağıdaki müzenin heykelleri gibi kaskatı duruyor. Bir 
tapınağın arkasında kalmış ilkokulun bahçesinde Bayram’ın kirli yüzü 
arkadaşları halka olmuş, bağrışıyorlar: “İncegül Bayram! İncegül Bayram! 
Biri bir taş atıyor sırtına. Bir kız, çakır gözlerini ovuşturarak ağlıyor. Kezban. 
Taşı kendi sırtına yemişçesine ağlıyor. Bayram kaçıyor oradan. ‘ben 
gösteririm size!..’ dokuz yaşında.

410
 

Hayır romanı, ödül almaya gidecek olan Aysel’in bir gününü, Avrupa’da 

mülteci olan Engin’in akşamüstünden geceye kadarki vaktini, ödül töreninde bulunan 
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Aysel’in arkadaşının Aysel’in evini kontrol etmeye gelmesi anlarından oluşur. 

Karakterlerin sık sık yaptıkları geri dönüşler sayesinde roman zamanının 

genişletildiği görülür. Bu geri dönüşlerin büyük bölümü,Aysel’in Ömer ve Engin ile 

geçmişte kurduğu diyalogları ve iç ses Yenins ile geçen konuşmalarından oluşur. 

Aysel sık sık Engin ile yaşadıkları ilişkinin hatıralarına döner. Gazetecinin sorduğu 

soruda da;“Erkek öğrencinizle özel bir düşkünlüğünüz olduğu da söyleniyor. Ne 

dersiniz?”
411

Aysel’in Engin ile yaptığı bir konuşmada da: “Dışla içi hiçbir zaman 

birbirinden ayrı tutmadım.(Biraz acımasız) ayrıca itiraf et ki bana yatmayı 

önerdiğinde beynim meynim de umurumda değildi.” sıradışı bu ilişkinin içeriğini 

Aysel dahil herkes sorgular. 

Hayır romanında, Aysel ödül için elbise hazırlığı içindedir. Aysel, eşarpların 

rengine bakınca Bir Düğün Gecesi romanındaki Ayşen’in katılmadığı düğününün 

davetiyesi aklına gelir. Modern demokrasinin oturmadığı ülkelerde gerçekleşen 

darbe, muhtıra ile birlikte herkes dize getirilir. Düğün, bu dize gelmenin karnavalesk 

görüntüsüdür. Çıkar için düşüncelerin, ideolojilerin değer görmediği bir düğünün 

temsili olan davetiyenin renkleri aklına gelir. 

“Yeğeninin düğün çağrı kartını tuhaf bir utangaçlık, yanaklarında gizli bir 

ateş hatta saç diplerinde ince bir ter çığsamasıyla bırakıp gittiği gün aklına geliyor 

da… Mavi bir kart. Üst ucunda gaga gagaya vermiş iki kabartma kuş. Barış. 

Anlaşma. Ne yalan.” 
412

 

Engin, yurtdışında bir restoranda bulaşıkçılık yaparken Aysel’i de şikayet 

eden ve akademiden uzaklaşmasında rol alan ‘Ajan Cemal’i o restoranda görür. 

Sonraki dönemlerde Dr. Bernt ile yemekte otururken aklından onu öldürme sahnesi 

geçer.  

Rotterdam’da garsonluk, bulaşıkçılık ettiği günlerden bir gün.Böyle bir 
akşamüstü…. Tanır tanımaz oracıkta bir silah buldu. Bira ve sandiviç 
bekleyen sarışın adamı kara gözlerinin tam orta yerinden vurdu. Fakat silah 
yok. Olmasın. Orada tezgahın üstünde et bıçağı var.(…) adam yıkıldı, kara 
gözlükler yere düşüp parçalandı. Kan.

413
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Kitabın ilerleyen kısımlarında yukarıdaki sahneye dönüş yapılır. Yazar- 

anlatıcı, geriye dönüşü, sadece geçmiş zamanlara değil kitabın kendi içindeki zamana 

da dönüş yapmak için kullandığı görülür. 

“Rotterdam sandviççisinde sözümona ateşlediği tabancayı bir kez bile eline 

almadı, et bıçağını kimsenin kalbine saplamadı.”
414

 

Yazsonu romanı, iç içe geçen kurmacaların ürünüdür. Romanda an kavramı, 

oldukça ön plandadır. Romanda bu an’ların çokluğu romanın şimdiliğinden çok 

yazarın tüm zamanları bir an’a taşımasından kaynaklanır. Bunun için de zamanda 

geri dönüşlere sıklıkla başvurulur. Bu teknik, Yazsonu eserinde iki biçimde karşımıza 

çıkar. İlkin, romanda gösterilmese de daha önce yaşanmış bir durumun esere 

nakledilmesidir. İkinci olarak da roman zamanı içinde yaşanan bir duruma, ilerleyen 

kısımlarda geri dönülmesidir. Kurmacanın kurmacası olan ikinci ve üçüncü metin, 

Nevin’in ağzından anlatılarak Nevin ve diğer beş kişinin kısa süren yaz sonu 

tatillerini nasıl geçirdiklerini aktarır. 

“Hepsi gitti. Evi bana bıraktılar.(…) Doğanla Meriç, dün sabah döndüler. 

Fuat, dün öğlen döndü. Hasan, dün gece. Hasanla çeşmenin yanına dek gitmiştim.”
415

 

Romanın hikâye sürecinde Nevin, Portekiz’e yaptığı gezisini Meriç’e anlatır. 

Diktatörlükle yönetilen Portekiz lideri Antonio de Oliveira Salazar’ın devrilmesi 

hakkında bilgi verirken orada yaşadığı aşk macerasını Meriç’e anlatır. Meriç’in 

bedenindeki eksiklikten duyduğu korkuyla Doğan’a yaklaşamama düşüncesini 

atlatmak ister. Romanınhikâye zamanı, Türkiye’nin de içinden geçtiği süreç 

düşünüldüğünde modern demokrasilerin çelişkisi olan darbelere, otokratik 

yönetimlere ve buna karşı gerçekleştirilen başkaldırıya geri dönüş yapılır.  

“Çünkü bir Lizbon gecesi de vardı. Salazar’ın gidişi. (…) Salazar devrilmişti. 

Öyleyse Jose Alphonso’nun daha doğumuyla başlayarak çekilen acılar son bulmuştu. 

Askerlerin tüfekleri ucunda kırmızı karanfiller takılıydı ya… Halkın ilk ağızdaki 

suskunluğu da olmamıştı sanki…”
416

 

Kitabın ilk sayfasında yazar, yapmayı hiç düşünmediği tatil yapma biçiminin 

nasıl olduğunu aktarıp; “bir kimse neden oltasını içinde tek balık olmadığını bildiği 
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göle sarkıtır.”
417

diye bir soru sorar. Kitabın ilerleyen kısımlarında yazar, bu 

düşünceye birkaç kez geri dönüş yaparak roman içinde bizi belli bir düşüncede 

tutmaya çalışır. 

“Artık bir gölün kıyısında duruyorum. Hem de bütün istemime karşın, sulara 

sallandırılmış bir oltayla. O kıyıda öyle durup bekledikçe, yüzleri, sesleri, duruşları, 

davranışlarıyla büsbütün birbirinin içine geçmiş ilişkilerin, benim sessiz, dingin 

günlerimin arasına girmesini engelleyemiyorum.”
418

 

Üç Beş Kişi romanı, anlatım zamanı olarak; “Aylardan Haziran. Ama 

günlerin en uzunuyla gecelerin en kısasına zaman var daha.” biçimindeki söylem ile 

bir Haziran gününü seçer. Yedi bölümlük romanın her bölümünde yer alan 

karakterlerin birkaç saatten oluşan o akşamı-gecesi ele alınmıştır. An’lardan yola 

çıkıp geniş bir hikâye zamanı oluşturan Adalet Ağaoğlu bu romanında da geri 

dönüşlerle zamanı genişletir. Her karakter, geçmişini bize açar. Kısmet Murat’a 

yolladığı telgrafta ertesi gün orada olacağı haberini verdikten sonra o güne kadar 

ablası için bir şey yapmayan Murat Kısmet için sürpriz yapmak ister. Bunun için 

Murat, Kısmet’in sevdiği Ufuk’u bulmak, Kısmet’i birlikte karşılamak için Ufuk’u 

aramaya çıkar. Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce onu bulmak isteyen Murat, 

onun adresini aldığı zamanı aktarır.  

“Nerdeyse bir yıldan fazla oluyor; Ufuk’a Kadıköy vapurunda rastlamıştı. O 

zaman eline tutuşturduğu adres bu. Murat’ın bu geceye kadar hiç aramadığı 

adres.(…) öyle ya “İmdat!” diyen bir sesti bu: Kısmet buralara ne zaman gelirse, 

hemen haberim olsun…Lütfen Murat unutma!..”
419

 

İkinci bölümde yer alan önceden Murat’ı seven Kardelen, Tahir ile yapacağı 

düğün için gelinliğini diker. Bu esnada kardeşi, Tahir ve Murat, Ufuk, Kısmet ile 

ilgili birçok anıya geri döner. Bu geri dönüşü yazar-anlatıcı, bir özet niteliğinde 

aktarır: 

“Son birkaç saattir, ya Özgür’e bir şey olursa ya serseri bir kurşun gelip onu 

bulursa, diye tedirginliklere batıp bulanmış yüreğini gelinliğiyle, Tahir’le Ufuk ya da 
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Kısmet’le hatta Murat’la; bildiği bilmediği, yaşadığı yaşadığını sandığı nice şeyle 

oyalayıp bastırmaya çalışan kardelen değil artık.”
420

 

Kısmet’in yeni bir başlangıç için evini terk etmeden önce avukatı ile boşanma 

üzerine yaptığı bir konuşmada onun başkaldırı arayışının altındaki nedeni de gösterir. 

“Öğrendi işte. Alnında, şakaklarında terler tomurlandı. Kasıldı. Genç avukata 

gözdağı verircesine, “Kimse bilmeyecek!” dedi. (…) “Hangi nedenle?” Diye 

sormuştu Kısmet’e. “Gerekçe?” (…) “Başkasını seviyorum.” Genç avukata böyle 

söylemişti.”
421

 

Ferit Sakarya, eğitimli ve girişimci bir iş insanıdır. Babası Emin Bey daha 

çok ilkel yöntemler ile üretimde bulunma çabasındadır. Siyaseti de sevmediği için 

bırakır. Emin Bey, ölüm döşeğinde Türkan Hanım’ın bakımına muhtaç bir halde iken 

Ferit Sakarya’nın Ankara’ya bir iş toplantısına gider. Arkadaşı Arzu’nun davetine 

giderken babasını düşünür. Babası ile uyuşmayan fikirlerinden hareketle karlı gecede 

yaşadıkları tartışmaya döner: 

Ferit, kolunun altında Deniz’in Kütahya çinisi mavisiyle seramik 
denemelerinden bir tabak, yokuşu tırmanırken…(…) babasıyla kendisi 
arasında büyük bir kavganın patlak verdiği özel karlı gece. “Al git, ata 
topraklarını Eskişehir’in kıçına yama yap fakat beni yerimde rahat bırak.” 
Demişti babası. “ ölünce de götürün, Gürleyik’te bir kayın ağacının altına 
gömün beni. Kız kardeşinle haklarınızı ayırayım, ne halt ederseniz edin!

422
 

Kısmet, İstanbul’a gitmek için beklediği tren istasyonunda Murat’ın doğum 

gününü hatırlar. Olumsuz bir durumun yaşanmaması için Türkan Hanım, İstanbul’a 

götürülür. Murat İstanbul’da doğduktan sonra Eskişehir’de bir törenle karşılanır.  

“Öyle ya, Murat’ın İstanbul’da doğum haberinin gelmesinin ardından, çok 

geçmeden kentte büyük bir şenlik kopmuştu. Binlerce kişi caddeleri, alanı 

doldurmuştu.(…) Bir oğlunuz oldu torununuz yolda! Prensi karşılamaya koşanlar ve 

ana kraliçeye buğdaylar, pirinçler, altın pullar saçmışlardı.”
423

 

Ruh Üşümesi romanı, ön planda restorandaki adam ve kadının düşsel 

erotizmini romanın sonuna kadar işlerken başka insanların da cinsel hikayelerini ele 

alır. Roman kısa bir an’ı ele alır. Restoranda bir saat ya da biraz daha uzun zamanda 

geçen iki kişinin hikâyesi anlatılır. Adalet Ağaoğlu, bu kısa an’ı önceki romanlarında 
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olduğu gibi geri dönüşlerle genişletir. Hapiste kalan adam, karısıyla birlikte olurken 

tutuklu kaldığı zaman yaşadığı cinsel açlığı eşiyle paylaşmak ister. Bu sevgiden 

yoksun cinsellikte salt bedene ihtiyaç duyar: 

“Sevişmeye o kadar susamıştım ki, sen olmuşsun başkası olmuş, hiç fark 

etmeyecekti; demir parmaklığın öte yanında ise annen duruyordu.(…) on yıllık bir 

tutukluluktan sonra üstüne çıktığım karıma asıl anlatmak istediğim buydu benim, 

demişti bir gün.”
424

 

Restorandaki adam ve kadın, aynı masada oturupkadın garsondan Martini 

isterken adamın ona sevecen biçimde gülümsediğini fark eder.Yazar-anlatıcı burada 

devreye girerek küçüklüğünde titrek ve utangaç bu kadının martini isterkenki 

özgüvenini karşılaştırır: 

Bir zamanlar o da küçük bir kızdı. Şimdi garsına martini ısmarlıyor ama kısa 
çoraplı günlerinde bakkal amcasından ekmek isterken sesinin titrediğini, pilili 
kısa eteklerinin altına minik çiçekli donlar giydiğini(…) kapı pervazına 
sarılmış dururken beş altı yaşlarındaydı. Plajda, elinde bir topu eksikti(…) 
heykelin önünde bırakıldığında ise caddenin küçük orospularından biri.

425
 

Romantik Bir Viyana Yazı romanında anlatıcı olarak karşımıza çıkan Yazar ve 

Kamil Kaya, sık sık geriye dönerek romanın zaman anlayışını tek düzelikten kurtarır. 

Romanın üst anlatıcısı olan Yazar’ın Viyana’ya gidişinin sebebi olan Yazarlar Birliği 

tarafından davet edilmesini, iki yeğeni ile hamburgercide otururken hatırlar. 

Kitabımın Bratislava dedikleri yerde yayınlanmasından bir süre sonra, oradan 
bir mektup aldım. Buranın Yazarlar Birliği beni kentlerinde üç beş gün konuk 
etmek istiyordu.(…) çağrıyı alınca hemen hayallere kapıldım.(…) elbette, bu 
artık, ondan yıllar önce Münih’ten gece trenine binerek kırk saatliğine 
indiğim Viyana değil.

426
 

Üst kurmacada yer alan Yazar, Viyana’ya gittikten sonra sürekli yazılar 

yazar. Bu yazılanlar, aynı zamanda sonradan ortaya çıkacak olan Kamil Kaya’nın 

merkezinde yer aldığı kurmaca metninin serüvenidir. Yazar yazılarını kaleme alırken 

önceden kendi yaptıklarını da aktarır: 

“Ben de buldum ve bir akşamüstü, deliğin kağıdını yırttım. Gün batımı. 

Kaldığım evin az yukarısındaki bir kır lokantasındayım.” 
427
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Kamil Kaya’nın eski öğrencisi olan ve ruh doktorluğu yapan Asaf, evinde 

kalan Kamil Kaya hakkında üst kurmacanın anlatıcısı konumundaki Yazar’la 

konuşurken Yazar, onun söylediklerini aktarır. Yazar, bunu geriye dönük anlatırken 

aynı zamanda anlatımda yer alan durumları, Asaf da geriye dönük yapar. Geri dönüş 

içinde geri dönüş yapılmış olur. 

Uzatmayayım, bana sonra şunları anlattı(…) ben hayatın kumar olduğuna asıl 
o gün inanmıştım efendim. Hiç unutmam, bu yaz başı, haziranın dokuzuydu.
Münih’ten karımın annesiyle babasının altın evlilik yıldönümlerini kutlamak
üzere gelmiştik.(…) evde eski tarih öğretmenim Kamil Bey’in kalmasını
istemiştim de… bunda çok ısrar etmiştim.

428

Dert Dinleme Uzmanı,Yazar olan kişinin Editör olan birisinden aldığı defterin 

Editör’ün yayınevine götürüp ona hiç dokunmadan yayınladığı beş bölümden oluşur. 

Bu beş bölümdeki hikayelerin başlangıcı, somut bir durumun yarattığı çağrışımla 

geriye dönerek yeni bir hikaye anlatılırken yaşanan durum o an yaşanıyormuşçasına 

–makta, -mekte zaman dilimi ile aktarılır. Dert Dinleme Uzmanı olarak geçen Editör,

herkesin derdini dinleyen ve bunları kayda alan biridir. Kitabın takdim kısmında 

‘yazar-anlatıcı’ romanın oluşum serüvenini anlatırken onunla nasıl tanıştığını belirtir. 

Gel zaman git zaman bir seferinde onun her zamanki masasında tek başına 
oturmakta olduğunu önündeki sayfala bir şeyler çırpıştırdığını görünce 
dayanamadım(…) o hoş gülümsemesi yok mu, hiç aklımdan çıkmıyor. 
Öylece başını kaldırmış, derin derin yüzüme bakmış ve “Buyrun, sizi 
dinliyorum” demişti. O kadar.

429
 

Dar Zamanlar serisinin dördüncü kitabı olarak belirttiğimiz Dert Dinleme 

Uzmanı’nın kendinden önceki eserlerle irtibatı noktasında; kitabın birinci bölümünde 

yer alan hikayede Editör’ün kayınvalidesi ile yaptığı konuşmada Editör Bir Düğün 

GecesiveHayırromanına dönüş yapar.  

“Dilden dile dolaşmaya başlamış bir romanın ilk cümlesini mi oynamaktayız? 

Hani şu: İntihar etmeyeceksek içelim bari! Kurtarıcımızı? (…) ne de olsa ben de artık 

“mecburen” Aydın İntiharları ve Geleceğin Başkaldırısı sorgulamalarının yakasına 

yapışmış bulunmaktayım.”
430

 

Romanın merkezinde yer alan Editör, kendi hayatını aktarırken hikayede yer 

alan taksicinin bahsettiği yaşlılar yurdunun nasıl yapıldığını ailesinin tarihi üzerinden 
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aktarır. Taksicinin söz konusu ettiği yer, aslında babasının kendi eliyle inşa ettiği 

yerdir. 

Aile? Evet tabii ailemiz? Buna da asla ve kata da ağa mağa değil de efendi, 
bey kısacası “kontluk” kökenlilerindendirler(…) yıllar? O zamanlar. Buralara 
sürülmüşler canım işte(…) babam, göçten sonra hükümdarlığın, işte gelin 
yerleşin, oturun şurda; burası zaten size aittir dedikleri Çiftlik Yaylası’nda 
doğmuş(…) kendi hatırladıklarımdan şöyle bir şey.

431
 

Romanlardan aldığımız bu bölümler, yazarın bu tekniği kullanma sıklığını ve 

zamanı tek bir kalıba sokmama isteğini yoğun bir biçimde göstermesi bakımından 

önemlidir. Bu salt bir teknik değildir, aynı zamanda insanın zaman algısını da daha 

somut biçimde yansıtır. 

2.2.1.3. İç Monolog 

Modern insan, doğa ile ilişkisi kopmuş veya zayıflamış bir yaşam sürer. Bu 

birey; binaların, fabrikaların, büroların betonları içerisinde sıkışır. Modern bireyin 

etrafında insan sayısı azalır ve çok az kişi ile diyalog kurabilen yalnızca meta 

üretiminde etkin olan birey; duygularını, düşüncelerini iç dünyasında yaşar. Kişinin 

etrafı kalabalık olsa da onu anlayabilecek kişi sayısı, çok sınırlı sayıdadır. Birey, 

kendi başına kalır. Onun bu kapalı dünyasına, ancak nesneler aracılığıyla kendi iç 

sesinden tanıklık edebilmekteyiz. Geleneksel romanlarda ağır basan diyalog tekniği, 

modernist romanda ağılıklı olarak yerini iç monolog ve iç diyaloglara bırakır. Çağdaş 

bireyin iç dünyasını bu sayede bilmek mümkündür. Adalet Ağaoğlu’nunDert 

Dinleme Uzmanı romanı hakkında verdiği röportajında; “Genellikle romanlarda aynı 

dil konuşulur. Ben burada oyun yazarlığımın faydasını görüyorum. Diğer 

romanlarımda diyalogları çok aza indirmişimdir. Dedim dediler yoktur bende. Çok 

azdır.”
432

değerlendirmesine bakıldığında yazarın romanlarındaki konuşmaların artık 

bireyin içine yöneldiği anlaşılır. 

Dar Zamanlar serisinin ilk kitabı olan Ölmeye Yatmak romanında bu teknik 

ile Doçent Aysel’in ruh dünyasına sirayet etmekteyiz. 07:22’de bir otelin on altıncı 

katına çıkıp odasının perdelerini kapattıktan sonra soyunup yatağa girerek kendini 
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ölüme yatıran ve bir türlü ölemeyen Aysel, otel odasından ve ondan önceki 

hayatından bahsederken iç monolog tekniğine sıkça başvurur. Böylece, biz de onun 

bunaltılarına eşlik ederiz: 

“Asansörle tam on altı kat çıktık. (….) O çıkınca kapıyı hemen kilitledim 

bütün ışıkları söndürdüm. Çarçabuk soyundum. Köşedeki yatağı açtım. Çırılçıplak 

içine girdim;ölmeye yattım.”
433

 

Aysel hayatından vazgeçmiş olsa da yine de kendisine verilen değeri sık sık 

sorgular. Hayatta tuttuğu yer neydi? Başkaları için ne anlam ifade etmekte veya 

başkaları için herhangi bir anlamı var mıdır?  Sorularına bir cevap bulsa belki yapmış 

olduğu eylem –intihar- onun için vazgeçilebilir olacaktır. 

Derse girmeyeceğim. Habersiz derse girmeyişim sekreteri şaşırtır. Dersimin 
olduğu saatte çocukları koridorda dolaşırken görür. “Aysel Hanım 
gelmedi.”derler. Sevinirler. Parklara çıkarlar. Kantinde otururlar. Ölmüş 
olduğum kimsenin aklına gelmez. Sekreter belki eve telefon eder. Sonra, daha 
sonraki günler ne olur? Hiç öğrenmeyeceğim nasıl olsa. Burada yatıyorum 
işte. Ölümün tamamlanmasını istiyorum.

434
 

Bu ölme biçimi, Aysel’i kaygılandırır. Kendi adına anlam yüklediği bu 

eyleminin başkaları tarafından anlaşılmaması, onun gülünç olarak değerlendirilmesi 

ve bu gülünçlüğün kendisini en iyi anlaması gerekirken onu anlamayan 

öğrencilerinden gelecek olması, onu rahatsız eder. Bu kaygıyı aydın birinin anlaşılma 

sancıları olarak da görebiliriz. 

Yatağın içinde kımıldamadan yatıyorum. Ölmeye girdiğim oda sıcacık. 
Çıplak gövdem temiz, kolalı çarşafların üstünde yine de üşüyor. Battaniyenin 
altında üşüyorum(…) ne zaman tamamlanacak can çekişmesi? Kız 
öğrencilerimden birisi Anna Karanina ya da Madame Bovary gibi ölüme 
yattığımı görürse kim bilir nasıl güler! Kafa kafaya verip ne dalga geçerler bu 
tür seçimlerimizle…

435
 

Aysel, neden ölmeye yattığını okurla paylaşmak ister. Bununla anlamlı bir 

eylemin sahibi olduğunu düşünen bir beninin olduğunu ispatlama kaygısı duyduğu, 

sıradan olmadığını hissettirme çabasında olduğu görülür. Kendi açısından yaşamın 

berbatlığının farkında olup bu eyleminin aslında bu yaşama bir cevap niteliğinde 

olduğunu göstermeye çalışır.Arada kalınmış yaşamın artık bir değer ifade etmediği, 

toplumsal moral değerlerinin artık hiç olduğu bir zihnin mırıldanmalarını duyarız: 
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Her şey yolunda görünüyordu. Artık öyle görünmemeli. Otuz yılda hiçbir 
yere gelinmemişse bir başkaldırı mutlak olmalı. Bu hiçlik de yaşanmalı bu 
boşluğa olanca hızla düşülmeli. Bu düşüş gerçek yüzünü göstermeli. Bir 
düşüş yokmuş gibi yaşanılamaz. Düşülen yerden yıldızlar seyredilemez. 
Ülkücülük şırıngası ile Oscar Wilde bilgiçliği arasında durulamaz. Bir yere 
dikilmeli. Orada sağa solsa bakılmalı.

436
 

Geleneksel romanda ilahi bakış açısıyla kahramanların dünya görüşleri ve 

düşünceleri yazar tarafın verilirken; modernist romanda bunu bireyin kendisi, birinci 

tekil anlatımla yapar. Yedinci bölümde her ne kadar tek bir kalıba koyamazsak da 

Aysel sol düşünceye eğilimli olduğunu şu şekilde belirtir: 

Koyu yeşil perdeleri açmadım. Bunu yapacağım yerde oturup ayal 
parmaklarıma bakıyorum…birer koltukta oturup sigara içmiştik. Ruhi Su’ dan 
halk türküleri söyleyip Nazım Hikmet’ten şiirler okumuştuk. Bizim hala 
kurtarmaya başaramadığımız ülkeyi onların nasıl kurtaracaklarını anlamaya 
çalışmıştım(….)Sonra Ahmed Arif’ten bir şiir ben okuyordum. Ya da benden 
sonra gelenlerin evirip çevirip devrimciliğe uyarladıkları bir türküye, Batı 
müziği karışımı bir şarkıya başlıyordum. Devrimciliğin topluca bir dünya 
görüşü, hatta bir yaşam biçimi olduğunu ona anlatabilmek için başka yolum 
kalmamıştı sanki.

437
 

Aysel, otel odasında ölmeye yattığında geçmişi hakkında sürekli hayatından 

kesitleri iç sesiyle verir. Bu iç konuşmalar küçüklüğünden itibaren Batı dünyasına 

ayak uydurmaya çalışan bir bireyin dünyasındaki nesnelerin de buna uygun olduğunu 

gösterir. Aysel, aydın bir insan olduğunu Avrupa ile irtibatını aktararak hissettirir. 

Bahçelievler dolmuşu bir türlü gelmiyor. Gelse de durmadan geçiyor. Kar 
gittikçe hızını artıyor. Kolumun altındaki dosyalar ıslanıyor. Kendime daha 
geniş bir çanta almalıyım. Ya da ısmarlayıp yaptırmalıyım. Şöyle, evden 
fakülteye fakülteden eve götürüp getirdiğim bütün kağıtlarım dosyalarımı 
içine alabilecek hem de kadınca görünüşü eksik olmayacak bir çanta. Geçen 
bahar Stockholm’deki toplantıya gelen Mrs. Marasco’nun elindeki ne 
güzeldi…! Ne pratik ne şık.

438
 

Aysel’in dışındaki diğer karakterler de içindeki duygu, korku, kaygılarını 

başkalarıyla paylaşmaktan çok kendi içinde sayıklamalar halinde söyler. Otel 

odasında kendi hayatını paylaşan Aysel, aynı zamanda onun hayatına dahil olmuş 

kişilerin iç dünyasını da okura sunar. Her ne kadar Aysel üzerinden metin ilerlese de 

aslında modernist olan bu eserde tek bir karakterin ağırlığı yoktur. Her birinin 

merkezde olma gibi bir pozisyonu vardır. Geleneksel romanda var olan tek 
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kahramanın ağırlığı, olayların ve durumların kahramanın etrafında dönme anlayışı, 

modernist eserlerde kırılır. 

Uygarlaşmanın ve aydın bunalımının sembolü olan Aydın, Aysel’in onun 

yerine Ali’yi sevebileceğini onu tercih edebileceğini düşünürken içi içini yer. Bu 

durum, onun için varoluşsal bir çıkmaza dönüşür. Aydın’ın bu konudaki yaklaşımları 

tepeden bakan bir aydının kibrini yansıtır: 

“Ali de kim oluyormuş? Demek onu bana tercih ediyorsun? Diye adeta 

sayıklıyordum. Çok üzülmüştüm. Hislerimi anlamış gibi anlattı(….) Ali’yi 

biliyordum tabii. Fakat o fırça saçlı, kaba saba oğlanla neden böyle ilgilendiğini 

anlamıyordum doğrusu.” 
439

 

Ali buluşmak için Aysel’i bekler. Ali,durduğu yerin karşısındaki 

üniversiteden yola çıkarak kızların okutulmaması sorununu, Aysel üzerinden 

konuşmayla verir. Buluşma esnasında ise Ali, bu düşüncelerini Aysel’e doğrudan 

söyleyemez. Dönemin eğitime dair geleneksel refleksini Ali üzerinden görürüz. 

Kadınların okutulmaması sorunu ve burada Aysel’in başkaldıran yapısı ile çağdaş 

bireyin duruşu karşılaştırılır.  

“O, bu yapılarda hiç okumayacak. Buraların ünlü profesörlerini hiç 

tanımayacak. Aysel tanıyacak. Belli de olmaz ki(…) bakarsın yine tıkarlar eve. 

Başlatırlar koca bekletmeye(…) belki Aysel yine dinlemez.”
440

 

Bir Düğün Gecesi romanı, Ayşen’in düğününü anlatırken; Tezel, Ömer, 

Ayşen’in iç seslerinin araya girmesi ile yapılan geriye dönüşlerle anlatım zamanı 

genişler. Anlatının büyük bir bölümü iç monolog tekniği ile verilmiştir. Kalabalık bir 

düğünde anlatıcının bu kadar iç monologlara yer vermesi modern bireyin 

yalnızlığını, iletişimsizliğini pekiştirmek istemesinden kaynaklanabilir. Nasıl ki 

Ölmeye Yatmak romanında otel odasında geçen kısa süre içerisinde Aysel’in iç 

monologlarıyla anlatı zamanı genişletilmişse Bir Düğün Gecesi’nde de özellikle 

Tezel ve Ömer ile bu teknik devam ettirilmiştir. 

Ömer’in düğünün başında Tezel ile ilk görüşmede bulunduğu yerden Tezel 

ile kaçma isteğini belirten uzun iç monologunda adeta hem Aysel’den hem de onun 

ailesinden bir intikam alma duygusu sezilir. 
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Tezel’e bütün içkilerin benden, yürü çıkıp gidelim buradan,demek bile 
istiyorum.Deme. Deme. Burada hem Ayşen’in sevgisi kanat çırpıyor başının 
üstünde hem güven altındasın Ömer(…) Tezel’in yarın sabah bütünüyle 
başına kalacağından emin değilsin. Gözünü kırpmadan yapar bunu(…) 
Kalsın. Aysel’in bu sabahki bakışını, kanayışı içinin,son aylardaki uzaklığını, 
uzaklığınızı, senin onun içini kanatışını bu akşamüstü, kanatışını,- Aysel 
yeniden doğrulmak zorunda kalacak şimdi-hak etmiş olurdun. Kız 
kardeşiyle… Yeğeninin düğünü başlamadan Anadolu Kulubü’nden 
kaçarak…Tezel’le ayakta duramayacak denli sarhoş olup herkeslerin girdiği 
şu kapıdan sarmaş dolaş çıkarak.

441
 

İç monolog tekniği, aynı zamanda konuşulmak istenmeyen veya kişinin 

içindeki gerçek duyguları karşıdakilere aktarmak istememe durumunun bir ifadesidir. 

Karakterler o gerçekliği içinden geçirerek okuyucuya ulaşmasını sağlarması, bu 

teknikle görülür. Bu da bireylerin birbiri ile yalnızca yüzeysel ilişki kurduğunu, 

gerçek benliğini kapalı tuttuğunu gösterir. Bir Düğün Gecesi romanında Ömer, 

düğünde yanına gelen kendini Tarım Bakanlığı çalışanı olarak tanıtan adam ile 

diyalog kurarken karşıdakine; “Tarım Bakanlığında çalışıyorum. Bütün 

incelemelerinizi okudum…. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyorsunuz?” kısa 

cevaplar verir. Adamın ne yapıyorsunuz sorusuna iç monolog tekniği ile aslında 

kafasından çok şey geçirdiğini ancak bunu karşı tarafa aktarmadığını ortaya koyar. 

Şimdi ne yapıyorum? İşte sizinle Anadolu kulübünde karımın abisinin kızının 

düğününde sizinle tanışıyorum ya? Burada duruyorum. Bir viski içiyorum. İkincisini 

yani. …Tezel’in beni alkol dünyasına çekmesine izin veriyorum…öğreniyorum. 

Aylardır günlerdir öğreniyorum. Sizin öğrenmekte gecikmiş kafanız gibi durmadan 

öğreniyorum…sizin kim olabileceğinizi düşünüyorum.”
442

der.Bu şekilde beş sayfa 

devam eden kısa aralıklı diyalogların ardında gelen iç monologlarda hem Ömer’in 

Ölmeye Yatmak romanında verilmeyen iç dünyasına girmekteyiz hem de bireylerin 

zayıf iletişimlerine, aydın-halk çelişkisine tanıklık edilir. 

Fikrimin İnce Gülü RomanındaBayram ve Balkız üzerinden yapılan bir 

yolculukla kahramanın iç yolculuğuna çekilerek yazılan romanda modern bireyin 

kendisi ve çevresiyle yaşadığı sancılara roman boyunca eşlik edilir. Bayram’ın bu 

yolculuğa tek başına çıkartılmasıyla modern teknik olan iç monolog ve iç 

diyalogların daha çok kullanılması amaçlanır. Bu yüzden romanın genelinde bu 

441
 Ağaoğlu, Bir Düğün Gecesi, 22. 

442
A.g.e., 117- 118.



180 

teknikler sıkça kullanılır. Bu iki teknikte yapılan zamanın geri ve ileri sarmalı ile 

zamanda yolculuklar yapılır. 

Bayram,işçi göçlerinin yoğun yaşandığı 1960-1970 yılları arasında 

Almanya’ya gider.  Bir süre çalışarak ziyaret amaçlı Türkiye’ye geri dönüş 

yaparken Bayram’ın yaşamış olduğu yolculuk esasında tekil bir yolculuk değildir. O 

dönem gurbetçilerinin genel karakteristiğini yansıtması bakımından önemlidir. 

Arabasına çok düşkün olan Bayram, sınır kapısındaki yoğunluktan dolayı başka 

arabanın onun aracına hafifçe sürtmesiyle oluşan hasar karşısında umutsuzluğu 

kapılır. Sıkışıklık olmaması için gümrük memuru Bayram’ın yanına gelir ve yola 

devam etmesi için onu uyarır. Türkiye’ye giriş kapısı olan Kapıkule sınır kapısında 

çalışan ve gurbetçileri sürekli gözlemleyen memurun Bayram hakkında içinden 

geçirdiği düşünce, gurbetçiler hakkındaki genel karakteristik durumu anlatır. 

Arkasını dönüyor.(…) diyebileceklerini içinde gizlemeyi becererek: Trenle 
hele uçakla gelenlerin canları çıkar. Varış zamanını kendileri seçemezler. 
Başta seçtiklerini sanırlar. Bindikleri uçaklar orada gecikir,burada bekletir; 
derken öğlene ineceklerini sandıkları yere gece yarısı inerler.(…) Burada, 
ohooo, sere serpe. Merasına kavuşmuş koyunlar, kocabaşlar gibi 
yayılıveriyorlar. Daha yüz versek, bahçe hortumunu şuradan kapıp arabasını 
yıkamaya bile koyulur bu hasır şapkalı şimdi…

443
 

Bayram, her ne kadar amcasını ziyaret etmek maksadıyla geri dönse de onun 

esas amacı, onu küçük ve hor gören köylülerine karşı kendini ispat etmektir. Yaşamış 

olduğu eziklik psikolojisini lüks bir araç ve takım elbise ile üzerinden atmak isteyen 

Bayram, Ballıhisar’a akşamüstü giriş yapmak ister. O saatte erkekler köy 

meydanında; kadınlar da çeşme başlarında, dere kenarlarında olacağı için herkes onu 

görebilecektir. Onun için Bayram yolda hiç vakit kaybetme niyetinde değildir.  

Bu gidişle, Ballıhisar’a günbatımında girebilirsek ne ala. Yok giremezsek en 
iyisi sabaha kalmak. Sonra da şanımızla şerefimizle…sabah vakti gün 
aydınlığında bas gir. Lakin sabah vakti de herkes çiftinde çubuğunda. Herkes 
bir yana dağılmış olur. Kahvenin önüne şöylece toplaşmış olmalılar ki tadı 
çıksın.(…) karılar kızlarsa dere kıyısında, çeşme başında…Göreceksin 
yaa…

444
 

Romanın sonlarına doğru kendi içinden konuşan ve bu psikolojik durumu 

iyice belli ettiren Bayram, modern psikolojinin öncülerinden Sigmund Freud’un 

ortaya bilinçaltı düşüncelerinin romana yansıması olarak görülebilir. 
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Herkesi, Cemal’i, Adem’i, hepsini kendine karşı saygılı görmek… biz bir 
külüstür bir tozlu Ford’la kahve önüne dayanan fötür şapkalıdan aşağı mıyız 
len? Yoo isteseler de istemeseler de beni övmek zorundalar artık. Artık 
“İncegül Bayram”, artık “kediboku”, “deloğlan” bitti. Yok. Tarihe gömüldü. 
Bu Bayram var işte artık.

445
 

Cumhuriyet’in ilk kuşaklarından olan Aysel’in çocukluk dönemlerineÖlmeye 

Yatmak romanında tanıklık etmiştik. Hayır’da ise Aysel, yaşlı bir kadın olarak 

karşımıza çıkar. Bu zamansal ilerlemenin bedeni üzerindeki değişimini, ödül 

töreninde elbise seçmeye çalıştığı anda elbiseler aracılığıyla Aysel kendisi belirtir.   

“Bunlar bir zamanlar üzerimde ne kadar hoş dururdu. Etek dar, ceketin önü 

kapanmıyor. İki ucu yukarı kalkıyor. Şu bluz eskiden cankurtaranımdı benim. Her 

şeyin içine yaraşırdı. Ama artık yaka çarpık, önünde bir türlü çıkmayan meyve 

lekesi…”
446

 

Modernitede, toplum ve otoriteler tarafından bireyin hayatı her taraftan 

kuşatılır. Birey, ne özel ne de kamusal hayatında özgür kalamamaktadır. Bu da 

bireyin karakterinin doğal gelişimine ters bir etkide bulunur. Hayırromanında Aysel, 

çektirdiği bir fotoğrafına bakınca içinden konuşur ve yüzündeki gülümsemeyi 

hayatında topladığı bütün gücün toplamı olarak görür. O da sönük bir gülümsemedir. 

Hayır, bu fotoğraf orada çekilen fotoğraf değil. Orada fotoğraf filan çekmedik 
biz. Bütün gücümüzü seferber edip giderayak kederi gülünç şakalarla aşmaya 
çalıştık. O kadar. Çünkü ne de olsa salt özeli değil, geneli de yırtılıp 
parçalanmış bir tarih içinde insan, kendinden bunca hoşnutlukla 
gülümseyemez.

447
 

Her zaman için üslup arayışının sürdüren Ağaoğlu,Yazsonu romanıyla birlikte 

yeni anlatım tarzlarına başvurur. Bu konuda Yüksel Topaloğlu yazarın bir röportajını 

göstererek bu yeni tarzın ilginç olduğunu söyler:  

Yazsonu’nda tanık olduğumuz bu ilginç denemeyi bir söyleşide Adalet 
Ağaoğlu: “…romanın bir serüveni var o da romanda yer almalı görüşü’nden 
hareketle yaptığını belirtir ve denememenin kendi arayışının sonucu olduğunu 
“…şimdi böyle romanlara post-modern diyorlar, ama benimkisi bütünüyle 
kendi roman sorgulayışımın, kendi roman serüvenimin içinden çıktı.” 
sözleriyle vurgular.

448
 

Adalet Ağaoğlu’nun roman yaratma tarzının keskin bir değişiklik gösterdiği 

Yazsonu romanında, anlatım teknikleri bakımından iç monologların azaldığı görülür. 
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İç monolog tekniğinin kullanıldığı ilk yer,mesleği yazarlık olan yazar-anlatıcının 

Akdeniz’de bir motele yerleştikten sonra bu gezisi hakkında bilgi verdiği birinci 

bölümdür. İkinci olarak da üçüncü bölümde tatil için gelenlerin gittiği ve Nevin’in 

tek başına kalarak tatillerinin nasıl geçtiğini daha çok iç monologlarla aktardığı 

bölümdür. Yazar-anlatıcı bir yaz sonunda her şeyi ardında bırakıp sadece dinleneceği 

bir ana kendini teslim etmek ister. Yazmak istediği bir roman olsa da ve bu beynini 

işgal etse de tatil için geldiği yere o romana dair bir şey getirmez. Yalnızca 

dinlenmek ister. 

“Yukarda biraz değindim sanıyorum: bu deniz kıyısına çok yalın bir nedenle 

gelmiştim. Katıksız bir dinlence. (…) Bana gerekli olan yazdan arta kalmış güneşli 

dingin günler, deniz, sessizlik…”
449

 

Geliş nedenini böyle açıklayan yazar, istese de yazı onun peşini bırakmaz. 

Yazar, motelin yanındaki eski bir evi gördüğünde o eve dair düşüncelerinden 

hareketle yeni bir romana başlar. Bu üst kurmaca ile başlayan roman, ikinci ve 

üçüncü bölümde yer alan anlatıcısının Nevin olduğu kurmacanın bölümleridir. 

“Ta ki o an, o ilk ışık çakımında, motelin yanındaki bir evde, varla yok arası 

bir zaman parçası içinde gördüğüm, sesler, hatta bir hıçkırık sesi bile işittiğim an, 

eski tasarım bütünüyle geriledi.”
450

 

İkinci bölümdeyazar-anlatıcı ve Nevin’in eski evini ve çevresini aktardığı 

kurmaca bölümden sonra üçüncü bölümde geçen öyküde, tatil için eve ilk gelen 

Nevin, herkesin gitmesiyle yalnız kalan yine Nevin’dir. Yalnız kaldıktan sonra 

yaşanılan her şeyi yazmak için daktilonun başına geçer. 

“Hepsi gitti. Evi bana bıraktılar. Ben kaldım, yaz bitti.(…)  Bu sabah en son 

kalanı, Memet’i yolcu ettim. Ardından taraçaya oturup uzun süre önümüzdeki koya, 

denizin kayalardan çekilişine baktım.”
451

 

Üçüncü bölümün sonunda Nevin, evden ayrılacağını belirterek yaşanılanların 

artık bittiğinin haberini verir: 

Ben gidince… 
Birkaç gün birkaç saat sonra gideceğimi, önünde sonunda gideceğimi bile bile 
bir direniş gibi anlatmaya sığındım.(…) kaç gecedir, kabaran denizin tümüyle 
silmeyi başaramadığı adlarımızı, çizdiğimiz çizgileri, yazdığımız yazıları, 
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dalgaların değilse yağmurun er geç sileceğini biliyordum. Ama benim 
dışımda bir olgu gibi, inanmıyordum.

452
 

Yazsonu romanının dördüncü bölümünde ise yazar-anlatıcının iç sesi devreye 

girerek ikinci ve üçüncü bölümün kurmaca olduğunu hatırlatıp artık tatilden de geri 

döndüğünü belirtir. Bu şekilde üst kurmaca da sona erer. 

“Kimse kimseye bir daha hiç rastlamadı. Hepsini bir kez, hep birlikte, 

dinlencem sırasında, ben görmüştüm. An an onlara çok yakın gelmiştim.(…) bu 

kıyılara bir yabancı olarak gelmiştim, bir yabancı olarak dönüyorum.”
453

 

Üç Beş Kişi romanında, her bölümdeki hikâyenin merkezinde yer alan 

karakterlerin iç monolog tekniğini yoğun olarak kullandıklarını görürüz. Her ne 

kadar varlıklı, soylu olsalar da bu kişilerin ortak yönleri, istedikleri hayata bir türlü 

kavuşamama ve iç dünyalarındaki yalnızlıktır. Kendisine bir telgraf göndererek ertesi 

sabah İstanbul’a geleceğini belirten Kısmet’i, Ufuk ile birlikte karşılamak için Murat, 

geç saatlerde İstanbul sokaklarında elinde bir adres ile Ufuk’u aramaya çıkar: 

Geri döneceksin. Kim bilir ne kadar yürüyeceksin.(…) benimse Ufuk’u 
bulabilmek için önümde yalnız iki saatim kaldı. İki saat bile değil. Çok az. 
Çünkü daha, yasak başlamadan geri döneceğim.(…)kısmet de telgraf elime 
geçmedi sanırdı. Zaten geçmeyebilirdi. Kesikleri almaya dönmeyebilirdim. 
Böylece onu her zaman ürkütmüş bu kentte, büsbütün yalnız, yitmiş bir 
Kısmet…

454
 

Murat,uzun süre şarkıcı Selmin ile yaşar. Beşiktaş’ta kendine ait bir katı 

vardır. Murat, yeni bir hayata başlamak için Selmin’den ayrılır ve katını satar. 

Dairesindeki bazı eşyaları almak için eve geldiğinde Kısmet’in telgrafını bulur. Her 

zaman için arka planda kalmış ablası Kısmet için bir şeyler yapma duygusu, onu 

Kısmet’in sevdiği Ufuk’u arama yolculuğuna çıkarır. 

“Ufuk’u bulursam, yarın sabah Anadolu Ekspresi’nin gara çok neşeli sahiden 

sahici mutluluklar saçarak gireceğini düşledim. Beşiktaş’taki küçük katı da 

sattım,(…) telgrafı buldum ve Ufuk’u bulursam yarın sabahın çok güzel olabileceğini 

düşledim.”
455

 

Kocasını genç yaşta yitiren, ölüm döşeğindeki babasının bakımları ile 

ilgilenen Murat ve Kısmet’in annesi Türkan Hanım, bütün ömrünü başkalarına 
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adadığı, kendi hayatıyla ilgilenmediği ve hayatında başka erkeğe yer vermediği için 

yaşadığı pişmanlık duygularını kendine itiraf eder. 

“Eskişehir’de durmadan eşya, emlak alırsın. Kapıda adamların olur. Herkesi 

yedirir giydirirsin. Ama bir erkekle baş başa oturamazsın. İçkilerin adını bilemezsin. 

Sekseninde bir Neval Hanım, delikanlıları bile peşinden koştururken, sen…(…) o 

karılar yaşıyor, bizse…şu gece yasağı olmasa, bu sefer ben de yapacağımı bilirdim 

yaa!..”
456

 

Murat’ın dayısı ülkesinde eğitim aldıktan sonra Avrupa’da iktisat üzerine 

doktora yapmış, bilgili, nüktedan, ağırbaşlı, kadınları kendisine bağlayabilen 

yakışıklı biridir. Ferit Sakarya, yeğeni Murat’ın sevgilisi Selmin ile beraber olmuştur. 

Başkalarının gözünde tutarlı namuslu bir müteşebbis olan Sakarya, arkadaşları ile 

gece toplantısından otele dönünce içindeki duyguları dökerek gerçekte nasıl biri 

olduğunu kendi kendine bir nevi itiraf eder: 

“Gecenin sonuna doğru oracıkta Selmin’i elinden tutup kaldırışım…Murat’ın 

şaşkın bakışları önünde ‘sonra görüşürüz’ diye çekip gidişim. (…) sen gücüne 

güvenen, o gücü kötüye kullanan bir alçaksın Ferit!..(…) Ben sadece insanım diyor, 

gerçekçi bir insan.”
457

 

Ailenin bütün sevgisinin Murat’a verildiği evde Kısmet, kendini yalnız ve 

sevilmeyen biri olarak görür. Her şeye rağmen o kardeşine aşkla bağlıdır. Hayatında 

sevdiği ve bağlı olduğu kardeşi Murat ve eski sevgilisi Ufuk’un yanına gitmek için 

evini terk eder. Bu onun için bir başkaldırıdır. Kısmet’in bu başkaldırısı sevgiyi 

bulmadığı, kendini birey olarak hissetmediği bir ortamdan kaçarak yeni bir arayışa 

çıkmasıdır: 

“Çok seviyorlar beni, çok düşünüyorlar sonra çıkıp gidiyorlar. Hiç 

sevilmiyorum, hiç düşünülmüyorum. Onların hoşuna gitmek, gözüne girmek için 

çabalıyorum(…) yarın sabah Murat’ı göreceğim. Onu sevindirip sevindirmediğimi 

bilemeyeceğim. Belki Ufuk’u yeniden görürüm. Kim bilir. Buluşuruz. Yeniden 

sevişiriz…”
458

 

Ana izleğicinsel erotizm olan Ruh Üşümesi romanında, ön plandaki iki kişide 

diyalog çok azdır. Bunun yerine iç monolog, daha çok yer tutar. Bu iki kişi, bir 
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restoranda karşı karşıya getirilir. Diğer kişilerde ise diyalog unsurları öne çıkar. 

Bişiler betimlenirken kadın ve adam, denizin yüzeyine yakın denizkestanelerine 

benzetilir. Bu, modernist kişilerin dışa kapalı ve savunmada olan yapısını ortaya 

koyarken aynı zamanda görünmeyi dilediğini de gösterir. Özellikle metamorfoz 

olarak bilinen bu durum, Kafka’da sıkça karşımıza çıkar. Kafka’dan sonra da 

modernist metinlerde kişilerin ruh halini göstermek için bu dönüşümler kullanılır. 

Makineleşmiş insanın kendi içine çekilmesini gösteren bu benzetilmeye karşı kadın, 

anlatıcıyı desteklercesine devreye girer: 

Şey gibiyim evet, denizkestanesi. İçine büzülmüşlüğünden çözülmeye 
başlayan, açıkçası, suların yaladığı kayalıklarda dikenlerini ağır ağır dışa 
doğru uzatan, diken uçlarındaki doruğa ulaştığı zaman, giderek salt ıslak 
ışınsı dikenlerin değil, sert kabuğun dış yüzünde de yumuşak bir tenin 
ürpertileriyle titreşen denizkestanesi…en ufak bir uyarıyla belli belirsiz ilk 
tehlikeyi sezişte ise kuzgun renkli maytap kendi içinde sönüp gidecektir.

459
 

Kadın ve adam, kaçamak gözlemler yapsa da arada birbirlerinin kışkırtıcı 

noktalarını aramaktan geri durmazlar. Yaşamak istedikleri fantezilere geçmeden önce 

birbirlerini ölçüp tartarlar. Adam, kadının yanağındaki çukuru;kadın da adamın 

elindeki yumuşak tüyleri hareket noktası olarak seçer. Kadın, ona karşı cesaretli bir 

davette bulunduğunda nasıl bir konuşma ile karşılaşabileceği hakkında tahminler 

yürütür. Bu konuşmalar, aynı zamanda hem bireysel bastırılmışlığı hem de toplumsal 

cinsiyet bakışını da bir arada barındırır. 

“Kusura bakmayın karım evde beni bekler.(…) Benim için büyük bir 

şansızlık efendim. Keşke daha rahat bir zamanda karşılaşsaydık lakin şimdi uçağı 

kaçırırsam Doğu’da vermem gereken dersi vermemiş olurum.”
460

 

Adam, kadını kaçamak bakışlarla incelerken onun bedeni üzerinde neler 

yapabileceğini düşünür. Okuduğu kitaplardan edindiği bilgilerin yanlışlığını da 

içinden geçirir. Düşüncelerinden hareketle adamın daha önce cinsel ilişki hakkındaki 

bilgilerini deneyimlediği ve kitabi bilgilere aldırış etmediği ortaya çıkar.  

“Kadınların duyarlı olmayan hiçbir noktaları yoktur, diye biliyorum ama bu 

bilgim hiçbir zaman gerçeklere yakın düşmedi, onlara uygun gelmedi.”
461

 

Yemek masasında otururken yemek odaklı kısa konuşmaların arasında derin 

bir iç buluşma ikisini de sarmıştır. Bu buluşma tenin ötesine geçer. Konuşmadan, 
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dokunmadan birbirini doyuran iki ruh ile karşı karşıyayızdır. Kitabın altıncı bölümü 

olan “Deniz Mağaralarında Uğultular” bölümünde adam, derin soluk alma 

esnasında içinden;“Beni içinize almışsınız gibi duyuyorum kendimi. Öyle ki yeniden 

dalmamak için güç tutuyorum kendimi.”
462

der. Bu düşünceleri içinden geçirirken 

şarap bekleyen kadının: “Garson hiç gelmese de olur, telefon hiç çalmasa burada 

böyle kalsam… Öpüşlerinizden mutlu oluyorum, okşayışlarınızda. Gövdelerimizin 

yan yana, iç içe derinlere kulaç attığını duyuyorum, bundan tenötesi tatlar 

devşiriyorum.”
463

şeklindekiiç konuşmaları, ruh birlikteliğinin karşılıklı nasıl 

geliştiğinin itirafıdır. Bölüm isminin de iç konuşmaların gidişine uygun seçildiği de 

buradan anlaşılır. 

Romantik Bir Viyana Yazı romanında anlatıcı olarak karşımıza çıkan farklı 

anlatıcılar vardır. Anahtar Deliği, Süpürge Çöpü bölümlerinde Yazar olan karakter; 

Hayatın Kumarı, Geçmişin kokusu bölümlerinde ise Kamil Kaya ve Yazar 

karakterleri öne çıkar. Romanda, yalnızlık ve arayış içerisinde olmalarından bu 

karakterlerin iç konuşmaları sık olmasa da yer alır. Yazar olan karakterin arayışına 

neden olan Barok dönemi, sürekli bilincine akın eder. Bu sesin etkisiyle Viyana’ya 

gider ve kurmacalar arasında ilişki başlar. Aşağıdaki alıntıda geçen bölümde Yazar, 

“Öyle ya, bana.” sözü yukarıda da değindiğimiz üzere Yazar ve Kamil Kaya’nın aynı 

kişi olma ihtimalini kuvvetlendirir: 

Ba-rok, karanlık ortaçağ’ı geride bırakıp, Rönesans’ın yol açtığı büyük 
keşifler zaferini tumturaklı sözlerle kutlamaktı. Bu ya da buna yakın söz 
dilime, neresiyse işte artık; bana, öyle ya, bana takılıp kaldığında, dünyanın 
tarihteki rengini hiç solmadan koruyan herhangi bir kentini koruyor değildim. 
Herhangi bir Barok yapıya gitmiyor oradan dönmüyordum(…) Hyde Park’ın 
bir ucundaki gölgeli cadde boyunca yürüyordum: Barok, It-riii…

464
 

Üst kurmacada yer alan Yazar kahraman, kurmacada yer alan Kamil 

Kaya’nın eski öğrencisi Asaf ile restoranda tanışır. Asaf, Yazar’a onun bir 

okuyucusu olduğunu ve neler yaptığını sorar. Verdiği cevap, tarih derslerini 

anlattığında kendini o mekânlarda o kişilerle yaşıyormuşçasına anlatan, Viyana’ya 

gitme hayaliyle yaşayan devamlı Kruvaze ceket giyinen Kamil Kaya’nın iç dünyasını 

verir. Aynı zamanda üst kurmacadaki anlatıcı olan Yazar’ın kurmacanın da yaratıcısı 

olduğu algısını pekiştirir. 
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Elimle tutamadığım bir şeyin peşimde olduğunu, bu tutkulu arayış ateşinin 
birkaç yıl önce Londra’da içime düştüğünü, o gün bugündür beni yakıp 
kavurduğunu(…) romantik emekte bir sakınca görmediğim kimsenin ne 
aradığını sormadan edemediğimi, böylece üstümdeki karabasan ağırlığının 
daha da arttığını yarı kekeleyerek söylemeye çalıştım.

465
 

Asaf Yazar’a ismini söylediğinde onu önceden bildiğini söylemesiyle ileriki 

bölümlerde açığa çıkacak kurmacanın yaratıcısını da Yazar önceden haber eder. 

“Adı Asaf’mış. Bu ad da bana hiç yabancı değil. Büyütmemeliyim, Asaf 

yaygın bir ad. Her yerde geçebilir… Yine de bu Asaf adıyla başka, özel bir 

yakınlığım olmuş gibi bir duygu içindeyim.”
466

 

Kurmacanın merkezinde yer alan emekli tarih öğretmeni Kamil Kaya birçok 

şehir dolaşır, sürekli anlattığı tarihin düşleriyle yaşar. Evlenmeyen Kaya, edebiyat 

öğretmeni Nesrin Hanım’a yakınlık duyar. Kendilerinden bile sakladıkları bu ilişkide 

ikisi de düzeyli olmaya özen göstermişlerdir. Kamil Kaya, Viyana gezsisinde 

tanıştığı Clea ile yakınlık kurar. O güne kadar yaşamaktan çekindiği her duyguyu 

onunla açıkça yaşar. Tabi bu rahat birlikteliğin belirleyicisi cesaretlendiricisi 

Clea’dır. Kaya’nın yaşadığı acziyet onun ruh halinin çekingenliğini, cesaretsizliğini, 

yalnızlığın verdiği donukluğunu bize gösterir. 

“Nesrin’le yirmi yılda toplasan yirmi kere yatmamışımdır. Clea’yla, 

bakışlarındaki, elimi tutuşundaki derin çağrıya uyup daha ilk karşılaştığımız gün 

yatağa girdim. Utangaç bir genç kız olan bendim.”
467

 

Dert Dinleme Uzmanı romanında anlatıcı-yazar olan kişi Editör’den bir defter 

alır. Bu defter Editör’ün dertlerini dinlediği ve bu dertlere paralel kendi dertlerini 

anlattığı hikayelerden oluşan bir defter romandır. Editör, defterini anlatıcı-yazara 

teslim ettikten sonra ortadan kaybolur. 

“Karar verilmiştir: DERT DİNLEME UZMANI adlı bu kalın defter aynı adla 

ve noktası virgülüne kadar aynen yazıldığı gibi yayınlanacaktır: İşte bu kadar. İşte 

buuuu:”
468

 

Takdimci, en sonunda devreye girerek özetle işinin dert dinlemek olduğunu 

bir şiirle de defter romanı sonlandırır. Editör’ün Yazar’a teslim ettiği kalın deftere 
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dokunmadan yayımlayan Yazar kişi, anlatıcı olarak devreden çıktığından dedim dedi 

biçimindeki çözümlemelerin devredışı kaldığı ve Editörün mırıldanmaları olarak 

anlatıcısı olduğuhikâyeler kalır. Dert Dinleme Uzmanı, modernist anlatım 

tekniklerinin sıkça ön planda olmadığı bir romandır. Bu açıdan bakıldığında iç 

monolog ve iç diyalogların zayıf olduğu bir anlatım vardır. 

2.2.1.4.İç Diyalog 

Kahramanın yazar-anlatıcı gereksinimi duymaksızın duygu ve düşüncelerini 

kendi içinde soru cevap biçiminde yaptığı konuşma yöntemi olan iç diyalog tekniği, 

Adalet Ağaoğlu romanında oldukça yer tutar. Kimi zaman bu teknik, iç monolog 

tekniği ile iç içe de kullanılır. Modernist bireyin başkaları ile olan ilişkisinin zayıflığı 

ve birçok nedenden benliğini olduğu gibi başkalarına aktaramaması, kişinin iç 

yolculuklar yapmasına neden olur. Bu yolculuklarda sorgulanan insan ruhunun 

derinliği, modernitenin yarattığı bunaltılara karşı çıkılacak yol bulmalar olabileceği 

gibi günlük problemler de olabilir.  

Aysel, intihar girişiminden önce dolaşmaya çıktığı şehrin sokaklarında 

gördüğü bir apartmanın -Şencan- adından yola çıkarak hem aile ilişkilerini hem de 

burjuvaziyi eleştirir. Ataerkil veya geleneksel ailenin etkisini yitirdiğini baba 

üzerinden verilirken çalışmanın sadece bir kesime ait algısını yansıtan burjuva-işçi 

arasındaki mesafe, roman kişisi olan anne üzerinden verilir: 

Şencan Apartmanı. Yapı sahibi bu adı nasıl koymuştur acaba apartmanına? 
Bir akşam yemeğinde bütün aile toplanmıştır. Bu mirasta hakkı olan herkes 
bir şey söylemiştir. Anne: ‘adı Uğur olsun’ demiştir. Kızı 
beğenmemiştir:’Yuva olsun demiştir. ‘Yuva Apartmanı.’ Küçük oğlan 
babasının dizine sıçramış ‘Şimşek’ demiştir(…) baktı ki baba her taraftan bir 
ses çıkıyor, kestirip atmıştır:’Adı Emek olsun!’(….) ‘Sen işçi misin? İşçiler 
koyarlar böyle övüngeç adları!’(...) Neyse ne, apartmanın adı Şencandı işte. 
Belki soyadıdır ailenin…

469
 

Ali, şehirleşme ile birlikte değişen modern mimari yapıyı hayranlıkla izlerken 

buralar hakkındaki düşüncelerini kendi içinde sorgular. Halkevi tavanının süslü 

yapısı, aydınlık olarak tasarlanması ve Ali’nin oraya yakıştırılması romanda 

rastlantısal değildir.Bu şekildeHalkevi’nin işlevi de gösterilir. Ali’nin taşradan şehre 

gelen hem otelde çalışan bir emekçi hem de kendini eğitim yoluyla geliştirmeye ve 
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çağdaş olmaya çalışan bir karakter olması, onun Halkevi ile olan ilişkisini ortaya 

koyar. 

“Tavandaki dünyadan yere yeniden hıçkırmaya başlayan kalabalığın içine 

nasıl düşmüştü acaba? Biri mi itmişti onu, yoksa o mu birilerini itmişti?”
470

 

Aysel, otel odasında yatarken ölüm ve bedeni hakkında birçok yerde iç 

diyalog tekniği ile yaptığı eylemi sorgular. Ölmeye yatma esnasında, Aysel’in 

kafasına takılan şeylerin gündelik hayat ile ilgili olması, intihar etmenin altında yatan 

asıl sorunların basit görünse de bu sıradanlığın bile onu intihar etmeye sürüklemiş 

olabileceğine işaret eder. Her gün yapılan rutin işlerin aksamamasını isteme, 

vücudun kendini ezberlemiş hayata adapte etme isteğinden kaynaklanır. Bu, 

ezbergünlük hayat, modernist yazar olan Franz Kafka’nın Gregor Samsa’sını böceğe 

dönüştürmüş Aysel’i de intihar eylemine sürükler: 

Dışarıdan bir elektrik süpürgesinin horultusu geliyor. Kat hizmetçisi odaları 
temizlemiş olmalı. İşine geç kalmamış mı? Ansıdım: Oda kapısının dışına 
‘lütfen rahatsız etmeyiniz.’levhasını asmayı unutmuşum. Yazık. Asmalıydım. 
Ama artık kalkamam. Ölmeye yattım(…)Mutfak penceresi açık mı? 
Açıksa,dün akşamüstü komşular bizim mutfakta çıplak bir delikanlı 
görmüşlerdir(…) Mutfak penceresi açık mıydı acaba? Temizlikçi kadın az 
sonra gelir. Evin bir anahtarı da onda var. İçerde olmadığımı görünce 
telefonumu bekler. ‘şunu yap bunu yap’ diyeceğimi düşünür. Bir telefon 
etsem mi? Ayrıntıları düşünmekten ölemiyorum. Düğmelerim?(…) Öyle ya 
soyunurken hiçbir düğmemi çözmedim(...) Şimdi bana ölmek üzere sadece 
başımı sokacak bir yer gerektiğini o zaman düşünmüş olmalıyım. Neden ille 
başımı sokacak bir yer gerekti? Bu oda örneğin?.. Orada ölünemez miydi, bir 
ucuz pamuklu vitrinin önünde? Hem ölmek üzere bir yer düşünsem az sonra 
başak bir minibüsün içinde ne işim vardı?

471
 

Aysel’in kendini önemli görürve özgün olduğunu düşünürken içinde 

bulunduğu durumla bir bağ kurmaya başlar. Bu durumda Aysel, kendini kötü 

hisseder. Modernitenin; kentlilik, eğitim, kurumsallaşma gibi etkenlerle bireyleri 

birbirine benzetme gücünden kaçmaya çalışır. Kendini sıradan olarak görmez 

vesistem karşısında zayıf kalmış bireylere karşı bir üstünlük anlayışı içine girer. O 

özgündür! 

Yine de bir kadın sesi işte. Belki bir iş kadını. Yoldan gelmiş. Ardında da 
bırakıp aynı tür yorgunlukları. Bir iş kadını. Bir toplantıya, belki bir seminere 
gelmiş başkente(…) bir hostes de olabilir. Türk Hava Yollarımızın uzamış 
seferlerinden. Hayır. Bu tür bir sesi ayırt edebilecek yaştayım. Bilmek, 
görmek, tanımak her şeyi…barlara dalıp çıkmışlığım da var(….) Hayata 
bakarken, toplum yapımız incelerken barlar, barların orospularıseyredilmesini 
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olur mu? İşte yararı(…) Bir orospuyla aynı çatı altında bulunmak incitiyor mu 
yoksa beni? Ve saygıdeğer oluşumu ve yüce düşüncelerimi ve anlamlı 
ölümümü?

472
 

Her şeye rağmen Aysel, hayatında istediği noktaya gelememenin acısı içinde 

kıvranır.Bütün çabalarına rağmen bulunduğu noktadan daha ilerisine gidememek, 

küçümsediği insanlar tarafından yönetilmek, ona hayatı çekilmez kılar. Hiçbir şeyin 

değişmediğini görmek, artık onun için yaşamayı anlamsızlaştırır. Tabii bu durum, 

aynı zamanda aydın veya modernist bireyin toplum ile olan uzlaşmaz kimliğinden de 

kaynaklanır. Aysel’in iç diyaloguna baktığımızda o tek başına yeterince geliştiğini 

düşünür ve ötekileri ise gelişime muhtaç görerek onlara tepeden bakar: 

 Şu odaya girdiğimden bu yana bu kadar ağır solumanın, solumanın ardından 
artık başka bir şey gelemez miydi? Ne gelebilir ki? Hep aynı çizgide boy 
atmak, büyümek,yaş almak,sınıf geçmek,değişmeyen kurumlarda değişmiş 
kişiler bulmayı ummak,tek başına değişmeyi ummak,buna inanmak hatta, 
hatta suçlamak ve yakınmak…Yakınmak ve bir gün bir cami imamının sizi 
yönettiğine şaşmak…Çocukları unutmak…Unutup çocukları, ölüme yatmaları 
bile suçlamak…

473
 

Aysel, otel odasında uzanmışken sürekli geçmişiyle göz göze gelir, ancak 

yaptıklarından utanma ya da pişmanlık duymaz. Aysel, yapılanları hayatın doğal 

seyrine uygun bulur hatta Aysel’de umursamazlık duygusu ağır basar. Bu da 

modernist bireyin ruh dünyasındaki kalıplara sığmamazlık olarak düşünülebilir.  

Geleneksel yapıda fazla tepki çekebileceği bir ilişki durumu onun için umursanacak, 

sorgulanacak, üzerinde sıkıntıya düşülecekbir durum değildir: 

Neden çıktım evden? Matbaada işçilik yapan bir öğrencimle yattım. Ama çok 
önceydi bu. Neden yattığımın üstüne öyle uzun boylu durmuş değilim. Olması 
gereken bir şeydi(…) başı sonu olmayan bir an. Öyle mi acaba? Ölümüm 
henüz tamamlanmadığına göre, ne yapmam gerek? Beklemeli miyim? Ali 
düşündüm bir ara. Bir ara Aydın ‘ı. Aydın’ı düşündüm mü?  Hayır. 
Semiha’ydı düşündüğüm. Yağmurlu bir gün altında üşüdüm. Hangi yağmurlu 
gündü o?

474
 

Kendi iç konuşmalarından hareketle Aysel’in cinsellik algısı da ilerleyen 

kısımlarda daha net görülür.Bu cinsel birliktelik bir haz duygusundan öte bir bilim 

insanının merak duygusuyla ilişkilendirilir. Bu merak, kocasının onu kıskanmasının 

önüne bile geçeceğinden emin olduğunu gösterir. Engin ile yaşadığı tensel 

birlikteliğin kocası tarafından bilinmesi, onun için korkutucu bir şey değildir. 
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Aysel’in bu yaklaşımı iki insan arasındaki ilişkinin salt bedensel bir birlikteliğe 

dayanmaması gerekliliğini de ortaya çıkarır: 

Engin’in odasındayım. Eğri tavanlı tek küçük penceresi tavana yakın bir oda. 
Bir hafta önce matbaada açıkladığı ve benim de üstüme alınmamakta ustalık 
gösterdiğim isteğini aynı ustalıkla anlamazlıktan gelememiş olacağım. Salt bir 
merak da olabilir. Bilmiyorum. Ordayım işte. Demir bir somya üstüne atılmış 
yataktan kalkmışım. Bir gömleğe silinip giyinmişim. Onunla yatmaktan 
aldığım tat bitmiş. Hiçbir şey olmamış gibi. Öfkeli miyim? Sanmam. Utanıyor 
muyum? Neden? İki kişi ile yapılabilen bir iş bu. Ömer’e saygım mı azaldı? O 
saygı, o, olabildiği kadar iyi, olabileceği kadar güzel birliktelik zedelendi mi? 
Neden? Her şeyi merak eden karısıyım. Bu da onun bir uzantısı belki… kim 
bilir? Ayrıntı bunlar. Düşünmek yersiz….

475
 

Bir akademisyen olan Aysel, öğrencisi ile birlikte olmayı kendi içinde 

onaylama arayışı içersindeyken cinselliğe olan bakışını yansıtır. İnsani olan bir 

ilişkiye yapay hiyerarşik bir durumun engel olmamasını savunur. Bedenlerin 

birbirine duyduğu arzunun bir gereği neticesinde yaşanan birlikteliğe insanın 

sonradan edindiği kimliklerin engelleyici olmaması gerektiğini düşünür. 

Yayönetmelik üstelik. Bir öğretim üyesi, öğrencisiyle nasıl özel bağlar 
kurabilirmiş! Hem de yatıp kalkmacasına! Nasıl düşünecektim başka? Bir 
aydın gibi. Evet. Aydın bir kişi gibi: olur böyle şeyler. Önemli değil. Hemen 
kollarına atılacak değilsin. O da senin gibi hemen üstüne atlayacak değil 
zaten. İnsanca bir duygu işte.Baktın sen de istiyorsun, konuşulmaz bile. 
Olur,geçer….saygı…ille gerekli mi peki? İlle kürsülerin tepesinde mi 
durulacak? Kürsülerin tepesinde olununca dokunulmazlığa mı 
bürüneceğiz?

476
 

Ali’nin kendi hayatının özetini yaptığı iç diyalogda kentlilik ve taşralılık 

arasında sıkışmış ve aidiyet noktasında çelişki yaşayan bir bireyin ruh halini yansıtır. 

Neyse ne. Yine de Şakir Ağa’nın ve Molla Katip’insuç ortağı olmuyor 
muyumben acaba? Vatanıma ihanet etmiş olmuyor muyum?....Hiç mi 
sokmasaydı burnunu başkent’e? İki dönüm tarlayı sürer,eker,biçer…anasının 
yüzü güler. Oğluna yaslanır. İyi ama ne konuşacaklar akşamları? Almanlar 
şunu etmiş, Çörçil şunu demiş,Milli Şef böyle yapmış dese, kim dinleyecek? 
Şiirlerini kime okuyacak?....Hangi elektrik prizlerini takacak,onaracak köyün? 
Yok asıl vatana ihanet geri dönmeyi düşünmektedir…

477
 

Aysel, otel odasından ayrılmak isterken Aydın’a telefon etme isteği duyar ve 

ona durumunu anlatma kaygısı yaşar. Aysel, iç diyalogla bir aydına neden ihtiyaç 

olduğunu bunun gerekli olup olmadığını sorgular. Her şey bir aydına mı danışılmalı 

düşüncesi, onu rahatsız eder: 
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Hayır. Yok. Günün hangi saatinde olduğumu bilmiyorum. Hareket etmek için 
zamanı bilmek gerek. Aydınla ne konuşacağım hem? Onu görmek istiyor 
muyum gerçekten? Ona ne anlatacağım? Anlattıklarımdan ne çıkaracak? 
Neden hep ona anlatmam gereken bir şeyler olduğunu sanıyorum? Bu da 
ölümle didişmenin bir parçası olsa gerek. En olmadık şeyleri en olmadık 
biçimlerde anımsıyor insan…..Özet sevinmişim demek duymamış gibi 
yapsam da pek sevinmiştim. Kadınca mı bu sevinç, uygarca mı, Batıca mı 
yoksa geri kalmışça mı,bilemiyorum…hepsi de söz konusu olabilir. Neden 
olmasın? Nasıl ayırabilirim ki bunu? Nasıl ayrılabilir her biri ötekinden .

478
 

Ali, Aysel’i beklerken onu nasıl karşılaması gerektiği noktasında içinden 

birçok düşünce geçirir. Ali bir kadınla nasıl konuşulacağının kaygısı içerisindeyken 

Ali’nin temsil ettiği taşralılık ruhu ile kentlileşmeye başlayan ruhun yaşadığı 

çelişkiler iç içe verilir: 

Orada beklerken, yıkık bir taş duvarın önünde ayağını şöyle mi tutsa böyle 
mi? Elini şöyle mi koysa böyle mi? İşte herkes bilir bir kızı bir durakta,bir 
pastanede,bir köşe başında beklemenin ne olduğunu. Gazete okumaya dalmış 
gibi de yapılabilir. Kızgın güneşli bir başkent sabahında beklemek… yüzünü 
buruşturuyor insan. Acaba duvarın dibine, gölgeye çömelse mi? Hiç olmaz. 
Ayıp. Öyle,elin kızını beklerken çişe oturmuş gibi…

479
 

Aysel, otel odasında ölmekten vazgeçtikten sonra Aydın ile yaptığı 

konuşmadan sonra Engin ile konuşuyormuşçasına iç konuşmalara dalar. Hayat, kitap 

ve aydınların birbirinden uzaklığının birbirine yakınlaşması ihtimalini düşünür. 

Aydın ile okumuşları, Engin ile işçileri, kendisi ile de araştırmacılığı hem eleştirmeyi 

hem de uzlaştırabilmeyi sorgular: 

Öteki kardeşlerin nerede Engin? Ne yapıyorlar? Anan? Ya saat onarıcısı 
baban? Kampana fabrikasındakiler ne diyorlar? Kurtulmak ve kurtarmak 
istiyorlar mı? Sordun mu onlara? Sor. Bunun karşılığını ben bilemem ki. 
Kitaplar çok şaşırtmacalı bilmeceler için yeterli formül vermiyorlar. Onun 
için yaşamın ta kendisine sığınmak gerekiyor. Bu yüzden sen bilirsin. 
Bilmelisin. Anlat bana. Pablo Neruda’yı Aydın’ın sesinden dinleyip dinleyip 
kendilerini savunacaklar mı?  Haklarını bilecekler mi? Nerdeyse artık 
Tezel’in umurunda bile değil. Bari sağ kalan kız kardeşlerinin,yeğenlerinin 
umurunda mı? Eski ve yeni arkadaşlarının?...

480
 

Bazı yerlerde ise iç monolog ve iç diyalog tekniğinin iç içe geçtiğini 

görmekteyiz. Burada ölmeye yatma eyleminin önceden tasarlanmadığı ve rastlantı 

sonucu ortaya çıkan bir durum olduğunu Aysel’den duyarız: 

Zaten sabah saat sekize doğru ölmeye yatacağımı da bilmiyordum. 
Sezinliyordum ama, geciktiriyordum. Acaba öyle mi? Gerçekten bilmiyor 
muydum? Bir beceriksizliğin sonu mu karar verdim buna? Yoksa, kararımı 
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kolaylaştırmak için mi evden çıktım? Hangisi önce?.. Sıhhiye’de tren 
üstgeçidinin altında; Mamnak’tan Kayaş’tan gelip Yenişehir. 
Kızılay,Kavaklı,Çankaya, bir de Bahçelievler ve Yeşiltepe’ye doğru akan 
kalabalığın arasında durdum. Simitçiler en doğru yerde ve en doğru saatte 
simitlerini satıyorlardı. Ben de bir simit aldım. Yarısını yemeyip çantama 
koyduğum anlaşılıyor. Bana odayı gösteren çocuğa bahşişini verirken elime 
geldi.

481
 

Bir Düğün Gecesi romanında Ölmeye Yatmak romanında olduğu gibi bu 

tekniğe sıkça başvurulmuştur. Ömer karakteri üzerinden sıkça verilen bu teknikle 

onun kendi çelişki ve çıkmazlarına, eksikliklerine tanık oluruz. Tezel’in “Allah 

kahretsin” kelimesinden hareketle sorgulama başlar: “Peki ben kulübün ortada bir 

dikdörtgeni boş bırakarak duvardan duvara çekilmiş kan kırmızısı halılarına 

bakarken mi yakalandım? (…) elbet ister istemez. Tezel ise boş durduğumu sanıyor. 

Boş durur muyum? Durmuyorum.”
482

 

Tezel, galeride beklerken ve otobüste muavinle konuşurken yaptığı iç 

diyaloglarda hayata dair olumsuz yargılarını bir daha gözden geçirme isteğine 

kapılır. Ancak ilerleyen kısımda ise bunun boş bir uğraş, kuruntu olduğunu 

hissederek modern bireyin olumsuzluk duygularına geri döner. İyimserliğin 

gereksizliğine inanan Tezel, kendini ümitsizlikte daha iyi hisseder: 

Eski dangalaklıklarıma bu gece sık sık yakalanıyorum nedense. Unuttun mu 
Tezel? Bir zaman önceydi o. Yani neyle karşılaşırsam karşılaşayım, ne söz 
duyarsam duyayım,herkes işi gücü bıraktı da yalnız benim iyiliğimi 
düşünüyor sanırdım. Niye diye sorsaydın ya bir kezcik. Ne diye insanlar senin 
için başkaları için iyi şeyler düşünecekmiş?  Sen öyle düşünüyorsun diye… 
İyi ya işte artık böyle düşünmezsin. Ellerini yüzlerini umut mu iyimserlik mi 
ne diyorlar işte onlardan bir güzel yıkar arıtırsın.(…) benim asıl ümidim 
ümitsizliğimdir! Mutluluksa mutsuzluğun bilincinde olmaktır! Ne güzel 
söylemiş adamlar ne güzel. Yoksa benim kendi buluşlarım mıydı bunlar 
yahu?

483
 

Devrimci arkadaşları ile üniversitenin kantininde oturan ve o kesimin de 

tanıdığı halasının kocası Profesör Ömer’i gördüğünde ve Ömer’i arkadaşlarının 

yanına getirdiğinde yaşanan konuşmalara paralel kendi iç diyaloglarını da bize 

aktaran Ayşen;aile, düzen, arkadaşlık ve Ömer hakkında sorgulamalara girer. 

O duygudan korkmayayım. Bunun için makine ve fabrikaları kırmak; 
hangisini seçmem gerekiyor? Üniversite içi, üniversite yönetimine karşı 
savaşım belki de fabrikaları kırmaktır. Babamdan, annemden utanmamak, 
arkadaşlarımdan korkmamak, içimdeki bu yeni çağıltıyı bastırmamak da o 
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zaman belki sistemi kırmak olur. Düşünmeliyi. Bulmalıyım. Yok, ben belki 
de Uğur’u sevmeli Ömer Abi’yi sadece saymalıyım.

484
 

Bir yolculuk romanı olan Fikrimin İnce Gülü romanının kahramanı Bayram, 

Almanya dönüşünde sürekli hayaller yoluyla içinden konuşur. Adeta karşısında 

başkaları varmışçasına her türlü duygusunu yansıtan diyaloglar kurar. Arabası Balkız 

ile içinden konuşarak bize iç dünyasını da açar. Bu açıdan değerlendirildiğinde 

hemen her sayfada iç diyaloglara rastlarız. Bayram’ın kişiliği bu iç diyaloglarda 

dışavurur. 

Almanya dönüşünde köylüsü Veli, eşya ve yolcu konusunda Bayram’dan 

yardım istese de Bayram, bunu yerine getirmez. Yolda Veli’yi görüp ancak 

görmezden gelen Bayram’ın yaptığı iç diyalogda Bayram, nesnelere mahkum olmuş 

bencil bir insanın özelliğini yansıtır: 

“Bizim Veligil bunlar… Şuna bak. Salkımsaçak. Bir de kalkmış, eşyaların 

yarısını sana yükleyeceklerdi Balkız.(…)Oğlum sen ne diyorsun be? Kıyabilsem 

Balkız’ıma ben kendim için, hısım akrabam, eşim dostum için, değil mi ya, 

yüklenirdim bir iyice. Bak, amcamız hasta hastaymış da ona bile eli boş gidiyoruz.” 

485

Sınır kapısında eksik belgelerden dolayı yaşanan olumsuzluklarda, işi rüşvet 

ile kurtarmaya çalışan kişilerin durumu Vedat isimli genç ve idealist bir memur 

üzerinden verilir. Kontrolör Nuran Hanım, bir sigara paketi aldığı için Vedat’ın 

dikkatini çeker ve Vedat sürekli Nuran’dan kuşkulanarak onu gözlemler. Bundan 

rahatsız olan Nuran, Vedat’ın dikkat ettiği şeyin önemsizliğini ortaya koymak için 

yaşanan büyük vurgunları iç sesinden aktarır. Bu da modern yaşamın bürokratik 

işlerini yürüten memur sınıfının küçük işlerle oyalanırken gözden kaçırdığı büyük 

durumları yansıtır: 

Bu Vedat solcunun biri olsa ne çıkar sanki? Neyine dikkat edecekmişiz bu süt 
kuzusunun? Neye yarar senin vızvızlanman adamların kulaklarının dibinde 
hey oğlum?(…) dün buradan kaç kamyon geçti düşün! Öylecene öylecene. 
Bas, dediler çıktı. Çeşitli saat aralarıyla. Derik Fabrik’te en büyük hisse 
kimin? Git önce bunun öğren bakalım.(…) ya önceki gün giren Freightlines 
neyle doluydu? İran’a geçiyor öyle mi? İran’a varacak doğru. Ama bütün 
yükü de İran’a mı varacak? Git, araştır bakalım bu uzun kasa nerde boşalıyor? 
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(…) dolap beygiri sen de …ben burada kaçın kurasıyım hey çocuk! Biz bu 
ufak armağanları almak zorundayız.

486
 

Kendini Kezban’a ve köylülerine ispatlamak için uzun yıllar çalışan didinen 

Bayram, bal rengindeki Mercedes marka bir araç alarak yola çıkmıştır. Aracın adını 

Balkız koymuştur. Lüks bir araç alacak kadar parası olsa da bir öğün yemeği dilediği 

gibi yiyemeyen Bayram,iç diyalogunda bu çelişkili durumu gözler önüne serer. 

Sokakta gelgitler içinde kıvranan Bayram, iyi bir yemek yemekten vazgeçer. Modern 

bir insanın yaşadığı nesne düşkünlüğü kendi canının, nefsinin önüne geçer. 

“Yine de dört kez geçti kebapçının önünden. Sonunda;Sıçmışım içine! 

Girmiyorum ulan. Daha hamamı var bunun. Berber traşı var. Otuz altı günde kaç 

depo benzin lazım daha. Dönüşü var bunun. Hadi dönüşte borçlandın birine. Lakin 

daha varır varmaz el açmak olur mu? Yakışır mı bir Mercedes taksisinin Bayram’ına, 

ha?..”
487

 

Hayırromanında, Aysel’in kendi içinde yaptığı bir tartışma modernist bir 

insanın neden tek başına kalakaldığını ortaya koyar. Bu tek başınalıkta aklı ön plana 

alan, her şeyi akılla sorgulayan ve Tanrıyı öldüren modern kişi ölümle baş başa 

kaldığında bu güçsüzlüğüne kendi varoluşuyla iç dünyasında yeni bir güçle karşı 

koyar. Romanda Aysel’in iç sesi olarak görülen Yenins, Aysel’in birey merkezli yeni 

yaşamının bir başkaldırısı, bir dayanma biçimidir: 

Beni tutan kararsız kılan bir şey var. Tanrı’ya değil akla inanan, Tanrı’nın 
değil, aklın yolundan giden insan, ölümden yeni bir tanrı yaratmaz. (…) Fakat 
ya içsel özgürlük? Düşünsel faaliyet içerisindeki insanın, bütün zamanlar 
içinde taptığı bu Tanrı? Özgürlüğü onun varoluşunun tek nedeni. Özgürlüğü 
kurup korumak, bu çetin savaş, bütün savaşlar gibi ölümü içinde taşır.

488
 

Aysel’in iç sesi olan Yenins ile yaptığı konuşmalar da iç diyalog tekniği 

olarak ele alınmalıdır. Aysel’in başkalarına aktaramadığı düşüncelerini kendisi ile 

paylaşarak bir başkaldırı öznesi yarattığını görürüz. Aysel,kendisine ait olan ve onu 

birey yapan durumları Yenins’le dile getirir. Başkalarına benzememek için direnen 

Aysel’in verdiği bu mücadele onu kendi başına var olabilen birey konumuna getirir.  

Bu konuşma yönteminde yer alan Yenins Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar 

romanındaki Olric karakterine benzer: 

486
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Yenins: yaşamaktan hiç kaçmadınız siz. 
Aysel: her zaman kaçtım. 

Yenins: yaşanması yaşanmaya benzeyen şeylerden demek istiyorum. 
Aysel: yaşanacak fazla bir şey de yoktu zaten. 

Yenins: yalnızca başkalarının hayatını yaşadığınıza inanmıyorum. 
(…) 
Yenins. Fakat bu size özel değil. 

Aysel: sevgilim öğrencimdi. Bu, benim toprağımda çok özel bir bitkidir. 
Herkesin bahçesinde bitmez. Biterse de hemen toprağa gömülmesi gerekir. 
Bin dokuz yüz altmış sekizler…

489
 

Dar Zamanlar serisinde Aysel ile olan yakın ilişkisiyle romanda yer tutan 

Engin, darbe döneminde tutuklu kalır. Serbest kaldıktan sonra Avrupa‘ya ilticada 

bulunmak için gider. Orada ruh sağlığı bozuk insanların tedavi edildiği bir merkezde 

çalışır. Orada çalışan Dr. Bernt, onunla yakın bir arkadaşlık kurar ve Engin ile 

ilgilenir. Doktor bir yemekte onu politik bir savaşın içinden gelen biri olarak takdim 

eder. Engin, bu durumdan rahatsızlığını Batı’nın gelişimine bağlayarak onlar için 

yeni bir keşif malzemesi olduğunu içinden tartışır ve bunun için canı sıkılır: 

Asıl şimdi ilgi odağı olacağım. Yakında da bir tabağın içinde, egzotik bir 
meyve gibi Avrupa topluluğuna sunarlar beni. Sunulanlar olmadı mı? Yıllar 
boyu tonla. Batı, gelişiminden ne kadar sıkıldı. Sıkıldıkça yeni oyuncaklar, 
yeni hava delikleri aradı, sonunda da oyuncakların en tehlikelisini buldu.(…) 
ama bu iyi yüzlü ruh doktorları, bu farmakologlar, deliler, yaşlılar benden ne 
istiyorlar?

490
 

Yazsonu romanında Nevin’in arkadaşları ve kardeşi ile yapacakları tatili bir 

başkaldırı, bir kendini gerçekleştirme çabası olarak görmek gerekir. Modern kent 

hayatının tekdüzeliği ve uzun çalışma koşulları, bireyi adeta duygulardan arındırmış 

bir maddeye çevirir. Altı kişinin, kendilerine yabancılaşmasına, iletişimsizliğe, 

aidiyetsizliğe, soğuk duygulara karşı bir araya gelip ilişkilerini zenginleştirme 

çabasıdır yaz sonu tatili. Nevin, diğer kişilerden önce gelerek onları beklerken 

içinden yaptığı sohbette modern kentli bireyin daralan iç dünyasını aktarır: 

Büyülü bir yan vardı o bekleyişte. Düşler kurmayı unutmuş bir insanlığın 
küçük, görünmez hücresiydim. Düşünden boşaltılmış insanlara umut şarkıları 
söyletiyorlar.(…) bir kaçış ve kendini aldatış oyununun milyonlarca güldürü 
maskesi altında, ağızların kımıldadığına, gözlerin baktığına nasıl 
inanabilirsiniz? O kalın maskelerin altında bir düşler dünyasının da varlığına 
nasıl inanabilirsiniz?

491
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Üç Beş Kişi romanında iç diyalog tekniği, çok sık kullanılır. Her bölümde yer 

alan bireyin başkalarına açamadığı düşünceler, iç dünyasında sorgulamalara neden 

olur. Anlaşılmama düşüncesi bireyi kendisiyle baş başa bırakır. Kısmet’i bekleyen 

Murat, onun tek başına İstanbul’a gelemeyeceğini düşünür. Kısmet’in yanında dayısı 

Ferit’in olmasını da diler. Sevgilisi Selmin’i gözünün önünden alıp onunla yatan 

dayısından intikam alırcasına Selmin’in düştüğü son halini ona göstermek ister: 

Ya Ferit Sakarya’nın koluna girmiş, öyle geliyorsa? Kocaman beyinli 
kocaman yürekli, kocaman çeneli dayımız böyle küçük oyunlara gönül 
indirecek adam değil ki. O bu ‘küçük meseleyi’ çoktan unutup gitti.(…) Ah 
keşke yarın trenden o da inse! Götürüp ona Seli’nin Seli olmuş halini 
göstersem. Bakın bakalım, bakın! Geçen geçiyor ama, delerek geçiyor!..

492
 

Murat, tentürdiyot içerek intihar edecek kadar çok sevebilen ablasının Ufuk’a 

olan gerçek sevgisini düşünerek Ufuk’u aramaya çıkar.  Murat’ın tek amacı, ablasına 

bir armağan sunmak için Ufuk’u gara götürebilmektir: 

“Dönülecek mi? Ufuk bulunacak mı? Yarın sabah üçünü de ışıtacakbir 

kavuşma gerçekleşecek mi? Gerçekleşmeli. Kısmet yalnız mı gelecek? Yalnız 

gelmeli. Sevmeyi yalnız Kısmet bilebildi. Ona kocaman bir armağan sunmalıyım.”
493

 

Kısmet, evi terk edip İstanbul’a gitmeden önce annesinin yanında babasının 

bakımıyla ilgilenir. Burada annesine sarılıp onu öpmek ister fakat bunu yapamaz. 

Kısmet, annesinin Murat’a gösterdiği yakınlığı hiçbir zaman kendinde hissedemez. 

Ne kadar sevgi dolu olsa da annesinin ona sevgisini hissettirmemesindeki bu katılığı, 

babasına da gösterip göstermediğini Kısmet sorgular: 

“Annemin Murat dışında birine duygularını gösterdiği, yüreğini ele verdiği 

olmuş mudur acaba? Babamla nasıl sevişmiştir? Ona dokunduğunu onunla yatıp 

kalktığını akla getiren tek şey, bizim doğmuş olmamız.”
494

 

Ferit Sakarya, Ankara’da Arzu’nun davetine uyarak okul arkadaşları ile evin 

terasında buluşurlar. Siyaset ve ekonomi üzerine yapılan tartışma ve fikir alış 

verişlerinde Ferit Sakarya arkadaşlarında bir yılgınlık görür ve orada olmak onu 

zorlar. Arkadaşlarının umutsuzluk içinde olmaları, yalnızca kendilerini düşünerek 

kabuğuna çekilmeleri onu rahatsız eder. Ferit Sakarya, onların içinde kendini hiçlik 
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duygularına kaptırır. Kısmet’in onu araması isteğini unutması, kendi yakınlarına 

göstermediği yakınlığı arkadaşlarına göstermiş olması, onu sarsar. 

“Azralara gitmeyi unuturdum, unutabilirdim, Kısmet’i unutmamam 

gerekirdi.(…)onlar ararsa hemen koşarız. Pastelleri seçmekten ne kadar uzağız. 

Uzağım. Peki bu geceden kalan iz ne? Hiç.(…) Hep mi böyleydiler dostlarım, bugün 

mü bana öyle geldiler?”
495

 

Eskişehir’in ileri gelenlerinden olan Kaymazlı ailesine mensup Kısmet, 

evlidir. Kocası Orhan ile evlenmeden önce Ufuk için intihar girişiminde bulunur. 

Kısmet, hiçbir zaman sevilmediğini düşündüğü ailesinden ve kocasından kaçarak 

yeni bir insan olmak, yeni bir yaşam için evini terk eder. İstanbul’a Murat’ın yanına 

gitmek ister. Sokağa çıkma yasağından önce Eskişehir istasyonunda tren beklerken 

sık sık iç sorgulamalarda bulunur: 

Gidişim?.. Yeni bir şeye başlamak yeni bir hayat mıdır?(…) için için Ufuk’u 
yeniden görebilme özlemim yeni bir hayat mı?  Gitmek mi, geri düşmek mi? 
Fakat ben gece yasağıyla Köprübaşı’ndaki silah sesleriyle kapkaranlık 
pencerelerle daha da ürkünçleşen bir saatte evi bırakmadım mı? Tren 
beklemedim mi? Ölecek kadar korkmadım mı? Çok çok uzun koşmadım 
mı?

496
 

Ruh Üşümesi, farklı kesimden insanların cinsel birlikteliklerindeki ruhsuzluğu 

aktarırken aynı zamanda bedensiz bir şekilde sevişmenin, ruha teneffüs etmenin de 

imkân dâhilinde olduğu restorandaki kadın ve adamdan üzerinden verir. Romanın 

ana hikâyesinde yaşanan durumlardaki duyguların ve düşüncelerin iç hesaplaşmayı 

çok fazla derinleştirmeden ruhun teslimiyetini sağlar. Bu yüzden sorgulama odaklı iç 

diyalog sınırlıdır. Bu da sorgulamanın ruhsal birleşim ve bedensel buluşma önündeki 

engeli olarak görüldüğünden çokça başvurulmadığını gösterir. Masada dökülen 

maddeden dolayı adamın eline kısa dokunuştan hareketle kadın, adama karşı 

hissettiği duyguları sorgulamaya başlar. Bu kısa sorgulama anı, onun davetkar 

yönünün gelişmesinde daha çok cesaret kazanmasını sağlar: 

“Hayır, onun elini birlikte olalım diye tutmadım. Hatta elimin onun eli 

üstünde ne aradığına epeyce şaşırdım. Okşamak mı, öyle mi, usul usul okşadın mı? 
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Evet, belki olabilir. Hem kendime itiraftan kaçınacak değilim; böyle oluvermiş 

olmasından hoşnut kaldığımı bile söyleyebilirim.”
497

 

Romantik Bir Viyana Yazı romanında üst kurmaca anlatıcısı ve karakteri 

Yazar, Hyde Parkta aklına gelen Barok sözcüğünün etkisiyle romanın genelinde yer 

alan Viyana’yı neden tercih ettiğini bir rastlantı gibi dile getirir: 

“ Viyana, dedim, değil mi? Nedense, Viyana. O zaman da çok şaşırmıştım. 

Daha iyi bir örnek var mı yok mu, hiç düşünmeden, ilk aklıma gelen yer, Viyana 

oldu.”
498

 

Yazar, Asaf ile tanışıp Asaf ona kendisini tanıdığını ve oturmak için izin 

isteyip şarap ısmarlamak isteğini dile getirdiğinde Yazar, ona karşı olan duygularını; 

“Hangi yazar, büsbütün de okunmaz, bilinmez biri olmadığını kanıtlayan 

böyle bir okur karşısında eğilmez ki?(…)”
499

diyerek bunu sorgular. 

Kamil Kaya, Viyana’da öğrencisi Asaf ile karşılaşır ve onun kendi evinde 

kalma isteğini kabul eder. Asaf’tan eski öğrencisi olan Yunus için de izin alarak 

Yunus’u oraya davet ederek birlikte zaman geçirirler. Menfaat duygusu önde olan ve 

hocasını kandırmaktan çekinmeyen Yunus’un davranışları, onun için birçok 

fedakarlıklarda bulunan Kamil Kaya’da hayal kırıklığı yaratır. Yunus’un tatil 

zamanını doldurup oradan ayrılacağı zaman hocasına haber vermeden çekip gitme 

davranışını içine sindiremeyen Kamil Kaya, sürekli biçimde bunu sorgular. 

“Yunus’a bakıp kaldıydı: “demek böyle? Demek bu evde bu kadar zaman 

birlikte kaldığımız,  Viyana’yı ama çok hoşuna giderek ama gitmeyerek birlikte 

gezdiğimiz, acı tatlı günlerimiz olduğu halde bana bir “Hoşçakalın hocam!” demeden 

gidiyordun ha?(…) eminim öyledir. İki adım sonra aklı başına gelir.”
500

 

Kentlerde yaşamaya başlayıp kapalı mekânlarda çalışan modern bireyin 

yaşadıklarını başkalarıyla paylaşması, diyalog kurması biçimindeki ilişki tarzı 

zayıflar. Adalet Ağaoğlu’nun romanlarındaki bu kişilerin de kentli, eğitimli, yalnız 

olmaları, onların iletişimini azaltır. Bu, yalnız kalan bireyin konuşmalarını kendi 

içinde yapmasına neden olduğundan Ağaoğlu da romanlarında iç konuşmaları sıkça 

tercih eder. 
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2.2.1.5.  İroni 

Adalet Ağaoğlu romanlarında insan hayatında ve toplumsal hayatta yaşanan 

değişim ve gelişimlerin çarpıklığını, toplum ve birey üzerindeki etkilerini iğneleyici, 

ironik bir biçimde anlatır. Yazar, romanlarında yüceltilen veya kutsal sayılan kişi, 

kurum ve durumlar esasında dokunulamaz değildir algısını oluşturmak ister. Modern 

birey, kendi bireyliğine egemen olabilecek unsurları dikkate almaz.  Egemen 

güçlerin karşısında modern birey,alaysı bir tavır takınır. İroni, daha önce okura 

ezberletilmiş, kutsatılmış kişi, kurum, olay, olguları okurun zihninde farklı biçime 

sokarak okuru yeniden bunların üzerine düşünmeye sevk eder. Türkiyenin politik ve 

sosyal yapısını irdeleyen Ağaoğlu, yaşanan olay ve olguları siyasi bir konumlama ile 

değil modern bir birey algısıyla başkalarını küçümsemeden düşülen çarpıklığı göz 

önüne serer.  

Otorite veya iktidarlar karşısında yaşanan fiziksel ve psikolojik şiddete karşı 

ayakta kalmada ironi etkili bir direnç unsuru olarak kullanılmıştır. İroni sözcüğü 

üzerine Cogito dergisinde aşağıdaki şekilde ele alınmıştır:  

Nitekim Oxford’un tarihsel sözlüğü, kelimenin İngilizcede bilinen ilk 
kaydının (1502) Sokrates’in kullandığı retorik tekniğini anlattığı ama 17. 
yy’ın ortasından itibaren (tam olarak 1649) mecaz anlamla “olayların 
beklentilerle alay edercesine çelişkili sonucu” anlamını taşımaya başladığını 
kaydediyor; bu anlamı Fransızcada ironi edu sort(Şemsetin sami’nin 
tercümesiyle ‘cilve-i kader’), İngilizcede ise 1884’te kayda geçirilen irony of 
time “zamanın acı alayı” deyimleri ifade ediyor. Sözcüğün Fransızcada 
Littre’nin anıtsal sözlüğündeki tanımıyla “anlaşılması istenenin tersini 
söyleyerek takınılan alaycı tutum” anlamı da söz konusu deyimin içerimlediği 
anlamdan gelmiş olabilir.

501
 

Ayşe Güçlü Avcıoğlu, metinlerde ironinin sıklıkla tercih edilmesini,edebi 

alanda anlamsal derinlik yaratmak ve birden fazla duygu ve düşünceyi aynı anda 

yansıtmak gibi özellikleri açısından tercih edilen bir tekniktir der. Alan Wilde’nin de 

modernist eserlerdeki ironiyi, ayırıcı ironi olarak tanımladığını bunun da 

modernizmin etkisiyle parçalı algılanan dünyaya verilen bir tepki olarak 

tutarsızlıkları benimseme ve aşma arzularının aynı anda yaşanmasının modernizme 

501
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özgü bir ironi olduğunu söylemesi
502

 ironinin modernizme karşı farklı bir algı ile 

karşı çıkma olduğu görüşü desteklenmiş olur. 

Ölmeye Yatmak romanı Doçent Aysel’in hayatından kesitleri sunarken aynı 

zamanda Cumhuriyet sonrası dönemi de irdeler. Ölmeye Yatmak romanında, 

Ankara’ya gelen hem otelde çalışıp hem okumaya çalışan Ali, kendi iç konuşmasının 

bir bölümünde Atatürk’ün,“Muhtaç olduğun kuvvet damarlarındaki asil kanda 

mevcuttur.” cümlesini hatırlamış ve kan bağını ironik bir üslupla aktarmaya başlar. 

Sahi ne kanı benim damarlarımdaki? Karakaya’da, Esma’dan doğma(…) 
babam da illetlinin biriymiş. Sıtmalı. Maraz Kamil derlermiş. Ben tanımadım. 
Ulan, hep de kötü şeyler kurcalar aklını. İyi şeyler düşünemez misin, salak? 
Halis muhlis Türk kanı işte damarlarındaki. Ve sen bu kana karşı sorumlusun. 
Milletine sorumlusun. Ulu Ata’na, Dündar Öğretmen’e, Cumhuriyet’e, 
devrimlere….

503
 

Ölmeye Yatmak romanında, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ve savaş sonrası 

soğuk dönem, insanlık tarihinde birçok onarılmayan yaralara neden olur. Yazarın bu 

dönemlerde devletler tarafından barış üzerine yapılan konuşmalara, bir gazete fıkrası 

biçiminde alaya aldığı, ironi yaptığı görülür. 

Sözüm yurdumuzdan dışarı; şuradan buradan gelen haberler arada sırada 
ufuklarda harp bulutları dolaştığından, sulhün tehdit edildiğinden bahsederler. 
Fakat hamdolsun, bugüne gelinceye kadar bu derece sık tehdide uğramış olan 
sulh, bugüne kadar da bu derece cesur, mukavemetli, pervasız olmamıştır. 
Baksanıza, Milletler Cemiyeti Paktının falanca maddesi çiğnendi; ‘ Sulh 
tehlikede’ dediler; sulh oralı olmadı. ‘Habeşistan çiğneniyor, sulh tehdit 
ediliyor’ dediler; gene sulh aldırış etmedi.(…) İspanya’da iç harp olmuyor, 
orada birbirine düşman ideolojiler çarpışıyor; bunun zararını sulh çekecek’ 
denildi. Gene bizimki kılını kıpırdatmadı… O halde, sağdan solda uçurulan 
mütalaalara, bedbin haberlere kapılmayınız. Sulh’ün tehlikeye maruz kaldığı 
bir hakikat olabilir. Fakat 20. yüzyılda sulh o kadar dayanıklı, vurdumduymaz 
bir hale gelmiştir ki, korkmayın; harbin ve harpçilerin yaygarasına pabuç 
bırakmayacaktır…

504
 

Ölmeye Yatmak romanında Askeri Lise’de okuyan Ertürk, Andre Gide’in Dar 

Kapı kitabını ahlaksız bulan ve elinden alan subay tarafından vatan ihaneti ile 

suçlanır. Ertürk, intihar etmeyi dahi düşünür ancak onun bu suçu bağışlanır. 

Ertürk, bu ilk suçundan ötürü bağışlanınca bir daha bilmeden suç işlememeyi 
de öğrendi. ‘Oku!’ diye verdiklerinden gayri hiçbir şey okumamayı, ‘Düşün!’ 
dediklerinin dışında hiçbir şey düşünmemeyi… 
Tehlike vaktinde önlenmişti işte. 
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Bursa Askeri Lisesi’nin en ‘itaatkar’ bir öğrencisi olarak daha sonraki günler 
ve yıllarda da büyüklerine sonsuz gururlar verdi.

505
 

Bir Düğün Gecesi’nde Tezel, kendisi hiçlik içindeyken başkalarının 

kendilerini fazla önemsemesini normal karşılamaz. Onların yaptıklarının aslında çok 

önemli olmadığını iğneleyici bir üslupla aktarır.  

İkinci sınıf gazetecilerden duydukları üç güncel fıkrayla Cumhurbaşkanı ya da 
siyasal parti liderlerine ilişkin birkaç dedim dediyi anlatırlarsa birbirlerine bir 
şeylere katkıları oluyor sanıyorlar. Avutuyorlar kendilerini.  Öyle ya kim bilir 
bakarsın yarın yeniden devlet diye bir şey olursa yani gerçek demokratik 
dedikleri cinsten bir devlet dişi mi erkek mi her neyse işte.

506
 

Ressam Tezel, yaptığı resimlerini kimin alabileceğini düşünürken iki 

devrimciden yediği tokat ve tükürüğü hatırlayarak yaşadığı durumu, ironik bir 

biçimde tekrar hatırlatır:  

Onları satabilirim. Kim alırsa ona. Neden satmayayım? Bizim resimlerimizi 
İstanbul’da kimler satın alacak peki?  Herhalde beni tokatlayan kızın öz 
kardeşleri demir- döküm işçileri ya da kızın kendisi değil. Hele o yanındaki! 
Hele o işçi kardeşlerine sevgisini ağzında bir okka tükürük olarak biriktirmiş 
canım delikanlı…

507
 

Bir Düğün Gecesi romanında özellikle ön planda olan hiçlik noktasına gelen 

Ömer ve Tezel’in kişiler ve olaylar karşısında eleşirel, ironik üslubu romanın 

genelinde koruduğunu görürüz. Modernitenin kutsallaştırdığı aklın ürünü olan düzen 

ve ideolojiler, umursanmayan bir anlatım tarzıyla verilmiştir. 

Düğününün organizasyon sorumluluğunu üstlenen Emekli Subay Ertürk, 

Ömer ile diyaloğunda; “Birader, Ömer Bey, biraz kıyıya çektirseniz şu çiçekleri (…) 

Her şeye yetişemiyorum ki tek başıma…”
508

dedikten sonra Ömer’in Ertürk için 

şunları içinden geçirir: 

Böyle bir şey diyebilir bana; (…) ben istersem, kimse emekli albayımızın 
kendisi için hiçbir şey istediğini anlamaz. Çünkü o, kendisi için hiçbir şey 
istemedi ki bu hayatta, hep vatan için istedi ne istediyse. Sen de haddini ve 
yerini bil Ömer Bey kardeşim. Kore’ye sen gitmedin bir kez. Marşını 
çaldırmak da sana düşer; bu kadarcık bir zahmete katlan artık.Herkes haddini 
ve görevini bilsin, işte bu kadar!..

509
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Bu düşüncelerleÖlmeye Yatmak romanında, Ömer’in Askeri Lise’de yaşadığı 

durum da dolaylı olarak hatırlatılarak hayatını tek bir şeye feda etmenin ironisi 

yapılır. 

Tezel, iç monolog biçiminde Sami ve Oktay’ı eleştirirken daha önce devrimci 

olan ve babası deri tüccarı olan Oktay’ın iki ay hapiste kaldıktan sonra Bodrum’a 

yerleşip orada insanlara devrimciliği ve hapishaneyi pazarlama biçimi ironileştirilir: 

Bodrum’a sığınmış nice dul, yaşı geçkin ve geç kalmış toplumcu karı varsa 
toplamış çevresine, yağ satıyor, bal satıyor,-ustalar öldü-‘Ben içerideyken…’ 
diye bir başlıyor o geç kalmış hatuncuklar süzgün gözleriyle şefkatten içinin 
yağları eriye eriye-bunlar ondan et tutmuyor zaten?..(…) sevişirken bunları 
bir delikten seyretmeli. Sevişme fısıltıları: Aah ben içerideyken, oyy sen 
içerideyken, ah o domuz teğmen ah, of o derisi yüzülesi çavuş of!..

510
 

Bir Düğün Gecesi’nde Tezel’in gece yolculuğu bölümünde yer alan bölümde 

devrimcilerin birincil görevleri dışında birbirinin hayatına müdahaleleri deironik 

biçimde aktarılır: 

Ne dünden sorumlu ne yarına borçlu olduklarını ilan etmiş kişilerin 
koalisyonu çözüldü. Kim kimden daha murdar, kim kimden daha temiz, 
bunun peşine düşüldü. Kimin polis, kimin yiğit olduğuna karar verir oldu. Bu 
soytarılık hiç hoşuma gitmiyor işte. Kardeşim sen güzel güzel içkini içsene; 
kim resmini kaça satmış, kim almış(…) sen de devgençlerle silah bulanlardan 
olmayıver, bunu kulaklara usuldan usula fısıldamayıver, neyin eksilir.

511
 

Fikrimin İnce Gülü romanında Bayram’ın çarpık, çelişkili hayatı üzerinden 

sürekli bir ironik anlatım ön plandadır. Sürekli para biriktiren, insanlara güvenmeyen 

ve bu yüzden tek başına kalan Bayram’ın nesne düşkünlüğü ironik bir dille aktarılır. 

Kapıkule sınır kapısından itibaren aracıyla Bayram’ı taciz eden bir kişiyi 

Bayram,trafik polisine şikâyet eder.Polisin onu koruyacağını düşünürken polis, 

yabancı uyruklu kişiden yana çıkar. Üstelik polislerin Bayram’ın kendilerini iş 

başında gereksiz yere oyaladığı için ona para cezası vermesi üzerine polisin ‘Lütfen’ 

ile başlayan cümleleri Bayram’a geçmiş günlerini hatırlatır. Lütfen ile başlayan 

kibarlığın ardında gelen kaba kuvvetle bastırılmış şiddet davranışlarının açığa 

çıkması ironik biçimde aktarılır: 

Bu lütfenlerdeki lütfensizlik bu lütfenlerdeki kırıp dökücülük Bayram’ı hiç 
belini doğrultmayacak gibisinden hırpalıyor, tüketiyor. (…) beyninin 
derinlerinde hep ayrı yerlerde durup durmuş olan ‘lütfenlerle’ o tokatlar, 
tekmeler, o tükürükler, kanlar, haykırmalar şimdi, şurda, memurun akı kirli 
gözleri önünde birbirine ulanıyor, bir bütünlük kazanıyor: “Lütfen bizi 
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yormayın”, “Lütfen saklamayın”(…) “ Lütfen uzatma, it”, “Lütfen boş yere 
oyalama orospu çocuğu”

512
 

Dar Zamanlar’da önemli bir üslup haline gelen ironi,Hayır romanında da ön 

plana çıkar. Bir nevi yaşanan çelişkilere bir karşı duruş ve katlanma biçimi olarak 

ironiyi yazar tercih eder. Aysel, yaşanan politik ortamı eleştiren bir yazı yazar. 

Mahkemede henüz yayımlanmamış bu yazı, suç delili olarak gösterilir. 

Mahkemelerin devlet otoritesini birey üzerinde hissettirmek için uygulamış olduğu 

yöntem, ironik bir biçimde gösterilir. Bu ironi, kitapta yazar olarak geçen Aysel’in 

arkadaşının tespitidir. Başkaldırıyı esas almış ve bilinçli bir hayır’a odaklanmış bir 

kişiyi asılsız iddialarla yıldırmak ve itaate zorlamak, kendi içinde ironik bir 

durumdur: 

“Sanki temelde bir suç varmış gibi, mahkeme sonucuna aklanma deniyor. 

Aklanma! Suç peşinen kabul ediliyor, sonra temizleniyor…. Yüzlerce insan sanki 

pişmiş de, davaları süresince çamaşır makinesine atılıp tertemiz edilmişler…”
513

 

Dar Zamanlar serisinde aydın bir tip olarak verilen Aydın’ınHayır romanının 

sonlarında öldüğü söylenir Aysel tarafından. Modernist bir aydın, aydınlanma ile 

birlikte her şeye akıl ve mantık çerçevesinden bakar. Bunun için de tanrısal bir inancı 

yoktur. Herhangi bir dini inanışı benimsemeyen, ilahi inancı olmayan Aydın, bir 

müslüman gibi gömülür. Bundaki tuhaf durumu Aysel, şöyle belirtir: 

“Zile basıyor. Bekliyor: aklını neden Aydın’a takıp duruyorsun? Aydın öldü. 

Allahsızlığını tanrıtanımazlığını açıkça haykırabilmiş buna yüreklenebilmiş tek 

kişimiz olduğu halde yani onu bile cenaze namazları, mezarlık dualarıyla 

gömdük.”
514

 

Modernitede hızla gelişen teknik ilerleme, kendisiyle birlikte birçok 

paradoksu geliştirir. İnsan yararı için yapılan birçok araç, aynı zamanda insanın 

sonunu hızlandıran bir unsura dönüşür. Engin, Avrupa’da Dr. Bernt ile yaptığı 

sohbetinde bu durumu dile getirir. Modernitenin filizlenip üst noktaya geldiği yer 

olarak Avrupa’da bir bilim insanı ile bu konuşmanın gerçekleşmesi de yazarın 

bilinçli bir tercihini gösterir. Ardıçlı geyik etiyle yapılmış börekleri yiyerek doğayı 

savunan ve nükleer santrallerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak için 
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santrallerin yerinin değiştirilmesi bir çözüm değildir diyen doktor, bu paradoksa 

herhangi bir çözüm sunmaz. Bu paradoks, ironik bir biçimde verilir: 

Evet, nükleer üslerin yerleri değiştiriliyor oysa deneyler durdurulmuyor. Bu 
durumda, biz doktorlar da insanları sağaltma görevleri herhangi bir değerden 
yoksun kalıyor. Korkunç bir ikilem! Bir yandan, ölüme en yakın yaşlıların 
bile son demlerini acısız geçirmelerine çabalıyorsunuz, öte yandan çocuklar 
daha doğmadan ölüm onları hazır bekliyor…

515
 

Yazsonu romanında yaşanan zaman, Türkiye tarihinin en çalkantılı 

dönemlerine denk gelir. Muhtıra ve darbe süreçleri içerisinde yönetilen Türkiye’de 

yaşanılan durumlara karşı insanların edilgen tavrı, romanda ironik bir dille eleştirilir. 

Akdeniz’e tatil için gelen yazarın otel ve moteller hakkındaki açıklamaları, bireyin 

vatandaşlık görevini iğneler: 

Oysa uyanır uyanmaz sabah gazetelerine şöyle bir göz atmak, vatandaş olarak 
görevlerimizin büyük bir bölümünü çabucak yerine getirdiğimiz inancını 
verebilir.(…) Her neyse sabah gazetelerini zamanında getirmeyip de sizi 
vatandaşça iç kararmalarından alıkoyan bu otellerde, ötekilere karşın bu kez 
kimse yüzünüze bakmıyor.

516
 

Otokratik yönetimlerde yaşanan darbe süreçlerinde, insanların can güvenliği 

kalmaz, evrensel ve bireysel haklar da askıya alınır. Yaşanan olumsuz durumların 

müsebbibi aranmaz, hatta üstü kapatılır. Bu durum,Yazsonu romanında otel 

duvarlarına yazıya benzetilir;“Çalınan eşyalardan otelimiz sorumlu değildir.”
517

 

Üçüncü bir anlatıcı olarak romanın kurgusuna ara ara müdahale eden ve parantez 

içinde gözüken yazar, ironik bir üslup kullanır: “(Sokaklarda da benzerini gördüm: 

“Kaybolan canlardan devletimiz sorumlu değildir!”)
518

der ve iktidarı hedef alır. 

1968’de Paris’te başlayan, anti-kapitalist düşüncenin dünyaya yayılmasıyla 

birlikte Türkiye’de de bu düşünce, özellikle öğrenciler arasında yaygınlık kazanır. 

Dolayısıyla Üç Beş Kişi romanında, yazım zamanını da kapsayan muhtıra ve 

darbelerin olmasında etkili olan 68 süreci, İstanbul’da öğrenci olan Murat üzerinden 

dolaylı biçimde verilir. Sokaklarda insanların kolayca meçhul kişiler tarafından 

öldürülmesi de birinci bölümün sonunda Murat’ın vurulması ile sembolleştirilir. 

Murat, Maocu düşünceye dayanan fikirlerini dayısı Ferit Sakarya üzerinden ironik 

bir dille değerlendirir. 
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Murat dayısını da hatta Deniz’i de sonraları daha iyi anlamıştı: Bunlar yeni. 
Kolejlerde, Güzel Sanatlarda, Paris, İsviçre üniversitelerinde okuyorlar, 
dönünce de Anadolu’ya onlar yayılıyor. Bir ayakları orda, bir ayakları şurda, 
bir ayakları da burada. Her yerde damgaları var.  Metin’ler Nuri’ler, Felsefe 
Doktoru hatta Ufuk’lar…Onlarsa hala kırda örgütlenip kenti basacaklar, 
kentte örgütlenip kırlara yayılacaklar.(…) Dan dan dan!... Murat vuruldu 
düştü. Kan seli.

519
 

Yeni yaşam arayışında olan Kısmet; evini, eşini, Eskişehir’i terk edip 

İstanbul’a Murat’ın yanına gitmek ister. Bu, aynı zamanda Kısmet’in gençliğinden 

beri sevdiği Ufuk’a ulaşmasının da yoludur. Kısmet, kaçmak için geldiği tren 

istasyonunda endişe ile etrafını gözlemler. İstasyonda otorite olan memur ve 

askerlerdir. Sokağa çıkma yasaklarından, insanlar sürekli bir sorgulamaya maruz 

kalır. Hayatında yenilik yapmak isteyen ve istasyonda oturan Kısmet, onların 

kendine yaklaştıkları sırada kurduğu düşle onların kendi arzularını, fikirlerini hafife 

alan yaklaşımı olduğu düşüncesine kapılır: 

-İşte istasyon memuruyla mavi bereliler de karanlığın içinden çıktılar. Bu
yana doğru geliyorlar, geliyorlar… Kimsiniz? Nereden gelip nereye
gidiyorsunuz? Kaç insan varken iş aramaya, iş istemeye utanmıyor musunuz?
Evlilik takılarınızı da çantanıza atıp  nereye kaçıyorsunuz bakalım? O kadar
aç insan varken sizin derdinizle uğraşacak değiliz. Dön geri.. duydunuz mu
memur bey kendini tanımak istiyormuş, anlamlı bir hayat istiyormuş; bu
nerde bulunur, yenilir mi, içilir mi? Hah hah hah!..

520

Ruh Üşümesi romanında hikaye genelde üst tabaka insanların rağbet ettiği bir 

restoranda geçer. Birbirlerini de tanımasalar da yabancı insanlar masalara beraber 

oturtulur. İki yabancının oturduğu masada birbirlerine dair ne olabileceklerine dair 

içinden geçirdikleri, ironik bir dille verilirken; toplum ve otoritenin de birey 

üzerindeki baskısı ele alınır. Bu durumda birey ne olmak istediğini belirlerken 

toplumsal statü bireye dayatılır. Uzmanlığın ön planda olduğu modernitede statü ve 

otorite arasında kalmış bireyin bu duruma tepkisi ise onu baskılayan yaklaşımın 

ciddiyetini ortadan kaldırır: 

Hepimiz şef olmak istemişizdir çünkü; en üst ve tek. Baba, ben fareli köye 
kavalcı olucam, dediğim zaman babam, oğlum aklını başına topla, diye beni 
omuzlarımdan çuval silkeler gibi silkelemişti; kafatasımın içindeki şeyler yer 
değiştirdi mi değiştirmedi mi iyice emin olmadan da koyvermedi; oğlum aklın 
başına geldi mi? Geldi mi aklın başına oğlum? Geldi, baba. Eh öyleyse şimdi 
söyle bakalım büyüyünce ne olacaksın? Beyin salatası olucam baba!

521
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Ruh Üşümesi’nde restorandaki adam ve kadın dışındakilerde kaba bir 

cinsellik vardır. Ancak başka insanların bireyin davranışları hatta cinsel tutumu 

üzerindeki etkisini telefon çalmasıyla sevişmelerini sonlandıran ve eve gelen 

misafirleri karşılayan genç çift üzerinden görürüz. Adam salt gelen insanların 

saygısını kazanmak için onları eve alır. Bu saygınlığın genç koca üzerindeki etkisini 

ve kocasının bu beklentisinin eşi üzerindeki etkisini anlatıcı yazarın ironik üslubu 

dışa vurur. 

“( Genç koca doğrudan karısının iki bacağı arasına girmek istiyormuş, fakat 

artık çok saygı kazanmış biri olarak iç denetimini yeniden yardıma çağırmış.(…) 

karısı da: Evet, öyle demektedir. Vicdan koltuklarımız çok rahat.  Vicdan 

döşeklerimiz de. İyi ki krediyle satıyorlardı da alabildik.”
522

 

Romantik Bir Viyana Yazı romanı kurmaca metninde yer alan tarih öğretmeni 

Kamil Kaya, tarihsel olay, olgu ve şahsiyetleri anlatırken ironik bir anlatıma 

başvurur. Bunu da hem tarihsel durumların, kişilerin putlaştırılmasını engellemek 

hem de anlatılanların öğrenciler üzerindeki etkisini pekiştirmek için yapar. Aynı 

zamanda üst kurmacada yer alan Kamil Kaya’nın yaratıcısı Yazar, geçmiş ile şimdiyi 

bir araya getirerek tarihin değerlendirilmesini savunur. Yazar, anahtar deliğinden 

baktığında gördüklerini aktarırken ironik bir anlatıma başvurur. 

Tarih, sakalını kesmiş, saçını sıfır numara tıraş etmiş, sonra da kanlı hançerini 
Tuna’ya atıp eline bir elektro gitar alarak en işlek metro geçidinde Get 
Together şarkısını çalıp söylemeye durmuştur.(…) Ramsau okul sahnelerinde 
çocuklar Aydın Zeybeği ile Çayda Çıra oynamalı.(…) Mozart da peruğunu 
atıp fes giymeli, Hüseyin İleri darbukası refakatinde Sazım Gibi Sinem 
Dahi’yi takliden bir şey bestelemeli(…) Schubert zurnayı klarnete tebdil 
etmeksizin Bitmemiş Senfonisi’ni Çadırımın Üstüne Şıp Dedi Damladı’ya 
göre uyarlayıp lütfen artık bitirecekse bitirmeli.

523
 

Kamil Kaya, okulda öğrencilerle yaptığı çeşitli konuşmalar yüzünden 

görevden uzaklaştırılmasını; “Cumhuriyet’i gördüm. Ona kul köle oldum. O da tuttu 

yok derslerde öğrencilerin kafasına olur olmaz şeyler sokuyor yok evinde gizli 

toplantılar düzenliyor, beni yirmi yıllık öğretmenliğimden attı.” 
524

sözleriyle eleştirir. 
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Tarih öğretmeni Kamil Kaya, dünyada yaşanan savaşların ve gösterişlerin, 

esasında yok olma esnasında insanların, yönetimlerin hala yaşadığını kanıtlama 

ihtiyacından kaynaklandığını savunur.  

“Hayat, ayağını ölüme attığı anda para dolaşıma girer, ticaret gelişir, silah 

üretimi artar, bankalar pıtrak gibi her köşede biter…. Bu, kahkaha ve gözyaşı, kan ve 

şehvet dolu sahne oyunundan sonuçta tek karlı çıkan toprak kurtları olmalı.”
525

 

Dar Zamanlar dörtlemesinin son kitabı olan Dert Dinleme Uzmanı, yaşanan 

trajik hayata karşı bir tutunma, bir ayakta kalma yolu olarak ironinin öne çıktığı bir 

eserdir. Kitabın bölümlerinde yer alan düzenbazlık ve hilelere katlanmanın yolu, 

ironiden geçer. Aksi durumda ağır bir bunaltı bireyi sarmalına alır. Editör, 

Cumhuriyet ile başlayan modernleşmeyi bir davet gecesi üzerinden eleştirir. 

Modernleşmeyi şekilsel olarak ispatlamaya çalışanların düştüğü komik durum, ironik 

bir dille aktarılır: 

Haa bak asker sevici, saçı başı örtülü kadınların düşmanı kadın 
milletvekillerinden biri diye asla ve kat’a diyemezdim, o zaman için etek 
boyu diz üstü olmalı, beyaz yaka sabit kalmak üzere yakanın yuvarlak 
uçlarının birleştiği noktada küçük bir kırmızı fiyonk bulunmalı(…) 
Cumhuriyetimizin sözde laikliğine sımsıkı sarılmış, laikliğimiz elden gidiyor 
diyerek ordumuza sevdalarını terennüm eden sözde ortanın solu-ne demekse- 
kadın profesörden çıkma kadın milletvekil(ler)imiz nerde benimki nerde…

526
 

Editörün eşi, Avrupa seyahatinde yaşadıklarını Editör’e anlatır. Başkasıyla 

birbirlerine karşı duygusal yakınlık duyduğunu belirten kadın, o kişi ile evleneceğini 

söyleyerek ağlar. Kocası onun gözyaşlarını öperek onu sakinleştirir ve içinde 

bulunduğu traji-komik ruh halini modernleşme, batılılaşma kimliği ile ironik biçimde 

anlatır: 

Bu arada benim “takliden Batıcılık” meselem büsbütün üste çıktı.(…) Ee artık 
el insaf baylar bayanlar, insanlar ancak eşitlikte değer kazanacaklar ki 
huysuzluklar baş göstermeye başlamaya.  Nitekim olanlar böyle olmuştur vee 
oturdukları yerde o kucak mı  bu kucak mı hesabına düşenler ‘garpçılara 
güvence!...” yatağına yatmış bulunacaklar… O ölüme bu ölüm… hay Allah 
kendi döşeğinizi temizce tutup ona yani oraya sığınsanıza………

527
 

Modern yaşamda bireyler, birey olduklarını ispatlamak ve varoluşlarını 

anlamlandırmak için medya veya başka kuruluşlarca propagandası yapılan 

etkinliklere katılırlar. Bu bireyler, salt kendileri de görünür olsun diye içten olmayan 

525
A.g.e., 160.
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davranışlarda bulunabilmektedirler. Editör’ün profesörle organ nakli üzerine 

yürüttükleri sohbette bu durumdan kaynaklanan samimiyetsizliğin eleştirisi 

karşımıza çıkar.  

Hay Allah, baktım pipolumuz, edebiyatçının gözlerinin içine baka baka: ‘Ben 
bağışladım bile, bunu böylece biliniz,’ diyor sanki ona sorulmuş gibi.(…) ben 
vermedim. Vermeyeceğim de, dedim. Yanımdakilerin hayret dolu bakışları 
üstüme üstüme dökülmekte.(…) ya öte yana göçtüğümde buyur edildiğim 
cennetimde hurigilmanlar arasında keyif çatıp dururken bir de bakmışım ki 
meslektaşım(…) cennete artakalan yarım buçuk halimle ona nasıl üç beş 
tekme atarak cehenneme yollayabileceğim ki? (…).

528
 

Birçok farklı nedenden, değiştirme gücümüzün yetmediği durumların 

benliğimiz üzerindeki olumsuz etkisini kırmak amacıyla yapılan ironi, Adalet 

Ağaoğlu’nun romanlarında yer alan modernist bireylerinin sıkça başvurduğu bir 

savunma aracına dönüşür. 

2.2.1.6.Bilinç Akışı 

Henry Bergson’un zaman ve sezgi konularındaki farklı yaklaşımları ile 

Sigmund Freud’un serbest çağrışım çalışmaları, modernist romanlarda kahramanların 

zihin dünyasını farklı kurgulanmasını sağlar. Kronolojik zaman ve mantık düzeni 

içerisindeki düşünce, duygu aktarımı kırılır. Kahramanın imge, çağrışımlarıyla 

bilincini ve bilinçaltını aktarırken herhangi bir zaman algısını gözetmemesi, bunları 

dile getirirken gramer kurallarına takılmadan kesik kesik parçalı aktarması,bilinç 

akışı tekniğinin uygulanması olarak değerlendirilir. James Joyce, bu biçimde 

kurguyu Ulysess romanında yapmıştır. Türk edebiyatında ise bu tekniğin başarılı 

örneklerini Oğuz Atay ile görmekteyiz. Berna Moran, bilinç akışı tekniğini şöyle 

tanımlar: 

Bilinç akımı, roman kişisinin kafasının içini okura doğrudan doğruya 
seyrettiren bir teknik.Şu farkla ki, iç konuşma gramer bakımından düzgün, 
sentaks kurallarına uygun cümlelerle yapılan sessiz bir konuşmadır. Ve 
düşünceler arasında mantıksal bir bağ vardır. Bilinç akımında ise karakterin 
zihninden akıp giden düşüncelerde mantıksal bir bağ yoktur. Daha çok 
çağrışım ilkesine göre akarlar. Ayrıca gramer kuralları da gözetilmez.

529
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Bilinç akışının kişinin bilinçaltından kaynaklanır. Bunu ortaya çıkarmak için 

Freud ve Jung’un çeşitli çalışmaları olur. Modernist roman yazarlarının da bundan 

yararlandıklarını özellikle James Joyce’un Ulysses eserinden sonra görürüz. 

Yazarlar bilinç akışı tekniğini, bilinçaltını tam olarak anlatmak için 
kullanırlar. İnsanın içine dair en önemli ipucu onların zihin veya duygusal 
işlemlerinde olduğunu dış dünyada olmadığına inanırlar. Bu yüzden yazarlar 
okuyucuları karakterlerin bilinç akışlarına yönlendirerek onların söze 
dökülemeyen alanlarına dikkatlerini yoğunlaştırır.(…).

530
 

Modernist çizgiyi öne çıkaran Adalet Ağaoğlu’nun romanlarında da 

bilinçakışı tekniği yoğun olarak kullanılır. 

Aysel, otel odasındayken ölme esnasında gebe olma ihtimalini düşünürken 

birçok şey aklına gelir. Zihninin karmaşıklığı ve bir durum karşısında takındığı ruh 

hali, onun karışık duygularını da yansıtır: 

Ayrımında olmadan elimi çıplak karnıma koymuşum. Parmaklarımla 
bastırıyorum karnıma. Böyle nasıl anlaşılır? Ölü doğurduğum ilk çocuk. Onun 
verdiği işaretleri de hiç anımsayamıyorum ki. Diyelim gebeyim. Ne yapalım? 
Otopside anlaşılır. Ardından, gerçeğin yanından bile geçmeyen bir sürü 
yargıya varılır.  Hiçbir yargı gerçek olmayacaktır, evet. Gebeysem gebe 
olduğum, değilsem değil olduğum dışında, hiç. Karnımda bir çocuk taşıdığımı 
bilsem ölmeye yatabilir miydim? Öyleyse bununla ilgilenmem gereksiz artık. 
Bilmiyordum. Ölüm uzamasaydı yine bilmeyecektim. Düşünmemeliyim. 
Başka bir noktaya parmak basmalıyım. Geldiğim noktaya. Nereye geldim 
peki? Bir bekar odası. Odanın ortasına gerilmiş bir ip. İpin üstünde bir 
pantolon iki çamaşır(…)biri bir uçta,öteki öbür uçta. Sonra bir yatak. Kadınlık 
zarımın bir kez daha yırtılışı. Böyle bir noktada ya gülünür ya da ölünür. 
Ruhbilim. Ali’ye bunu söylesem, dinlemez: dur hele acele etme. 
Karıştırıyorsun. Sakin ol…

531
 

Aysel, uygarlaştığını Aydın’a ispat etmek isteğindedir. Bu ispat, okul 

sürecinde de vardır ve adeta Aysel’in bilincine kazınmıştır. Kendini uygar görmek 

çocukluklarında okullarda öğretilen bir ülkü olarak sürekli tekrarlattırıldığı ve en 

yüce hedef olarak gösterildiği içinAysel’in bilinçaltında uygar olamama korkusu 

vardır. Aysel, uygar olduğunu düşündüğünde de bunu Aydın’a kanıtlama 

ihtiyacıduyar. Bu durum, Aysel’i otel odasındayken Aydın’a telefon etme 

mecburiyetine itmiştir: 

Aydın’a telefon edeceğim….Hayır böyle bir şey söylemeyeceğim. Bir türlü 
ölemiyorum diyeceğim….asıl bilmek istediğim ne? Matbaaya gittim. Kendisi 
ile yattığım delikanlıya. Bu yatışı odasında seyrettiğim… o da koskocaman, 

530
Serdar odacı, Bilinç Akışı Tekniği Bakmından James Joyce, Oğuz Atay Adalet 

Ağaoğlu ve emine Işınsu Romanları, (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2007, 8. 
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matbaa mürekkebine dalmış eliyle dışarı itti beni. Yani, tamam artık. 
Uygarlaştım. İşim bitti mi demek bu. Aydın2a bunu mu soracağım? Çok 
karmaşık. Böyle bir şey nasıl sorulabilir?.....kendisinin, kendimin…  Dündar 
Öğretmenin irfan ordusunu,  Dündar Öğretmen’in…Bir ilçe mahfelinde 
bekliyor mudur hala? Leblebisini tek tek atarak ağzına,emekliliğini mi 
bekliyordur?  Kaymakamlarla uzlaşmakta mıdır? Ya da valilerle? Ya da 
maarif müdürleriyle?   Ve onlar Atatürk’ün ‘tabii cesametten üç misli 
büyüklükteki heykellerini tek kaide üstüne dikmek’ için şehir meclislerini 
olağanüstü toplantılara koşturuyorlar mıdır?  Yok bunu sormam. Bunu 
biliyorum….Ne yapacağız birikeni? ‘Salı Pazarı’ndaki Karagözlü, Halkevi 
Köycü Akşamı’nda derdini dinleyip, gerçekleşmesi zaman isteyen dileklerini 
bir köşeye not ettiğimiz efendimiz…Yaklaşın. Size bir çift sözümüz var mı 
diyeceğiz? Böyle mi diyeceğiz? Bunu soracağım. Bir çift söz yerine, bir çift 
öküz beyim, derse ne yapacağız? Bunu soracağım. Bir matbaa işçisine ya da 
bir öğrenciye istediğini verdik. İyi. Bir kez için bir duş almaktan vazgeçip. 
Gülünç.

532
 

Aysel, Engin ile olan münasebeti dolayısıyla çıkabilecek yayılabilecek 

konuşmalardan çok, daha farklı şeyler düşündüğünü gösterir. Bu düşünceler, o kadar 

dağınıktır ki düşünceleri takip etmek zorlaşır. Bu bölüm, tekniğin en net yansıdığı 

bölümlerden biridir. 

…Beni düşündüren hep başka şeylerdir. Hep başka şeyler. Daha yüce daha 
soylu şeyler. Okudum o kadar öğrendim. Koştum, koştum…nerdeyse 
yoruldum. Nerdeyse bir köşede oturmak dönemi. Nerdeyse…ama daha 
vatan…Kurtarmak,yüceltmek,öğrenmek,öğretmek, koşmak daha…Daha 
uygarlaşmak…Batı…Az gelişmiş…Çok gelişmiş…Gelişmekte olan 
yani…Daha kurtarmak…Kurtulmak…Semiha… o da bir şey mi?..Nizipte on 
iki yaşında bir kız,babasına tam on yıl karılık etti… o baba da…Hasip…Hasip 
kendini kurtarmış diyorlar…Ertürk. Albayken emekli olmuş… Eşitlik 
daha…Daha ahlak…Kural…Yönetmelik…Yön…Ant…1.75 
miyopmuşum…Gözlük tak… Geçen seçimler…Gelecek 
seçimler…Halk…Kızılcıklar oldu mu senelere doldu mu?..Rapor…Hizmetçi 
gitti…Mali portre. Hala portre diyorlar,koskoca milletvekilleri bile…Yıllık 
gelir…parti…Kurul…Vietnam… Russel…Sartre…Kemal Tahir…Boris 
Vian…Tekin Erer…Miting…….Çorabım kaçmış…Yetişkinler 
eğitimi…Örgün Eğitim… bu notlar neden çıkmamış hala teksirden Nurten 
Hanım!...kaloriferler yanmıyor…Castro…aslan Fidel…….Al onu sosyalizm 
için kullan…Evet…hayır… Her sabah bir kaşık bal ye.Güç verir……sen hiç 
bilmezdin:Bu dünyada ne varsa kadının eseridir,yaa..Öyle öyle erkeklerini 
hep yalnız koydun. Sonra da pörsük memeni de bana sömürterek…duymamış 
gibi olur mu ? Duymuşken? Hiçbir şey duymamışken duymuş gibi oluyor da 
bu neden olmuyor? Duymadım… makineler…Bir matbaanın 
ortasında…Kocam canlı bir adam benim…Demek bende de yansıyor bu 
canlılık!..

533
 

Bir Düğün Gecesi romanında Tezel, eve varmak isteğini aktarırken aklından 

birçok düşünce kesik kesik geçmer. 
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O küçük dağınık evime bir atsam kendimi. Bir boşansam…bir ağlasam 
hüngür hüngür…Yok, ağlamasam…yok, ağlamasam. Çok da ağlamak geliyor 
içimden. Ne yapsam peki? Kime gitsem?(…) herkes görev başında baksana. 
Herkes işi gücü bırakmış,başkalarına neyi nasıl yapacağı öğretme peşinde... 
Faşizmin tarifi mi,buyurun faşizmin tarifi işte. Yepyeni, pırıl pırıl.-bizim 
anladığımız toplumculuk ise ne diyor?(…)  bir yerde bir şey oluyor da benim 
mi haberim yok? Yaya mı kaldım? Benden habersiz, benden habersiz ne işler 
dönüyor?

534
 

Kayınvalidesi Fitnat Hanım’la oturan Ömer, öğrencisi Tuncer ile düğünde 

karşılaştığında yanında duran Yıldız ile evli olduğunu öğrenir. Dördünün orada 

yaptığı sohbetten Ömer’in aklında kalanlar; “Az önce Yıldız’ın anlattıklarından 

kulaklarımda kalanlar:Yaa teyzeciğim…on beş yıl geçti biliyor musunuz Ayten 

Halamlar oraya yerleşeli?..Temelli yerleştiler evet teyzeciğim…zor tabii. Güzel 

değil… Cemil Enişte sık sık ağlar…Atılgan çocuktur Ercan…Ayşen’i ben Ercan’dan 

çok severim,inanın teyzeciğim…(…)”
535

biçiminde aktarırken kesik, düzensiz, sırasız 

bir anlatımı tercih eder.  

Fikrimin İnce Gülü romanında bilinç akışının kullanıldığı yerler, Almanya’ya 

gitmek için başvuran İbrahim’in sırasını almak için onun raporunu çürük çıkartan 

Bayram’ın genellikle bu durumu hatırladığı yerler olarak karşımıza çıkar. Bayram, 

yapmış olduğu bu sahtekarlığını meşrulaştıracak birçok durumu kafasından 

geçirirken dağınık düşüncelere dalar. Yaptığına bir kılıf bulma durumu, Bayram’ın 

Almanya’da iken kafasına çok takılmasa da dönüş yolunda İbrahim ile karşılaşma 

ihtimalinden sürekli aklına gelir. Bayram, adeta cinayet yerine geri dönen bir katilin 

ruh halini yaşar. 

 Bursa’da bir lokantada yemek yerken garsondan yoğurt isteyen Bayram, 

garsonun ardından garsonun zayıf ve güçsüzlüğünü İbrahim’e benzeterek dağınık bir 

anlatıma girmeye başlar: 

Bak şu gidişe…Şu gidişe bak. İbrahim işte. İbrahim bu enezeliğiyle 
Almanya’da ne iş görebilirdi? (…) Allahtan ben o klinikteki adamla 
konuştum…Konuşup anlaştım…Anlattım da,neyse…Sonunda… Ben 
bunu…İbrahim’i ben…Yoksa neden durup dururken ben İbrahim’e… Onu 
ben… Yoğurt da güzele benziyor(…) Beni yeni bir pompanın başına 
naklettirecekti. Oldu, olacak. Oldu, olacak…Ne odlusu var ne olacağı. Yani 
İbrahim, şu hayatta benim çektiklerim…sen bunları çekmedin birader.(…).

536
 

534
 Ağaoğlu, Bir…., 59. 

535
A.g.e. ,123.

536
Ağaoğlu, Fikrimin…, 224-225.



213 

Bayram araba aldığında arabada sürekli dinleyeceği şarkıları hayal eder. 

Türkiye’ye dönüş yaptığında bir bant doldurmak ister. Bu esnada kitabın da adı olan 

Fikrimin İnce Gülü şarkısını bantın en başına koyarak bu şarkının onun hayatındaki 

etkisini kafasından geçirir: 

Öyle ya ben o şarkıyı aynı Vedia Rıza Hanım’ın sesinden… Aynı duyduğum 
gün gibi…Daha te ne zamandan…Daha bir taksim olmasını aklım zor 
komaz…İlkin bu şarkıyı bayrak ettim kendime…Kezban’a da…işte hiç 
dilimden düşürmedim…Kezban da bilivermiş…(…) Arabanın milli marşı elin 
çenende az mı düşündün Bayram? Dere tepe ‘Fikrimin İnce Gülü’ diye diye, 
ha? (…) her şey sırayla… Şimdi sıra…Hadi be, Ankara’da balıkçı ne 
gezsin?

537
 

Ölmeye Yatmakromanında Aysel öğrencisi Engin ile ilişki yaşar. Hayır 

romanında ise Aysel yaşlanmış Engin de Avrupa’da bulunur. Geri dönüşlerle 

birbirine bağlanan Dar Zamanlar son romanında Aysel’in öğrencisi olan Can’ın 

annesi Aysel ile tanışır. Aysel’e onu şikayet eden Cemal hakkında Aysel’in iç 

dünyasını sarsacak bilgiler verir. Cemal, Engin’in sınıf arkadaşı Can’a Aysel ve 

Engin’in birlikte olduğunu söyler. Daha sonra Can’ın annesinin anlattıkları, Aysel’in 

içinden bilinç akışıyla verilir. 

Cemal öğrencinizden birinin… adı Engin’miş değil mi….onun size tutkun 
olduğunu sezmiş…zaman nasıl hızlı akıyor… altı yıl mı?..belki yedi yıl önce. 
(…) Cemal size tutulan öğrencinizle sizi artık adım adım…izliyor… Olaylar 
da, kafasına göre…hep sizin  gibi öğretmenlerin başının altından…Birinde 
öğrencinizle dolmuşa mı binmişsiniz…kar… Çankaya’ya gitmişsiniz…akşam 
karanlığı onunla eleleymişsiniz…

538
 

Hayır romanında ödül törenine katılmayan Aysel’i merak eden arkadaşı, 

evine gelip onu kontrol etmek ister. Arkadaşının; ödül salonu, bina içi ve Aysel’in 

dairesinde iken aklından geçirdikleri ve Aysel’e ne olabileceğine dair intihar 

senaryolarını kurgularken bilincinde birçok senaryo kesik kesik akar.  

“Kapıyı yeniden açtı baktı. Baktı Aysel, üç tüp ilaç yutmuş, ölü… ölmek 

üzere… çıplak… değil, saks mavisi sabahlık…değil. Küvette. Küvet ağzına kadar 

suyla dolmuş taşmış; Aysel suda boğulmuş…boğulmuş…değil…Duşta, çıplak. 

Etleri, sarkık, memeleri… bir çığlık.”
539
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Üç Beş Kişi romanı bilinç akışının diğer romanlara göre daha sık kullanıldığı 

bir romandır. Yalnız kalan, bekleyiş içindeki her karakterin iç hesaplaşmaları, zaman 

içindeki her durumun bilince akmasına neden olur. 

Üç Beş Kişi’de olayların ve düşüncelerin sıralanma ve gösterilme şekli 
biçimsel açıdan masum tutumlar değildir; aksine bu biçimsel kararlar son 
derece önemli toplumsal meseleler hakkındaki edebi ve estetik arayışları 
tanımlar ve onlarla diyalektik bir ilişki kurar.(…) Ağaoğlunun bilinç akışı ve 
şiirsel parçalanmalarla şekillene anlatısı aracılığıyla(…) karmaşık hale gelen 
bir topluma dair daha büyük bir tarihsel anlatıya işaret eder.

540
 

 Kısmet’i karşılamak isteyen Murat, gece yasağına kalmadan Ufuk’u aradığı 

adreste bulamayınca ardından gelenlerin yarattığı heyecandan soluk soluğa dönmeye 

çalışırken durmadan sabahı düşünür: 

Dakikalar ne kadar hızlı akmaya, saat başları ne kadar çabuk vurmaya…- öyle 
ya sokağa çıkma yasağına çok az kaldı işte.- bu geceyi programlamak istedim. 
Yarını programlamak istedim, istiyorum. Ufuk’u bulamadım. Bir taksi 
arıyorum. Ardımdan gelenler…(…) Anadolu Ekspresi’nin geliş saatini 
kaçırmamalıyım. Uyuyakalmamalıyım. Kısmet’i mutlak karşılamalıyım. Tam 
şimdi o da Eskişehir’den binmiştir.

541
 

Murat’ın ardından gelip onun kafasına darbe indirecek kişiler ona yaklaştıkça 

Murat’ın bilinci daha hızlı akmaya başlar ve hayatı bir şerit gibi yansımaya başlar: 

Ardımdan gelenler birkaç kişi olmalı. Ayak sesleri gittikçe yaklaşıyor… 
yaklaşıyorlar… ben hızlanıyorum onlar da hızlanıyorlar… ben yavaşlıyorum 
yavaşlıyorum… o ışıklı çizgi buradan kaç metre? Arkadan gelenler de 
hızlandılar işte. İpi göğüslemek demek bir süre hızın hızıyla sürüklenmek… 
Kısmet anlamıştı. Önünde sonuna benim gideceğimi yani…(…) 
bütünEskişehir’e … Eskişehir’e karşı… hepsinden gizli… iki kez Selmin’e 
telefon ettim. Soluğum kesilirdi. Konuşamazdım. Tenim tenini özlüyordu.

542
 

Üç Beş Kişi romanında Murat’ın sevgilisinin annesi Neval Hanım, lüks içinde 

yaşarken kızı Selmin’in ününü kaybetmesi ve miras kalan bütün servetlerini 

bitirmeleri, onların sefalet içinde yaşamasına neden olur. Kızı Belgin, geç bir vakitte 

geldiğinde mutfakta yiyecek bir şey bulamadığından makarna yapar. Neval Hanım da 

kızının yanına gelip onunla konuşmaya çabalasa da kızı artık annesini umursamaz. 

Hiçlik içinde çırpınan Neval Hanım, anılarına sığınır. Osmanlının saygın ailelerinden 

olup son zamanlarında hayatın dışında kalmaları Neval Hanım’ı yaralar: 

Selminciğim ben makarna sevmiyorum…Enginar sevioorum. Her yan 
makarna her yan pide kebap… uncular… seni de o uncuların toy oğlu, 
zaten… hep onun, onların fabrikalar…hepsi onların olsun…beni dövüoorlar 
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Ferit Beyciğim…(…) O ise al işte tutulduğun kadın!.. yeğenine böyle demek 
için….İnsafsızca yıktı, yıktı…senden alacağını aldı… Mızmız murat…. Bir 
Behiç Fazıl da o idi.(…).

543
 

Selmin Rifatzade, Murat ile ayrılıp ününü kaybettikten sonra sürekli kendine 

şiddet uygulayan Halit adında biri ile beraber olur. Adını da Seli olarak değiştirir.  

İkisini…ikisini tek başına yüklenip götüren kim?.. kim?... o sıralar…el 
üstünde tutulurdum…ben… musluk tamircisi olmasa, siz yaa?.. oraları 
kalkmayan paşa babalarla, paşa dedelerle, kocalarla mocalarla…gözünüz 
sırım gibi adamlarla kala kala… ahh ne kaltaklarsınız…Halit’i vermem. Yoo 
artık onu vermem. Hem…hem Halit yalnız bileğimi incitmekle 
kalmaz…kemiklerini kırar valla, yaa!..hadi, hadiii… söyletme beni…

544
 

Romantik Bir Viyana Yazı romanınınkurmacasında yer alan Kamil Kaya gezi 

için gittiği Viyana’da karşılaştığı eski öğrencisi Asaf’ın evinde kaldığında Yunus da 

onun daveti ile Viyana’ya gelir. Yunus’un bencil ve çıkarcı dünyasına tanık olan 

Kamil Kaya, onun kendisine ve başkalarına yaptığı çoğu durumu kaldıramaz. Kamil 

Kaya’nın çok yakınlık duyduğu Yunus’un konuşmalarının onun iç dünyasını alt üst 

ettiğini görürüz.  Romanda verilen yeşil ip imgesi
545

ve bodrumdan gelen koku
546

 

akıllarda Kamil Kaya’nın Yunus’u öldürdüğü şüphesini uyandırır. Kamil Kaya, 

uzandığı yerde birçok şey düşünür. Yunus’un sevgilisi ile yaşadığı konuşma ve ölüm 

şüphesi bilinç akışı ile verilen bölümde görürüz. Bu akışta hiçbir noktalama unsuru 

kullanılmaz: 

Adam öyle yolun altında onu indirivermiş taksi parası da yok uçağı kaçırmış 
dönüp gelmiş ben de ona gelme dedim bir daha görünme ölürsün dedim zaten 
gece uyuyamamışım Antonia’sı saatin bilmem kaçında kapıyı çalmış nerde o 
diye yatağıma girmek istedi(…) katil cani o gitmedi ben biliyorum öldürdün 
seni ihbar edeceğim rezalet neymiş o zaman görürüsünüz siz bana Antonia 
demişler Azize Antonia! Hah hah hah…

547
 

Modernist romanlarda mantıksal bütünlüğün kırılmaya başlandığını ve zihnin 

düzensizce akmaya başladığını görürüz. Bu düzensizlik, aynı zamanda dile de 

yansımaktadır. Bilinç dökülmesi olarak değerlendirebileceğimiz bu teknikte Adalet 

Ağaoğlu romanlarında kişilerinin iç dünyasını doğrudan bize açar. Zihni dağınık 

halde olan modernist birey, bu yolla iletişimsizlikten, bastırılmışlıktan kaynaklanan 

duygu ve düşüncelerini doğrudan aktarır. 
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2.2.1.7. Zamanda İleri Gidiş 

Geleneksel romanın zaman kavramının değişiminin temelinde Henri 

Bergson’un süre anlayışı ve Einstein’in görelilik felsefesi etkili olur. Klasik zamanda 

akan çizgisel zaman algısı, modernist eserlerde yerini sarmal zamana bırakır. Nasıl ki 

kahramanın iç dünyasıyla geri dönüşler olabileceği gibi aynı biçimde ileri zamanda 

olabilecekleri önceden söylenerek zamanda ileriye sıçramalar yapılabilmektedir. 

Zamanın öznellik algısı, yazara bu imkânı tanıyarak okurun zaman algısını da 

yönetir. Adalet Ağaoğlu romanlarında bu durum geriye dönüş tekniği kadar yer 

almaz. 

Ölmeye Yatmak romanında Ali, Aysel ile görüşürken anlatıcı tarafından 

Ali’nin kafasındaki karışık düşünceleri akıtmaya başlar. İş ve okul hayatına dair 

ileride olabilecekleri kafasında herhangi bir sıra gözetmeksizin verir. Olabilme 

durumu mümkün, ileride bilinmesi gereken kahramanın ruh hali önceden okura 

verilerek okur, zihinde ileriye doğru bir gezintiye çıkarılır: 

Aysel şimdi gidecek. O gidince Ali’nin yüreği buza kesecek. Otelin su kapları 
boşalmıştır. Kömür sobası geçmiştir. Perdeleri asmak gerek. Molla Katip 
kapıya bakıp duruyordur. Aralıkta soğumuş kıymalı patates yiyecek. Yattığı 
yerin ampulüne geçirilmiş kirli mavi kağıdı düzeltecek. Derslerine sığınmaya 
çalışacak. Uykusu gelecek ama uyuyamayacak. Sofada yatan hastalardan biri 
inleyecek. İçecek su isteyecek…

548
 

Fikrimin İnce Gülü romanında zamanın sarmal boyutta olduğu görülür. 

Anlatıcı şimdiyi anlatırken bizi, geçmişe ve geleceğe doğru kahraman aracılığıyla 

gezintiye çıkararak zamanı monotonluktan ve düz çizgisel ilerlemecilikten kurtarır. 

Geriye dönüşün daha sık kullanıldığı bu romanda anlatıcı, bazı yerlerde zamanda 

ileriye gidişten de yararlanır. 

Bayram, dönüş yolunda sıfır bir model alamadığı için pişmanlık yaşasa da 

aracının bir alt model olması onu tatmin etmektedir. Aracı yeni olmasına rağmen 

yeni çıkacak araç modeli ile ilgilenmektedir. Tüketim nesnesine dönüşen Bayram, bir 

sonraki modeller hakkında bilgi verip bunu Kezban’a ulaşma ve kendini yüceltmenin 

yolu olarak seçer. 
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“76Mercedes’lerin bir de şeker renklileri olacakmış….Kezban beni onun 

içinde görse, iyice ateşlenir. Hoş, şimdi bunun içinde görünce, ‘Ben boşuna gönlümü 

kaptırmadım bu Bayram’a. Boşuna beklemedim.’ diyecektir.”
549

 

Bayram’ın yegane amacı, Ballıhisar’a gösterişli bir giriş yaparak onu ezik 

gördüğünü düşündüğü insanlara karşı kendini ‘büyük adam’ olduğunu ispat etme, 

saygınlık yaratmadır. Yüksek modelli Mercedes’i, takım elbisesi bunun içindir. 

Yolda geçirdiği ve tarlaya daldığı kaza, Bayram’ın aracını hurdaya çevirir. Bayram, 

aracı kurtarma telaşındayken düşlediği her şeyin elinden uçup gitmemesi için 

çabalayıp tekrar aracıyla yola çıkar. Bayram, bu çaba içerisindeyken köylülerin onun 

hakkında ne diyeceklerini aklından geçirerek okuru o ana taşır. 

Kahvede, keh keh keh, iyice gülüşürler artık: Bizim İncegül Bayram var ya? 
Hani şu deloğlan canım? O var ya, bildiniz mi?  En sonunda bir taksi edinmiş 
Alamanya’larda; onu da ekin tarlasına tohumlamış… keh keh keh… Aklına 
taktıysa, artık başında bekler bu yıl, bir taksi bin taksi olsun, yeşerip yeşerip 
fırlasın topraktan deyi, bildiniz mi? Keh keh keh…Beklesin. Taksi tohumu bu 
yıl bire otuz verecek kardaşlar, hah hah haayy…. Ülen bu Bayram yok mu, bu 
fikrini tuzladığımın, valla bize iyi eğlence bee…gidin görün, nasıl tüneyip 
durmakta ekin tarlasının kıyısında…

550
 

Hayır romanında akademiden kovulan ancak sonradan geri dönen Aysel’e 

kurul tarafından ödül verilmesine karar verilir. Aysel, bu ödül töreninde nasıl bir 

konuşma yapacağını sürekli düşünür. Konuşma esnasında Aysel’e 

yönlendirilebilecek hakaretler, tören daha gerçekleşmeden verilir. Olabilecek bu 

tepkiler, o güne kadar Aysel hakkında söylenilenlerin, atılan iftiraların Aysel’in iç 

dünyasında oluşturduğu sarsılmaların özeti olarak da görülebilir. Modern toplumdaki 

grupların kendinden olmayan bireyi nasıl bir linç kültürü ile yok edebildiğini 

görürüz. 

“Onlardan biri, parmağını sallaya sallaya: Devlete ve hükümete hakaret 

ettiniz, halkı isyana kışkırttınız!Bir başkası: Benimle yatın!Bir diğeri: Vatan 

haini!Bir başkası daha: Üniversite araştırması üstüne kendi imzasını atmaktan 

çekinmeyen düzenbaz prof..!Bir diğeri: Komünist! Yatakçı!Sonra da gözaltı.”
551

 

Hayır’da Engin, Doktor Bernt ile konuşma esnasında iken Aysel’e telefon 

ettiğinde ona neler söyleyebileceğini düşünerek okuyucuyu gerçekleşebilecek ileri 

549
 Ağaoğlu, Fikrimin…., 92. 

550
A.g.e. , 265.

551
Ağaoğlu, Hayır, 160-161.



218 

bir zamana götürür. Bu biçimde aktarılan metin, tek bir zamana veya düz ilerleyen 

zamana sıkıştırılmış bir metin havasından çıkan roman anlardan ibaret bireyin zihnini 

yansıtır. 

“Kendi iç sesi, doktorunkine baskın çıkıyor, onu uzaklaştırıyor, siliyor: 
Alo, Aysel ? 
Zaman insanları ayırabilir ama asıl hayatın da ayırmasına neden izin 
vermeli?(…) duygularını düşüncelerini anlatmakta henüz icat edilmemiş 
sözcükler bulmak. Bulduğu sözlerin hiçbiri yetmiyor. Zaten, aradığı numara da 
yanıt vermiyor.”

552
 

Engin,Hayır romanında bu şekilde bir iletişim kurmaya çalışırken Aysel tören 

hazırlığı içerisindedir. Birbirini tutmayan zaman ve mekânlarda yalnızca 

olabilecekler tahminler yoluyla verilir. Engin canı sıkılıp karda gezinmeden önce 

Aysel’i arar ve cevap alamaz. Engin karda yürüyüşe çıkar. Yazar-anlatıcı, telefon 

açılsaydı ne olabileceğine dair tahminde bulunur. Engin’in ısrarla Aysel’i aramak 

isteğinin ardındaki düşünceyi basitleştirerek verir. Bu da modern insanın sıradan olan 

konuşmalarını yansıtır. Ruh halinin yoğunluğu ile konuşmaların sıradanlığı 

paradoksunda modern bireylerin kendi içini başkasına açmaması da gösterilir. 

“Demek umutlu değildi? Yanıt alsaydı ne olacaktı? 
Aysel: 
Aaa sen misin engin? Nasılsın? 
Engin: Fena değil. Sen nasılsın? 
Aysel: 

İyi. Ne olsun çalışıyordum işte. Hava çok soğuk. Odun sobası pek 
ısıtmıyor.(…) 

Karlara bata çıka dönerken, bu konuşma gerçekten olmuş gibi yüzünü 
buruşturuyor:”

553
 

Yazsonu romanı iki farklı kurmacanın iç içe geçmesi ile yazılır. Kitabın ilk 

bölümünde Yazar-anlatıcı dışında birçok yerde devreye giren üst anlatıcı, romanın 

ilerleyen bölümlerinde neler olabileceğini önceden haber verir. 

“(Yusuf, benim için önemli değilken, adını taşıyan erguvan çiçeklerinden de 

çok, nedense o eski yazı makinesinden ötürü belleğime, kısa ama sık ziyaretler yapıp 

çekilecektir. Acaba yandaki evde bir zamanlar oturmuş olanları bu Yusuf tanımış 

mıdır.)”
554

 

Üç Beş Kişi romanında Kısmet, annesi Türkan Hanım ile birlikte dedesi Emin 

Bey’in bakımıyla ilgilenirken gecenin nasıl geçeceğini düşünür. Üç gündür 
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Ankara’da olan kocasını, dedesini düşünerek sonrasının nasıl olduğunu rahatlıkla 

tahmin edebildiği, sıradanlaşan ve kaçmaya çalıştığı hayatı gözler önüne serer. 

Bakalım bu gece nasıl geçecek… Dedesi ayetler okuyacak, sabahlara dek 
inleyecek, belki de bu gece ölecek.(…) Demek  bu gece de her geceki gibi, 
upuzun karanlık: Sonra aşağı kata gönderileceğim. Sonra araba kornası. 
Gelecek. Yıkanacak.(…) beynim yine uyuşacak. Yine o kötü korkuya 
yakalanacağım. Yine üstümde… Yatak gıcırdayacak. Alt kattakiler işitir, üst 
kattan…

555
 

Neval Hanım, kızı Belgin ile birlikte kaldığı evde sürekli tek başına yaşar. 

Kızı geç saatlere kadar eve gelmez. Neval Hanım kızı için endişelenir, ancak ona bir 

şey demeye de çekinir. Gençliğinde kendisinin de çokça yaptığı eğlence hayatına kızı 

da düşkündür. Ancak bütün servetlerini bitirmiş olmaları onları sefilliğe iter. Bu 

durum, Neval Hanım’ı endişelendirir. Kızı geç geldiğinde uyuma numarası yapar, 

çünkü kızı, onu azarlar. Belgin,kendisine karışılmamasını ister: 

“Belgin küt diye çarpıyor kapıyı.(…) uyumamış olduğumu görürse insafsızca 

çıkışır bana: Gece kuşu gibi ne tüneyip duruyorsun hala? Bebek miyim? Öfff anne 

yeter! Korkma, ne yapayım? Ya da kork. Bana ne? Bi sen misin…(…) sen 

yaşayacağını yaşadın, senin canını düşünemez kimse şimdi…”
556

 

Kısmet İstanbul’a gitmek için tren istasyonunda Anadolu Ekspresi’ni 

beklerken ertesi gün olacaklarının hayalini yazar-anlatıcı aktarır.  

“Yarın oldu. Tren Haydarpaşa Garı’na girdi.(…) Hoş geldin! Hoş geldin! 

Hadi çabuk ol, çabuk in Kısmet. Kısmet indi.”
557

 

Zamanın bu şekilde genişletilmesi, bireyin zihnine daha uygun bir durum 

olarak görülebilir. Nitekim insan zihni de anı tek bir zaman olarak değil de aynı anda 

birden çok zamanı yaşar. 

2.2.1.8. Modernist İmge 

Sanayi, teknik gelişmeler, kentleşme ve uzun süreli çalışma ortamları gibi 

nedenlerden hareketledoğasından uzaklaşan modernist birey,  modernist romanlarda 

doğadaki zayıf varlıklara benzetilir. Daha çok Kafka’nın böceğe dönüşen Gregor 
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Samsa’sı, bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. Her ne kadar edebiyatta imge eski 

bir kullanım olsa da modernist anlamda kullanılan imge, bireyin büyüyen düzen 

karşısındaki küçülmesini, ezilmesini esas alır: 

Geleneksel estetikten modernist romanın yabancılaştırma estetiğine 
geldiğimizde ise,imgenin yeni bir metaforik anlayışıyla bütünleştiğini 
görürüz. Bu yeni metaforik, yine dışdünyadan alınmış görüntü/gerçek 
parçacıklarıyla oluşmuştur, simge gibi, alegori gibi. Ancak bu parçacıklar, dış 
dünyaya öykünme, onu anıştırma gibi bir amacın dışında, özgür/özgün/özgül 
bir yeni gerçeklik düzlemi yaratmak için bir araya getirilmişlerdir. Daha önce 
hiç var olmamış bir gerçekliktir bu; dış dünyanın anlamsal bağlarından 
yalıtılmış,kendi doğa yasaları olan yeni bir gerçeklik. Bu yeni imge 
anlayışının kült örneklerine Kafka’nın roman ve anlatılarında rastlanır.

558
 

Bir Düğün Gecesi romanı, Tezel özelinde bakılırsa hiçliğe savrulmanın, 

değersizleşmenin romanı olarak değerlendirilebilir. Karafatma imgesi ile kendini 

özdeşleştiren Tezel, gücün sermayenin karşısındaki hiçliğini;  

İnsan yüceymiş, insan direnirmiş, insan yönetirmiş… Gördük. Para yönetir, 
silah yönetir, yönetir tomsonların ucu. Sen orda saf saf insanlığı yönetiyorum 
güzellikle, barışla, sevgiyle derken başkaları üstüne bir fiske şeltoks sıkıyor, 
işin tamam. Karnıgöğe geliyorsun. Mutfağın her yanında cirit atan 
karafatmaları dün gece nasıl şeltokslayıp canına okudum? Sonra da dedim, 
kızım bak, bu karnıgöğe debelenen pis yaratıklar sensin, sizsiniz, elinde bu işi 
beceren de Papa, pardon para!.

559
 

şeklinde aktarırken böceğe dönüşen Gregor Samsa’nın yerini, Karafatmalaşan Tezel 

alır. 

Modern bireyin etrafındaki insanlara karşı güvenini yitirmesiyle etrafına 

kuşkuyla yaklaşması, bireyi daha da yalnızlaştırır. Tezel’de bir hastalık halini alan ve 

onda bulantıya neden olan bu durum, onun yeni modernist imgelerin oluşturmasını 

sağlar. Dönemin baskıcı atmosferinden korkan bireylerin yaşama tutunma gayretleri, 

onların düzen karşısında düşürdüğü durumları Tezel; ajanlaşmanın, hesapçı 

kurnazlıkların, güç karşısında ezilmeyi v.b : “Açık olamamak. Her gün biraz daha 

kapanmak. Her gün biraz daha köstebekleşmek, tilkileşmek, 

böcekleşmek…”
560

biçiminde değerlendirmesi modernist imgelere başvurmasına 

neden olur. 
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Fikrimin İnce Gülü romanında yazar-anlatıcı kahramanlardan bir modernist 

imge yaratmaktansa kendisini bir modernist imgeye çevirir. Bu romanda da “Böcek” 

imgesi karşımıza çıkar. Yazar-anlatıcı kendini romanın başlarında ve sonunda bir 

böceğe benzetir. Bu böcek, sürekli olarak Bayram’ın peşindedir ve bu imge bir böcek 

gibi herkes tarafından ezilen ve küçük hesaplarla çıkarına düşkün bu kahramanla bir 

bağ kurmamızı sağlar. 

“(Kapıkule’den beri dikiz aynası ucuna tünemiş bir yazar böceği, göz 

merceğiyle bütün bunları kaydederken Bayram da oralarda öyle yutkunup 

duruyor.)”
561

 

Yazar-anlatıcı kitabın sonunda da böceğe dönüşen bir kişiyi bize gösterdikten 

sonra işinin bittiğini bildirir. Tepeden köye bakan Bayram köyüne giriş yapamaz, 

ağlayacağı kadar ağlamış ve artık geldiği yola geri döner. Burada da yazar-anlatıcı 

tekrar devreye girer. 

“(Meraklı böcek, gözünü, sözünü, pılısını pırtısını toplayıp yurt değiştirmeye 

hazırlanıyor.)”
562

 

Hayır romanı, modern bir başkaldırı metnidir. Dar Zamanlar metinleri 

içerisine sıkıştırılmış yaşamlarda görülen yabancılaşmanın, yalnızlaşmanın 

nedenlerine karşı bir duruştur. Bu duruşta bireye öğretilen ve onun benliğini tutsak 

eden, onun otoriteler karşısında sürünmesine neden olan hayatı geri kazanma 

duruşudur. İnsanda bir inanç haline gelmiş ve böylesi inançlarla devam ettirilen 

yaşam karşısında bireyin ayağa kalkmasını öğütleyen Aysel, ezberletilmiş tüm 

inançlara savaş açar. Bu inançların sürüngene çevirdiği kişilerin kendinin inşa 

edeceği yaşamlara dönmesinin için ezberletilmiş öğretilere ve tanrılara karşı 

çıkmakla mümkün olabileceğini savunur. Aydın intiharlarını inceleyen Aysel, bu 

süreçte aslında kendisini de arar. Kaybettirilen benliğini yeni insan diyebileceğimiz 

Yenins ile keşfederek yaşama tutunur. Aysel, bu düşüncelerini aktarırken modernist 

imge olarak insanı sürüngen bir canlı ile temsil eder: 

Ellerini gözlerinden geçiriyor: onaylamadığın bir hayatı değiştirmek, sonsuza 
dek buna çalışmak mı? Ama bu… bu Sisyphos/ Prometheus öğretisi… 
Tanrılara inanılan zamanların öğretisi… Yineletmeyi dayatan, yinelemelerde 
direniş adı altında bir yücelik bulan bu inanış… Bizi birörnek sürüngenler 
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haline getiren bir zamana karşı gerçek, sahici bir başkaldırıyı önleyen bu 
inanış değil mi? Aslında ne kadar zavallı bir boyun eğiş bu…

563
 

Üç Beş Kişi romanında sürekli dile getirilen ölü ve yaralı sayısı vardır. Bu 

durum romanın zamanı içerisinde yaşanan darbe sürecindeki politik ortamın, 

otoritenin baskıcı yönünü ortaya koyar. Sokağa çıkma yasağı, sıkıyönetim 

uygulamaları bireylerin yaşamını sekteye uğratıp birçok insanın da ölümüne neden 

olur. Bu otoriter yönetim karşısında birey, böceğe dönüşür. Birey edilgendir. Daha 

önceki romanlarında da kullandığı gibi Ağaoğlu, bu romanında da bireyi 

karafatma’ya benzeterek onun güçsüzlüğünü, zayıflığını ön plana çıkarır. Ferit 

Sakarya Ankara’da arkadaş toplantısında şehri tepeden gören bir çatıda yerini alır. 

Arkadaşı Sedat, Ferit’e manzarayı aktarırken gece ikide başlayacak sokağa çıkma 

yasağı karşısında bireyin durumunu ortaya koyar. 

Bak bitti işte…. Caddelerde, sokaklarda kimseler kalmadı. Tam bu saatlerde 
sokaklara bakarım hep. Böyle tepeden, uzak bir noktadan bakacaksın, ikiye 
çeyrek kala tamamdır. Hepimiz ölürüz. Aşağıda, dörtyol ağzında birkaç araba, 
ışık yanar yanmaz kaçışan karafatmalar gibi bir o yana bir bu yana seğirterek 
geçerler, sonra hepsi biter.

564
 

Ruh Üşümesi romanında, modernist romanlarda özellikle Franz Kafka’dan 

itibaren başlayan imgesel dönüşüm yer alır. Meta üretiminin arttığı ve üretilen bu 

metanın birey dünyasını şekillendirme sürecinde, bireyin ruh halinin değişimi, 

dönüşümü anlatmak için modernist yazarlar, bazı hayvanlardan yararlanır. Bu 

hayvan genelde kabukludur. Bu imge içine çekilmiş orada ürkekçe saklanmış ve dışa 

açılmayı göze alamamış bireyin ruh halidir. Bu imgeleşme ile bireyin moderniteye 

karşı pasif duruşu yansıtılsa da aslında dayatılan bu yaşamı kabul etmeme, kabul 

edildiğinde de düşülecek durum için bir ‘örnekyaşam’dır. Roman, modernitenin 

ruhsuz yaşamını simgeleyen cinselliğin düştüğü durumu yansıtır. Ancak bunun böyle 

olmak zorunda olmadığını gösteren şey, restorandaki kadın ve erkeğin -birbirlerine 

yabancı olsalar da- ruhsal bütünlüğüdür. Restorandaki kadın ve erkeğin birbirini 

tanımdan ve fantezi kurmadan önceki ruh halini anlatıcı yazar romanın en başında 

imgesel biçimde aktarır. 
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“Görünen bu şimdilik: iki denizkestanesi; öyle, yosunlu kayalara tutunmuş, 

suyun yüzeyine çok yakın.”
565

 

 Kitabın sonunda düşlerde yaşanılanın aslında gerçekten yaşanmış gibi 

olduğuna kendileri de inanır. Öyle ki kadın masadan kalkacağı zaman adam ile 

arasında yaşanan diyalogda aslında farkında olmadan,  itiraf edilemeyen ruh halini ve 

böcekleşmeyi dile getirdiğini söylediğini adam, ona hatırlatır. Ruhsal yakınlık, 

düşünsel anlaşmayı da beraberinde getirir: 

“Hayır, diyecek. Bunu söylemediniz. Giderek kendimize daha kalın kabuklar 

ediniyoruz, dikenli duyargalarımızı daha çabuk içeri çekiyoruz, dediniz. Kabuklu 

hayvanlara benzedik;(…) fakat adam bakmayacaktır. Göz kapakları öylece yere inik, 

tenin sesini dinleyecektir; kabuklu canlıların iç uğultularını.”
566

 

Romantik Bir Viyana Yazı romanında Kamil Kaya, yalnız yaşasa da etrafında 

Asaf, Yunus, Clea, Nesrin Hanım’ın varlığını da hisseder. İnsani duyarlılığını 

yitirmemiştir. Hatta Yunus’a karşı yaptıklarının karşılığı incitici de olsa derhal 

affetmeye yatkın bir ruh hali vardır. Üst kurmacanın anlatıcısı Yazar, modernist bir 

biçimde imgeleştirdiği böcekleşmiş insanların bu yalnızlığını, duyarsızlığını 

anlatırken Hayalci Hoca’nın varlığını içindeki iyilik duygularından bunun dışında 

tutar.  

“Daha önce, ülkesinden bir yazarın da, ‘İçimize saklanıyoruz, tenimiz kabuk 

bağlıyor, dokunma duygumuz eksiliyor, kabuklu hayvanlara dönüyoruz, kendimizi 

bile hissedemez hallere geliyoruz…’ (…) geride birbirini hisseden insanlar hala 

var.(…) Chirico var, Hayalci Hoca, düşünsene!...”
567

 

Bireyin doğasından uzaklaştığı modernist yaşamda duygularını 

hissedememesi, düşüncelerini aktaramaması, onun kabuklu ve duyarsız bir varlığa 

yaklaştırır. Aklın gerçeklik kaynağı olarak öncü durumda olduğu modernitede 

insanın geldiği durumu yansıtan modernist romanlardaki bu metafor, akılla 

kavranmaktan uzaktır. 
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2.2.1.9. Grotesk Anlatım 

Gerilimin ön planda olduğu düşlerde, karabasanlarda, çatışmalarda ortaya 

çıkan grotesk anlatımın modernist yönü, bireyin iktidar ve hiyerarşiler karşısında 

bedensel değişimlere uğraması, dilsizleşmesi, alt kimliklere bölünmesi, çevresini 

garip biçimde algılaması, korkulara kapılması biçiminde görülür. Şiddet ve iktidar, 

bu anlatıda daha net hissedilir. Bu teknik, bireyin otorite karşısındaki bölünmesini 

korkulu bir atmosferle anlatmadır. Nil Ünlüaycıl, McElroy’u referans olarak 

kullandığı makalesinde groteski, şu biçimde değerlendirir: 

Fiction of the Modern Grotesque adlı çalışmasında McElroy, groteskin sanatta 
bir fenomen olarak fiziksel ve ağırlıklı biçimde görsel olduğunu belirtir. 
Edebiyatta, okuyucuda grotesk olarak algılanan canlı bir görsel imge 
yaratmak için, dili çarpıtan, dille oynayan yapıtlarda görülür. McElroy, 
anlatıcının deli ya da olasılıkla deli olduğunu, groteskin bu anlatıcının 
öyküsündeki gerçeği serbestçe karıştıran düzensiz, fantezi ve hayallerinden 
kaynaklandığını belirtir. Örneğin Günter Grass’ın eserlerinde anlatıcının 
deliliği başka türlü katlanılamaz olan dünyaya ayak uydurma aracıyken 
Samuel Beckett’te şizofreni, yalıtım ve kopukluğun en uç sınırlarında varolur. 
McElroy modern groteskin doğuş nedenlerinden biri olarak, modern dünyanın 
din ve mitten uzaklaşması ve laik kültürün anlam veya değeri üstüne oturtacak 
herhangi bir benzer inanç sağlamadaki yetersizliğini gösterir.

568
 

Ölmeye Yatmak romanında birkaç yerde bu tekniğe başvurulmuştur özellikle 

Aysel’in rüyasını anlatırken bu tekniğin kullanımı, belirgin biçimde görülür. Burada 

Cumhuriyet’in ilkelerine uygun yaşama, aydın olma düşüncesi ile topluma ve bireye 

dayatılan kimliklerdemodernleşmeyle yaşanan derin buhranın dışavurumudur.  

Bir ulu kapının önünde Viktorya Hanedanı’nın iki muhafızı duruyor. Hiç 
kımıldamıyorlar. Muhafızların beni durdurmayacaklarını çünkü onların birer 
mumya olduklarını biliyorum(….) masanın ardında harmanilere sarınmış yeşil 
yüzlü bir dizi yaşlı adam.onlar da kımıltısız duruyorlar. Fakat ben tezimi 
savunur savunmaz onların mumyalanmışlılarından çıkacaklarına kesin 
inanıyormuşum. Tezimi duyar duymaz  harmanilerin içinde birden 
canlanacaklar,yeşil yüzleri pembeleşip beyazlaşacak ve ‘Yaşa!...Yaşa!.. diye 
bağıracaklar. Atatürk beni alnımdan öpecek diyorum kendi kendime(….) 
masanın ardında yan yana duran harmanili, yeşil yüzlü ve ellerinde 
göğüslerine bastırdıkları kalın kalın yabancı ciltli birer kitap bulunan 
profesörlerin tam ortasında nedense Atatürk de varmış   işte. Sağ yanında altı 
yeşil yüzlü profesör, sol yanında yine altı yeşil yüzlü profesör. Atatürk’ün 
yüzü yeşil değil ama. Kanarya sarısı tentenin kıyısından görünen bu başın 
gövdesi yokmuş. İki muhafızın ortasından geçip de bu dar uzun salona 
girerken şimdiki yaşımdayım. Fakat Atatürk’le yaşlı profesörlerin önünde 
dururken bir de bakıyorum on yaşındayım. Ayaklarımda yılan derili 
iskarpinler. Eyvah, öğretmenlerim şimdi beni süsü düşkünü bir kız sanacaklar 

568
 Nil Ünlüaycıl, “Grotesk Anlatım ve Türk Oyun Yazarlığında Kullanımı”,Tiyatro 

Araştırmaları Dergisi, 2003, sayı:16, 71. 



225 

diye telaşlanıyorum. İskarpinlerin teki o sıra kuyuya düşüyor. Kuyuya ip 
sallandırıp alayım derken bir de bakıyorum, ayağımda. Ama bu sefer de 
ökçesi yok. Ata ve on iki yaşlı yeşil yüzlü profesörün karşısında bir süre oraya 
buraya koşmaya çalışırken topallıyorum. Topallaya topallaya bir şey 
arıyorum. Yazılı tezimi arıyormuşum galiba(….) sonunda ‘hah buldum işte’ 
diyorum ve bir çuval bulgurun içinde bir plak çıkarıyorum plak Edith Piaf’ın 
Non rien de rien’iymiş. Fakat kapağında bir jandarma resmi var. Plağı uzun 
masanın üstüne bırakıyorum. O masa bir pikapmış meğerse. Ben pikaptan 
Edith Piaf’ın sesini beklerken ‘Odeon rekor!’ diye Hafız Burhan’ın sesine 
benzer bir ses duyuyorum. Ardından ‘Tanrı uludur!.. Tanrı uludur!…diye 
ezan okunuyor. Çırpınıyorum. Boynumdaki tilki kürkünün başı o sırada 
canlanıyor. Tilkinin ağzı habire çenemi ısırıyor(….) ben böyle kırık ökçe, 
plak ve tilkinin başıyla uğraşırken Atatürk birden kımıldıyor….Ata, sönmekte 
olan bir ateşi yelpazeler gibi durmadan yüzümü eldiveniyle yelpazeliyor…. 
Bir yandan üflüyor bir yandan “Hani tezin? Göster bakalım tezini!” diyor. 
(….)masanın çevresinde oturuyorlar bu kez. Çatal bıçaklarıyla tempo 
tutuyorlar; “getir tezini getir teziniiii!.. Önlerine telaşla bir tencere dolma 
koyduğumun ayırdında değilmişim. Birden anlıyorum ki tezim değil dolma 
tenceresi bu(….) Atatürk olduğunu düşündüğüm kişi bir de bakıyorum bir 
avcı. Boynumdaki tilkiyi vurmaya çalışıyor.

569
 

Aysel, otel odasında ölümle cebelleşirken ve karanlıkta kafasının içindekileri 

aktarırken korkulu bir atmosfer oluşturur. Modernite yaşamının birey algısı üzerinde 

yarattığı tahribat, olumsuzluk onu esir alır. 

…Beynimin içinde bir duraksama oluyor. İçine çimento dökülmüş gibi 
kıpırtısızlaşıyor. Başımı yastığın üstünde sağa sola döndürüyorum. Beton 
duvarlara tın diye bir çakıl taşı vuruyor. Ardından ne kadar sallasam başımı, 
artık hiçbir tınlama olmuyor. Bütün beyin sinirlerim kafatasımın içine 
dökülen çimentoyla birleşiyor. Soğuyup donuyor. Anımsama, düşünme ne 
varsa yok oluyor (….)  ardından beynimin son çabası geliyor. Betonlaşmış 
beyin sinirlerimin ucu duyulur duyulmaz, işte diyor işte bitti bu iş. Ölümle 
savaşmak o denli uzun sürmedi.

570
 

Bir Düğün Gecesi romanında Ömer, Aysel ile olan birlikteliğini aktarırken 

yaşadıkları yalnızlığı, bedensel uzuvların bölünmesi, azalması olarak grotesk bir 

biçimde aktarır.  

Yüreğini oyup önüne koymuş. Beynini çıkarıp önüne almış. Görebildiği bütün 
kötü urları, kılçıkları, tozları, geçmişin biriktirdiği, tarihin yığdığı nice 
hastalıklı hücre varsa hepsini, elbet bir gözün görebildiği, bir mikroskobun 
seçebildiği oranda tek cımbızla ayıklamış. Buna dayanan yalnızlığa en iyi 
dayanır. Kesip biçtikleri, ayıklayıp attıkları arasında değilsem 
birlikteliğimizin sürmesinden onur duyacağımı söylemiştim ona.

571
 

Ömer’e yapılan işkence esnasında Ömer’in tepkisinin zıt biçimde olması, 

güç-iktidar karşısında direnememesi, grotesk biçimde verilir. Bireyi kendi 
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düşüncesine getirmenin herkesi aynileştirmenin yolu olarak geliştirilen işkence 

yönteminde itaat etmenin tersi bir durum yaşanır. Ağlaması veya yalvarması gereken 

birey, belki de durumun absürdlüğünden dolayı gülmeyi tercih eder. Tek başına 

kalan modern bireyin tek başına direnmesi, grotesk bir durumu oluşturur: 

Gülümseyerek yıkıyorum helanın boklarını. ‘Gülme profesör,gülme! 
Yalatırım şimdi haa!..’ herif beni kolumdan yakalamış, amma da tartaklıyor. 
Böyle, çıldırmış gibi tartaklayıp durmasa gülmeyeceğim.(...) o başımı duvara 
sürttükçe gülüyorum. Ben güldükçe adam zıvanadan çıkıyor.(…) Gülümsüyor 
albayım, gördünüz mü gülümsüyor!..

572
 

Yazsonu romanının kahramanı Nevin, aydın sayılabilecek kentli bir kadındır. 

Tatil için geldiği Akdeniz kıyısındaki evlerinin yanında Hatice isimli bir kadın yaşar. 

İyi niyetlerine rağmen üzerinde köylü kurnazlığı eksik olmayan biridir. Hatice 

Nevin’i sürekli gözetim altında tutar, onunla diyalog kurmaya çalışır. Bundan 

rahatsız olan Nevin, gözetilmeyi, kendi başına kalamamayı, gizli bir el ve gözün 

varlığını korkulu bir senaryo ile aktarır. 

Hepsi üstüme üstüme geliyor, beni dört bir yanımdan sarmaya, boynuma, 
bacaklarıma, belime dolanmaya hazırlanıyorlardı.(…) hepsi. Hepsi, böyle 
bitmez bir karabasanı yaşatan gözcüler. Sürekli teftişteydiler. Kendi dışlarında 
ne varsa teftiş eder, gözetler, yargılarlardı. Bir ân gözetlemedikleri, kendi iç 
dünyaları.(…) gözlem kulesi gibi bir tepe seçer, oradan, bir ellerinde dürbün 
bir ellerinde sopa, durmadan buyurur, suçlar, o kulelere böylece yan gelip üst 
makamlara rapor düzenlerlerdi.

573
 

Modernizmin bireyi kendi hakimiyet alanına sıkıştırarak ona yön vermeye 

çalışması, birey ve sistem arasında belli bir uyumsuzluğun oluşmasına neden olur. 

Ağaoğlu romanlarında bu uyumsuzluğun birey üzerindeki kişilik bölünmelerini 

korkulu bir atmosferle örmeye çalışır. 

2.2.1.10. Leitmotif 

Modernist romanlarda anlamlı yapı parçalanmıştır. Geleneksel romanda 

düzenli ve gerilimli ilerleyen olay, olay örgüleri terk edilmiştir. Bir cümle veya 

sözcük aracılığıyla modernist metnin tamamında belli bir atmosfer ve derinlik 

oluşturmak için tekrarlanan anlam birimleri olarak karşımıza çıkan leitmotif, 

Ağaoğlu’nun kullandığı modernist tekniklerdendir. Bu teknik, daha çok psikoanalitik 

çözümlemelerde karşımızda çıkar. Bu teknik bireyin zihnini işgal eden daha çok 
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olumsuzluk içeren duygu ve düşüncelerin belli zaman aralığında tepkisel biçimde 

esere yansımasıdır. Bireyde gerilim yaratan bir duygununkendini dışavurma biçimi 

olarak da düşünülebilir. 

Ölmeye Yatmak romanında Ağaoğlu en belirgin biçimde “Lütfen rahatsız 

etmeyiniz”
574

cümlesini 69. 118. 287. 398. sayfalarda dört defa belirli aralıklarla 

söylemiştir. 

Bu cümle ölmeye yatan biri için simgesel bir anlam taşır. Otel odasına 

gelerek hayatındaki her şeyden uzaklaşarak ölmek için çabalayan birinin ölmeye 

odaklanabilmesi için bir mezar sessizliğine ihtiyacı vardır. Ölmek için kimsenin ona 

müdahale etmemesi gerekir. Dışarı ile temassızlığı esas alan bu cümle Aysel’in otel 

odasına girdiğinde koridordan gelen temizlik sesi üzerine aklına gelir. Ancak ölmeye 

yattığı için kalkıp kapıya o yazıyı asamadığını belirtir: 

Ansıdım: Oda kapısının dışına  ‘Lütfen rahatsız etmeyiniz’ levhasını asmayı 
unutmuşum. Yazık. Asmalıydım. Ama artık kalkamam. Ölmeye yattım.”

575
 

 Ölmeye yatarken sessizlik, yalnızlık, dokunulmazlık isteme duygusuyla 
levhayı asan Aysel, ölmeye yatma eylemini başarısızlıkla sonlandırdıktan 
sonra tekrar hayata karışmaya başlayacağı zaman bu levhayı tersine 
çevirmiştir.  
“Yağmurluğumu giydim. Önünün iyice kapattım. Kapının dışına astığım, 
‘Lütfen rahatsız etmeyiniz’ levhasını ters çevirdim….koridora  çıktım.

576
 

Bir Düğün Gecesi romanında Tezel; geçmişte yaşadıklarından pişmanlık 

duyup ders çıkaramadığı saf zamanlarında, başkalarına tahammülsüzlüğünü 

yansıtmamada, memnuniyetsizlik, yersiz ciddiyet, başkalarının kendine aşırı değer 

vermesi, aşırı önemsenme, yaşadığı hayatta ve yaptığı işlerde kendini abartan, 

olduğundan farklı görünen kişi ve olaylar karşısındaki tepkisini ortaya koyar. 

Romanın; 7, 10, 26, 44, 67,78,  92, 112, 225, 363 ve 364. sayfalarında  “Allah 

kahretsin!”
577

sözü belli bir psikolojik tepki olarak tekrarlatılarak leitmotif tekniği 

kullanılır. 

Bir Düğün Gecesi romanının başlangıç cümlesi olan; “ İntihar etmeyeceksek 

içelim bari!”
578

romanın başka yerlerinde de tekrar edilmiştir. 1, 18, 334, 373. 
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sayfalarda hiçlik ve memnuniyetsizlik içinde intihar edememe, yaşama tutunamayıp 

yine de yaşamayı tercih etme duygusu tekrarlatılmaktadır. 

Yazsonu romanında ve önceki romanlarda da görüldüğü üzere zamana dair 

algı, anlar üzerinden gerçekleşir. Ancak bu an salt bir zaman dilimine ait değildir. 

Adeta tüm zamanların birlik olup yoğun biçimde kendini hissettirdiği zaman 

diliminden oluşur. Romanda üçüncü anlatı olarak yazar-anlatıcı, Nevin dışında 

ortaya çıkan yazar, bu anlara dair görüşünü belirtir. 

“Doğrusu dünle şimdiyi, şimdiyle yarını karıştırdığım an’larım oluyor. Bu 

durumda zamanın ibresi, bir nabzın, bir yüreğin atışlarını ölçen araç iğnesinin ileri 

geri oynaması, bir sismograf göstergesinin inip çıkması gibi işliyor.”
579

 

Yazsonu’ndaan’ların önemli bir unsur olduğu duygusunun pekiştirilmesi için 

“ân” sözcüğü belirli aralıklarla tekrarlanarak içinde olduğumuz zamanın diğer 

dilimleriyle bir bütün olarak hissedilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Leitmotif ile 

insanı an’lardan ibaret bir varlık olarak gören yazar, bu sözcüğü bir sihir gibi sürekli 

okurun aklında tutmaya çalışır. 

“Bir ân. Hep o ölçüye sığmayan küçük an’lar….(…) Bir ân. O an’dı işte.(…) 

O bir an’lık ışık çakımlarının kaynağını araştırmalı.”
580

 

Üç Beş Kişi romanında romanın anlatım zamanını belirleyen tarih her 

bölümün içinde verilir. Roman, yedi bölümden oluşsa da her bölüm farklı kişilerin 

aynı an’ını anlatır. Bunun da ortak an olduğunu belirtmek için bu cümle tekrar edilir. 

Bu tarih, kuzey yarım kürede güneşin yengeç dönencesine dik geldiği ve gündüzün 

en uzun gecenin en kısa olduğu solstis olarak bilinen tarihtir. Kitabın bir Haziran 

gününü ele aldığı 8, 87, 124, 181, 213, 279, 309 sayfalarında belirtilir: 

“Gece. Haziran. Ama günlerin en uzunuyla gecelerin en kısasına zaman var 

daha.”
581

 

Ailesi tarafından çok sevilen ve evin tek erkek çocuğu olan Murat, küçük 

yaşlarda müzikle ilgilenir. Ruh ve hayal dünyası zengin olan Murat, şarkıcı Selmin 

Rıfatzade ile İstanbul’da yaşar. Bestelerinin şarkıya dönmesi için çabalar. Gerçekçi 

yönü zayıf, ancak duygu dünyası gelişmiş olan Murat’ın kendisi ve romanın diğer 

karakterleri bu durumu birçok yerde hatırlatacak biçimde tekrarlar. Murat’ın iyi 

579
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duygulara olumlu bir geleceğe yakalandığı her anın aslında yalnızca bir düş 

olabileceği duygusunu verir bu tekrarlar. Her düşün ardından bir olumsuzluk 

duygusu gelişir: 

“-Hayalci Murat! Hayalci Murat!..-  Ne çok tasarı ne çok düş…olanların 

hangisi o düşlere uygundu sanki?”
582

 

“Hayalci Murat! Hayalci Murat!”
583

 

Adalet Ağaoğlu’nun bazı eserlerinde kullanılan bu teknik, ironi tekniğinde 

olduğu gibi bir duygu veya düşüncenin yarattığı gerilime karşı modernist bireyin 

kendini savunma aracı olarak romanlarda kullanıldığı görülür. 

2.2.2. Zaman 

Geleneksel roman anlatılarında zaman kavramının kullanılma biçiminin düz 

bir çizgide ilerleyen zaman anlayışı olduğunu görürüz. Modernist romanlarda 

geçmiş-şimdi-gelecek arasındaki ilişki ayrı ayrı ele alınmaz. Bu anlatılarda zamanlar; 

geriye dönüş, ileri sıçrama, kolaj, montajlarla iç içe geçerek sarmal bir düzen takip 

eder. Sarmal zaman algısı, insanı tanıma sürecinde içinde yaşadığı an ile 

sınırlandırarak tanımanın mümkün olamayacağını gösterir. Modernist romandaki 

sarmal zaman anlayışı; insanı şekillendiren, onu toplumsallaştıran durum, hem 

tanıklık ettiği tüm zamanı hem de tanıklık edemediği insanlık sürecini iç içe ele 

alarak bireyi bir bütün tanıyabileceğimizin işaretidir. Dolayısıyla belli sıra içinde 

ilerleyen bir zaman anlayışı ile bireyi ele almaktansa onun zamanının kısa bir 

kesitinden yola çıkarak geçmişi ve geleceği arasında ilişki kurmak daha doğru olur. 

İlk çağlardan itibaren yazılan klasik mrtinlerde zaman kurgusu genellikle 
kronolojik bir sıra takip ederken, modernizm ile birlikte daha çok insan 
zihninde şekillenen karmaşık bir zaman kullanımı öne çıkar. Öyle ki kurguda 
yazarın iç dünyası ve bilinçaltının ağırlıklı olarak yer alması, gerçeklik algsını 
değişime uğratır; bunun sonucunda da çizgisel seyir içinde akmayan bir 
zaman kullanımı ortaya çıkar.

584
 

 Adalet Ağaoğlu, genel olarak kahramanların kısa bir an’ından hareketle 

roman zamanını genişletir. Henri Bergson ve Einstein’in zaman hakkındaki 

582
A.g.e. , 10.

583
A.g.e. , 45. vds

584
Baş, a.g.e. , 365.



230 

yaklaşımlarının Ağaoğlu tarafından da benzer biçimde algılandığını, belirtmek 

gerekir. Adalet Ağaoğlu, bu zaman durumunu bilinçli bir biçimde tercih ettiğini şu 

şekilde açıklar: 

Ölmeye Yatmak’tan bu yana tek bir belirleyici yanım var teknik olarak: Hep 
kısa sürelerden dar zamanlardan yola çıkıyorum(…) neden en kısa sürelerin 
romanını yazmak istiyorum? Kaç bin yıllık insan hayatında, o hayatın belirli 
bir dönemini yaşayan insan, ortalama altmış yıl yaşayan insan, çok kısa bir 
sürenin temsilcisidir. Ama o kısa sürenini bir dünü, bir şimdisi vardır. Bir de 
geleceği olacaktır. Hayatı böyle algılayınca, zaman için dar zaman parçaları 
seçmem bana doğal geliyor. Zaman açılımlarını bu kısıtlı zaman parçasından 
harekete geçirmek de.

585
 

2.2.2.1.Adalet Ağaoğlu Romanlarında Modernist Zamanın Ele Alınışı 

Dar Zamanlar serisinin ilk kitabı olan 1973 yılında yayımlanan Ölmeye 

Yatmak romanı, zamanın dar bir anından hareketle otuz yılı kapsayan bir zamana 

açılır. Bu otuz yıllık zamanın ele alınması, çizgisel değil sarmal bir zaman ile yapılır. 

Ölmeye Yatmak romanında iki farklı zamanın iç içe yoğrularak oluşturulur. İlk olarak 

Aysel’in intihar girişimiyle ölmeye yattığı romanın olay zamanıdır. İkinci olarak da 

Aysel’in Ankara’ya taşındığı ve 1938’den itibaren takip edebildiğimiz bir neslin 

büyümesini aktaran hikâye zamanıdır. 

Doçent Aysel, intihar etmek için Ankara’yı gece boyu dolaştıktan sonra sabah 

07.22’de otele gelir ve soyunarak yatağa girer. İntihar girişimi ile başlayan ve romanı 

şekillendiren ilk zaman, bu süreç ile başlamış olur. Romanın birinci bölümünde saat 

07. 22’yi işaret eder. Aysel ise bu sürenin farkında değildir.

“Bakmadım ama saat yedi buçuk filandır. Aşağıda otele kaydımı yapan 

delikanlıdan duydum sanıyorum.”
586

 

Romanda her bölümün başında saatin kaç olduğu verilerek okuyucu o 

zamanın içinde tutulmaya çalışılır. Son bölüm olan 13. bölümde ise intihar girişimi 

ile başlayan roman sürecinin bitiş saati 08.49 olarak verilir. Aysel otelden dışarı 

çıktığında hala sabahtır. Romandaki tüm zamanın bir saat yirmi yedi dakika olduğu 

görülür. 

585
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“Döner camlı kapıyı ittim. Dışarı çıktım. Başkentin puslu nisan sabahı.” 
587

 

Aysel’in de içinde olduğu okul müsameresinde öğretmenin yaptığı 

konuşmada yıl 1938’i gösterir. 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in 15. yıl dönümü 

1938’ denk gelir. İlk zaman ile paralel geçen ve ölmeye yatan Aysel’in yaptığı geri 

dönüşlerle zamanın genişlemeye başladığı zaman gösterilir. 

“Biz bu müsamereyi Cumhuriyet’imizin 13. ve 14. yıldönümlerinde de 

yapmayı çok istemiştik. Geçirdiğimiz 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarımızda 

yapalım dedik. Kısmet bugüneymiş.”
588

 

İlerleyen bölümlerde ikinci zamanı gazete ve radyolar üzerinde takip etmeye 

başlarız. Atatürk’ün ölümünü veren Ulus gazetesinden hareketle 1938 yılı bir 

başlangıç olarak geçer. Genel olarak 1938 yılını başlangıç olarak ele alsak da hem 

Aysel’in çocukluk anıları hem de Cumhuriyet’in onuncu yıl dönümünde Ankara’ya 

kutlamalara giden Aysel’in anne ve babası ile zaman daha da gerilere çekilir. Bu 

şekilde zamanın durağan veya düz ilerlemediğini görürüz. Romanın sonunda yer alan 

tarih 1968-1971 Aralık’ını işaret eder. Böylelikle ikinci zaman diliminin de genel 

olarak 1938-1968 aralığını kapsadığını söyleyebiliriz. Aysel’in yaptığı bazı geri 

dönüşlerle ve romana eklenen kolaj-montajlarla bu zaman biraz daha esnetilebilir. 

“Ankara, 1968-1971” 
589

 

Romanın intihar bölümleri, düz biçimde ilerler. Roman içindeki ikinci zaman 

dilimleri birinci zamanın içine dâhil edildiğinde ise zamanın bu düz ilerlemesi 

kırılarak zaman, sarmal bir hale getirilir. 

Dar Zamanlar serisinin ikinci kitabı olan Bir Düğün Gecesi,1979 yılında 

yayımlanır. Ayşen’in saat yedide başlayan ve üç ile dört saatlik olay zamanını 

kapsayan düğününden yola çıkan yazar-anlatıcı 1972 siyasi ortamının etkisi ve 

roman karakterlerinin yaptığı geri dönüşlerle aslında öğrenci eylemlerinin yoğun 

yaşandığı 1960 sonrası süreç de ele alınır. 1960 askeri müdahalesi, 1972 muhtırası ve 

sonraki dokuz ayı kapsayan siyasi atmosfer romanın geniş biçimde anlatıldığı hikâye 

zamanı ele alınır. Romanın sonundaki 1974-1978 tarihi, romanın ortalama zamanı 12 

yıllık bir tarihe sıkıştırılır. Üç veya dört saatlik düğünün dar zamanından yaklaşık 

olarak on iki yıllık geniş zamana açılan romanın zaman yansıması, sarmal bir 
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zamanyansıtılır. Ayşen, Tuncer, Ömer ve Tezel’in geri dönüşleriyle yoğun olarak bu 

tarihlerin arasına sıkıştırılarak zaman, geriye doğru gider. Aynı zamanda yedek 

subay Ertürk’e ait anı defterininkolaj tekniği ile romana dahil edilmesi ile 1952 yılına 

kadar geri gidilir. Dar zaman başlangıcı, romana eklenen davetiye kolajıyla26 Kasım 

1972 ile başladığı gösterilir. 

“ Dereli ve Özkan Aileleri 

Kalkınan memleketimizin(…) aralarında görmekten mutluluk 
duyarlar. 

 Babası 
Babası 

T.g HayrettinÖzkan  İlhan Dereli 

İki kuşun gaga gagaya verdiği mavi karın altında, 1972 yılının 26 Kasımında, 
saat 19.00’da temele bu harcın konulacağı törenin başlamış olacağı 
bildiriliyordu.

590
 

Düğünün başlangıcı böyle verilirken birkaç saat sonra Tezel ve Ömer’in 

salondan çıkışının aktarıldığı kitabın son cümlesinde geçen ibare, bu dar zamanın 

bitişi gösterilir. 

“Bir taksiye biniyoruz. Anadolu Kulübü’nü geride bırakıyoruz. Burnumda 

kömür ve barut kokusu, kulaklarımda hala Ankara misket havası ve şuramda o 

yara.”
591

 

Fikrimin İnce Gülü romanı, iki zamanı ele alır. Olay zamanı, Kapıkule’de 

sabahın güneş aydınlığı ile başlayıp Ballıhisar’da güneşin batması arasında geçen bir 

yaz gündüzü süresini kapsar. Romanın hikaye zamanı ise 1940 yılının başlarından 

1975 yılı ortalarına kadarki süreyi ele alır. Bir gün içerisinde geçen roman, Bayram 

Ünal’ın Ballıhisar’daki çocukluk yılları, gençlik döneminde çalıştığı Ankara ve 

çevresindeki yılları, askerlik yılları, Almanya’daki işçilik yılları, Kezban ile olan 

zamanları sarmal biçimde iç içe geçerek anlatılmıştır. Olay zamanı olan ilk zaman, 

Kapıkule’den Türkiye’ye yapılan giriş ile başlar. 

“Haziran sonunun sabah güneşi, bunaltıcı bir günü haber veriyor.”
592

 

Bayram ile gümrük memuru arasında Bayramın doğum tarihi ile ilgili geçen 

konuşma, Bayram’ın resmi kimlikte 1949 doğumlu olduğu ve askerliği ile geçen 
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bölümde ise askerlikten 1972 yılında terhis olduğu görülür. Ancak Bayram’ın 

memura itirazıyla kendisinin 1949’dan önce esasında 1941 yılında doğduğu anlaşılır.  

“‘49 doğumlusun öyle mi’? ‘Otuz dört doğumluyum aslen ben…” 
593

 

“1971’in Ağustos aylarında mıydı, Dicle kıyısında debelenişi. Üç aya kalmadı 

terhis.”
594

 

Bayram’ın tüm hayali, son model bir araba almaktır. Bununla yurda dönüş 

yapmak ister. Parasının yetmemesi onun bir alt modeli almasına neden olur. 

Romandan 1974 model olduğu anlaşılan Mercedes bir önceki yılın modelidir. Bu da 

romanın olay zamanının 1975’te gerçekleştiğini gösterir. 

“Hardal rengi, 74 bir Mercedes’in kapısını yokluyor.”
595

 

“76 model Mercedes’lerin bir de şekerrenklileri olacakmış…”
596

 

Bayram askerlik sonrası Almanya’ya gitmiş ve üç yıl sonra geri dönmüştür. 

Bayram sınır kapısındayken dikiz aynasından kendini gördüğünde üç yılda 

yaşlandığını hissetmesi 1975 yılına işaret eder. 

“Özellikle son üç yılda ne kadar yaşlandığını ilkin işte bu Güldenhouse 

hergelesi yüzünden anladı.”
597

 

Dolayısıyla olay zamanı 1975 Haziran sonundaki bir gündüz vaktidir. Fakat 

Bayram’ın küçükken köylerine Demokrat Partili bir yöneticinin seçim için gelmesi 

ile 1950 yıllarını, askerlik anılarıyla 1969-1971 yıllarını, 1972-1975 yılları arasındaki 

gurbet anıları yoluyla zaman genişler. Yol romanı olan Fikrimin İnce Gülü’nde 

gündüz vaktinde düz ilerleyen zaman, Bayram’ın çağrışımlarıyla, geri dönüşleriyle, 

ileri gidişleriyle, siyasi olay ve karakterlerle yapılan montajlarla olay ve hikaye 

zamanı, sarmal biçimde iç içe geçerek işlenir. 

Hayır romanı, Profesör Aysel’in ‘KültürKurumu Bilim Hizmet Dalı 

Değerlendirme Kurulu’ tarafından kendisine verilecek olan ödül törenine katılacağı 

bir günlük süreyi ele alır. Kitabın; “Sabah, Akşamüstü, Gece, Gündoğumu” 

bölümlerinden oluşması onun dar bir zaman dilimi içinde oluşturulduğunu gösterir. 

Adalet Ağaoğlu’nun, romanların genelinde dar bir zamandan hareketle zamanı geri 
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dönüş ve ileri gidişlerle genişleten anlayışınıHayır romanında da uyguladığını 

görürüz. Genel olarak Aysel, Engin, Ömer üzerinden yapılan geri dönüşlerle 

Ağağoğlu, bu romanın zaman anlayışını modernist bir tarza dönüştürür. Aysel, 

romanın başlangıç saatini, “saatse daha şimdiden yedi otuz”
598

diyerek yazar-anlatıcı 

da; “Gün olması gereken: Bugün. Yani yirmi iki aralık.”
599

ifadesiyle romanın 

başlangıç zamanını gösterir. Aysel’in akademiden uzaklaştırıldığı 1970 yıllarının 

başından, Ayşen’in 16 Kasım 1972 yılındaki düğününden, 1980 darbesinden geriye 

dönüş tekniğiyle bahsedilmesiyle romanın hikâye zamanı geniş bir zamanı kapsar. 

Romanın bazı bölümlerinde insanın bazı an’ların ürünü olduğu hakkındaki yazar- 

anlatıcının değerlendirmeleri vardır. Bunu, Dar Zamanlar serisinin de kısa anları 

anlatmasıyla ilişkilendirerek bu romanlardaki zaman anlayışını daha kolay 

görebiliriz. 

“ Hayır, tipiklik peşinde filan değilim. Toplum panoraması… Bu panorama 

bugün bir yazar için ancak ortalıktaki kaosu aşma çabasıyla anlam kazanabilir. 

Düşünsel bir çabayla…. Bir an. Salt bir an. Açılabileceğim tek nokta bu. Artık yalnız 

bu…”
600

 

İnsan değişiminin ardında her ne kadar geniş bir tarihsel süreç olsa da bireyin 

gelişimi, anlık durumlarda ortaya çıkar. Dar Zamanlar’daki kısa anlar, bu değişimi 

yansıtabilmek için bu kısa anları yakalamaya çalışır. Elbette romanlarda bu an, 

yakalanırken bireyin geçmiş ile olan ilişkisi de arka taraftan anlatıcı tarafından 

gösterilir. 

Yaşandığı sürece kimseye hiçbir şey dememiş olan ne varsa, onlar kat kat 
açılmalı gizlerinden sıyrılmalı, organik zamanla bilinç zamanı arasındaki uzun 
ve çok dolambaçlı yolda gerçekleşen(…) benzeri bir somutluk kazandığı 
an’da ele geçirilmeli. Değişimin elle tutulur olduğu an, o tek büyülü zaman 
parçası yakalanmalı.

601
 

Adalet Ağaoğlu’nun zaman hakkındaki yaklaşımını Hayır romanındaki yazar-

anlatıcının yukarıdaki zaman yaklaşımıyla paralel olduğu görülür. Böylelikle Adalet 

Ağaoğlu’nda zaman, anlardan ibaret olarak karşımıza çıkar. 

598
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599
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Kurmaca ve üst kurmaca olarak karşımıza çıkan, ancak kurmacaların iç içe 

geçmesiyle oluşan Yazsonu romanının zamanı, net çizgilerle verilmemiştir. Romanda 

bazı cümlelerden hareketle olayın hikâye zamanları ve yazılma zamanından 

bahsedilebilir. Özellikle bazı toplumsal süreçler bu eserin zamanını açıklamamıza 

yardımcı olur. Birinci kurmacada yazar olan anlatıcının ikinci kurmacanın zamanı 

hakkında yaptığı konuşmalardan ve ikinci kurmacada Nevin’in yaptığı 

konuşmalardan hareketle her iki kurmacanın yaklaşık dokuz veya on yıllık bir süreyi 

kapsadığı görülür. Ancak bu zaman, klasik gerçekçi roman anlayışındaki gibi 

aktarılmamıştır. Farklı anlatım teknikleri ile zaman, sarmal hale gelmiştir. Birinci 

kurmacada anlatıcı-yazar, bir yaz sonunda tatil için Akdeniz’de bir motele yerleşir. 

Geçen birkaç günlük zamanda Yazar, romanını oluşturmak için notlar alır ve 

sonradan bunları yazar. 

“Kaldığım motelden o yana geçenler olmazdı. Çünkü, motelde mevsimin son 

ayının son haftasında kalan tek kişi bendim.”
602

 

Bu durum bize tatilin vaka zamanının Ağustos ayının son haftası olduğunu 

gösterir.Vaka zamanı, Ağustosun son haftası olsa da anlatma zamanı olarak romanın 

kış mevsiminde yazıldığı ikinci bölümün sonunda anlatıcı yazarın iç sesinden 

anlaşılır. 

“Gerçi şu an çok soğuk bir odadayım. Dışarıda lapa lapa kar. Camlarım buz 

tutmuş.)”
603

 

 Nevin’in beş arkadaşıyla tatile geldiği evin etrafında o zaman küçük olan 

Yusuf isimli bir çocuk vardır. Yazar-anlatıcının kaldığı motelde Yusuf’un on-on iki 

yaşlarında olduğu bahçe işleri ile uğraştığı belirtildikten sonra motelin yanındaki 

ikinci kurmacanın geçtiği ev hakkında Yusuf ile konuşur. 

“Ne güzel evmiş! Kimse oturmuyor mu? “Bir sefer oturdulardı ben daha 

küçüktüm. Artık oturulmuyor, dedi”. O da.”
604

 

Bunun üzerine anlatıcı yazar motelin açılışı hakkında bazı tarihler verir. 

“Motel açılalı bir yıl bile olmamış.(…) yapımları dört yılda tamamlanmış 

olsa, en çok beş yıl öncesiydi demek?”
605

 

602
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İkinci kurmacada Nevin, tatil için eve geldiğinde inşaat sesleri gelmekte ve 

Yusuf’un babası da inşaatın bekçiliğini yapmaktadır. Yazar-anlatıcı, Nevin’i 

arabadan indirip çemenin başına getirdikten sonra aradan çıkar ve kurguyu Nevin’e 

bırakır. Nevin eve geldiğinde Hatçe isimli bir komşusu vardır. Bu kadın Yusuf’un 

annesidir. Nevin ile Hatçe’nin yaptığı konuşmada o evin üç yıldır kullanılmadığını 

anlarız. 

“Eve baktı: “Nerdeyse üç yıldır kapalı. Yine iyi.”
606

 

Evin üç yıldır kapalı olmasının ardındaki olay, Nevin tarafından verilir. 

Nevin, kocası Hasan ve oğlu Güney, Güney’in arkadaşı Memet ile Güney 

üniversiteye gitmeden önce orada tatil yaptıklarını söyler. Tatilden sonra Güney 

İstanbul’a gider. Bu tarih Güney’in üniversiteye başlama zamanını gösterir. 

“O zaman böyleydi. Yine sonuna yetişilmiş bir tatil. Güney, Hasan ve ben; 

son kez, üçümüzün burada oluşumuz. Memet de vardı. Üç gün bizimle kaldı.  Sonra, 

onun ardından Güney’i de aynı çeşmenin önünden üniversitesinin ilk yılına yolcu 

etmiştik.”
607

 

Güney, üniversiteye ilk gittiğinde meçhul birileri tarafından sokakta 

öldürülür. Nevin ve Hasan, apar topar İstanbul’a dönmek zorunda kalır. Bundan 

sonra üç yıl arayla köydeki eve gelmediklerini Nevin belirtir. 

“Nerdeyse üç yıl sonra bu eve ilk girdiğim an’dan başlayarak(…)”
608

 

Kitabın sonunda yer alan, “Ankara, Haziran 1979”
609

 ibaresinden hareketle 

geri geldiğimizde 1979 da yaşanan vaka zamanı 1980 yılının kışında anlatılmıştır. 

Buradan geri geldiğimizde, motelin yapımının beş yıl sürdüğü varsayıldığında 1974 

yılına gelinir. Nevin’in üç yıl önce o evde olduklarını ancak oğlu ölüp geri döndüğü 

zaman düşünülürse 1971 yılına gelinir. Güney’in faili meçhul biçimde ölmesi 12 

Mart 1971 tarihinde yaşanan muhtıra süreci öncesi ve sonrasına denk gelinir. Ayrıca 

Nevin Portekiz’de geçirdiği zamanında Salazar’ın devrildiği 1974 Karanfil 

Devrimi’ne
610

 atıfta bulunulur. Bu şekilde yaklaşık dokuz on yıllık hikaye zamanını 

kapsayan farklı iki kurmacanın vaka ve anlatım süreleri de farklılık gösterir. Geri 

606
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607
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dönüşler ve ileri gidişlerle anlatı kırılmalara uğratılır. Yazsonu’nda, zamandaki bu 

kurgu, geleneksel anlatı zamanının dışına çıkıldığını gösterir. 

Üç Beş Kişi romanı, Adalet Ağaoğlu’nun önceki romanları gibi an’lardan 

oluşur. Bu an, 1980 yılının muhtemelen 20 Haziranındaki üç-dört saatlik bir vaka 

zamanını kapsar. Yedi bölümden oluşan romanın her bölümünde yer alan karakterin 

birkaç saatlik zaman dilimini ele alır. Ancak zamanda yapılan geri dönüş ve ileri 

gidiş anlatım teknikleri ile romanın hikâyeleri, geniş bir zamana yayılır. Birden fazla 

kişinin yaşam dilimlerini aynı anda zamanlaması bakımından farklılık gösteren bu 

roman, diğer romanlardan ayrılır. Bu durum zamanın kişiden kişiye değiştiğinin ve 

göreli olduğunun Ağaoğlu romanının somut bir yansımasıdır. Bu zaman algısı, 

Bergson’un göreceli zaman algısyla örtüşür ve modernist zaman algısına göre 

şekillenir. 

20. yüzyıl romanı için de önemli bir unsur olan zaman; “dünyadaki oluşum,
gelişim, akış geçiş olgularındaki değişimleri insanın içsel olarak algılaması”
şeklinde tanımlanır. Bergson’a göre de “insan zamanda değil, zaman insan
içinde yaşar.” Dolayısıyla zamansaatle ölçülen nesnel bir zamanla sınırlı
kalmaz, daha çok içsel olarak belirlenen ve bu duruma, kişiye göre değişen
öznel bir boyut kazanır.

611

Murat’ın yaşından yola çıkılarak romanın yazıldığı tarih, net olarak 

hesaplanabilir. 

“Ben de işte neredeyse otuzumdayım(…) Kısmet otuz üç yaşında.”
612

 

Böylece Murat ile Kısmet arasında üç yıllık bir yaş farkı vardır. Kısmet 

İstanbul’a gitmek için istasyonda beklerken İhsan Bey’in Murat’ın istasyonda 

karşılanma törenini anlattığı zamanı hatırlar. Orada verilen tarihten yola çıkarak yıla 

daha net varabiliriz. 

“Uğurlu bir çocuk.Daha da uğur getirir inşallah. Zaten elli baharı çok uğurlu 

oldu çok.”
613

 

1950 yılının baharında tren istasyonunda karşılanan Murat’ın yaşından 

hareketle Kısmet’in 1947 yılında doğduğunu görürüz. Kısmet’in istasyondan 

ayrılırken söylediği: “Otuz üç yaşındayım. Vatandaşım. 

611
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Özgürüm.”
614

cümlesindenhareketle de romanın vaka zamanının geçtiği tarih, net 

biçimde 1980 olarak belirlenebilir. 

Romanda leitmotif olarak kullanılan: “Gece. Haziran. Ama günlerin en 

uzunuyla gecelerin en kısasına zaman var daha.” cümlesinden hareketle ayın Haziran 

olduğu ve solstis olarak bilinen 21 Haziran’dan önce olduğunu anlarız. Ancak, yazar-

anlatıcının Murat hakkında, sabahın ilk ışıklarının gözüne değdiğini söyleyerek 

kalktığını: “Murat’ın gözlerine değdi. O da hemen fırladı. Günlerin en uzunu, 

gecelerin en kısasına ne kadar yakın artık. İşte gece henüz bitmeden, bu silik 

aydınlık…”
615

söylemesi, 21 Haziran’a en yakın gün olarak tahmin edebileceğimiz 20 

Haziran gününü gösterir. 

20 Haziran 1980 tarihinde gündüze dair fazla bir anlatım yoktur. Yaşanan 

kısa anın yaklaşık olarak gece on birde başlayıp Kısmet’in tren istasyonundan 

ayrıldığı gece 01:00’i biraz geçen süredir. Kitabın birinci bölümünde yer alan ve 

Murat’ın dışarı çıkmasına neden olan Kısmet’ten gelen telgrafı aldıktan sonra saatine 

bakmasıyla başlar. Saat yirmi üçe gelmek üzeredir. 

“Murat, kapıyı postacının hoşnutsuz yüzüne kapatır kapatmaz. Saatine 

bakmıştı. Yirmi üçe geliyordu.”
616

 

Kısmet istasyonda treni beklerken Kısmet’in yanında oturan kişi Kısmet’e 

saati sorduğunda Kısmet’in: “Biri on iki geçiyor.”
617

cevabı bize içinde olunan son 

süreyi gösterir. Bu alıntılardan hareketle üç ile dört saat aralığındaki kısa bir anın 

romana konu olduğu söylenebilir. 

Vaka zamanı bu şekilde gerçekleşen romanın geri dönüşlerle, ileri gidişlerle 

zamanı genişletilir. Neval Hanım’ın geçmişinin anlatıldığı bölümde; “Cumhuriyetin 

onuncu yılı.” denilerek zaman, 1933 yılına geri götürsek de romanın hikâye 

zamanının genel olarak 1960 ile 1980 yılları arasında geçtiği ama 1970’ten sonraki 

sürecin daha yoğun olduğu görülür. 

Ruh Üşümesi romanı, Adalet Ağaoğlu’nun kurgu tarzı olan an’lardan 

hareketle art zamanlı hikâyeler oluşturduğu bir başka romanıdır. Metnin merkezinde 

kısa bir an varken; bu an’a paralel başka hikâyelerin zamanı da devreye girer. Bu 

614
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romanın vaka zamanı, masada yalnız başına oturan kadının masasına tanımadığı 

birinin oturmasıyla başlar. Bu oturma zamanını anlatıcı yazar şöyle tarif eder:  

“Öğleüstü. Ekimin solgun pırıltılı ışığı. Saldırgan olmayan aydınlık.”
618

Hangi 

yılda yaşandığını bilmesek de Ekim ayının öğleden sonrasına denk gelen bu vaka 

zamanı, kitabın sonunda restorandan ayrılmak üzere kalkan kadının ağzından 

aktarıldığı kadarıyla bir saatlik ya da bir saati biraz geçen bir sürede yaşanmıştır. 

“Bana dokunan birisinin olması… Çok güzel. Şu son bir saat.”
619

 

Bu bir saat içinde kitapta anlatılan ana metnin içine dahil edilen diğer çiftlerin 

kısa anlardan ibaret erotik cinsel zamanlarını anlatan metinler de aktarılır. Fakat 

bunların hangi zaman diliminde yaşandığına dair bir fikir edinememekteyiz. Zaman 

bakımından belirsizlik içinde verilen bu anlar, metnin hikaye zamanını ne kadar geri 

götürebileceğimiz hakkında yeterli veri sunmaz. Net olan bir zaman varsa o da kadın 

ve adamın restorandaki denk gelme an’ıdır. 

Romanantik Bir Viyana Yazı,üst kurmaca ve kurmaca olmak üzere yedi 

bölümden oluşur. Bu durum, farklı zaman algılarını da oluşturur. Ağaoğlu’nun daha 

önceki romanlarından alışık olduğumuz kısa bir anı anlatmanın bu romanda 

uygulanmadığı, anlatının daha geniş bir zaman diliminin içinde yaşandığını görürüz. 

Romanın zaman algısını üst kurmaca ve kurmacanın zamanı olarak tespit etmek daha 

yerinde olacaktır.  

Üst kurmacada yer alan metnin zamanını kesin hatlarla belirlemek zordur. İlk 

olarak üst kurmaca anlatıcısının iki yeğeni ile Londra Hyde Parkta daha önce 

Avrupa’nın bazı merkezlerine yaptığı gezileri hatırlatmasıyla başlar. Üst kurmacanın 

asıl işlendiği metindeki vaka zamanı ise Yazar’ın Londra’dan birkaç yıl sonra 

Viyana’ya gelip orada yaz boyu geçirdiği zamana yaslanır. Üst kurmacadaki hikâye 

zamanını Yazar’ın Viyana’ya gelmeden önceki birkaç yılı ve yaz mevsimindeki üç 

aylık zamanı da vaka zamanı olarak gösterebiliriz. 

“Bir evde kaldığımı, haftalardır bu kentte yaşadığımı(…)bu tutkulu arayış 

ateşinin içime birkaç yıl önce Londra’da içime düştüğünü.”
620

 

Bu zaman, Almanya’yı Doğu ve Batı Almanya olmak üzere ikiye ayıran 

Berlin Duvarı’nın yıkıldığı zamana denk gelir. 

618
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“Alaşımındaki müzikten ve toplarla Duvar’ın bir kere daha ve yeniden 

yeniden görkemli bir şekilde yıkıldığı (…) yaz aylarında, kendimi uzun süredir 

saplantıyla durmak istediğim, deliğine göz uydurmak için yanıp tutuştuğum barok 

kapı önünde buldum.”
621

 

Burada “Duvar”ı “Utanç Duvarı” olarak bilinen “Berlin Duvarı”nın 

yıktırılmaya başlandığı tarih olan 13 Haziran 1990 tarihini esas alabiliriz. Kamil 

Kaya’nın hikayesinin geçtiği bölümde yağmurun yağdığına tanıklık ettiğimiz ve 

bunun da artık yaz mevsiminin bittiğine işaret ettiğinden romanın vaka zamanını 

1990 yazı olarak geçen üç aylık süreyi kapsadığını söyleyebiliriz. 

“Bulutlar kapkara, gök yere inecekmiş gibi gürlüyor ve sanki yağmur yağmur 

bardaktan boşanırcasına yağmaya başlıyor.”
622

 

Kurmacadaki zaman ise Kamil Kaya’nın Viyana’da yaz mevsiminde tura 

katıldıktan sonra Viyana’ya geçip orada eski öğrencisi Asaf’ın evinde geçirdiği 

zaman ile öğretmenlik dönemini kapsar. Kamil Kaya’nın öğretmenlik mesleğini icra 

ettiğini gösteren ve Tarih Dersleri olarak geçen üçüncü bölümde yer alan zaman 

şöyledir. Kamil Kaya’nın öğretmenlik mesleğinin ilk yılı olan Kastamonu’da 

öğrencileri ile yaptığı konuşma 1953’ü gösterir. 

“Cumhuriyetimizin otuzuncu yılını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde 

tarihimize şöyle bir göz atmak anlamlı olacaktır.”
623

 

Mesleğe başlama yılı 1953 olan Kamil Kaya; Kastamonu, Konya, Kütahya, 

Kırşehir şehirlerinde ara ara kesilen mesleğine uzun süre devam eder. Tayin olduğu 

şehirlerin önünde gösterilen yıllardan ve emekli olacağı zaman öğrencileri ile yaptığı 

son dersinden onun 37 yıl çalıştığını çıkarırız.  

“Sabah, akşam, sizden öncekiler gibi sizlerle de otuz yedi yıldır.”
624

 

Kamil Kaya’nın 1953’te başlayan otuz yedi yıl süren meslek hayatı, 1990 

yazında sona erer. Kaya, Emekli olduktan sonra tur şirketi ile tek hayali olan 

Avrupa’ya özellikle Viyana’ya gider. Asaf’ın: “onu yıllarca göremedim. Tam, işte bu 

yıl haziranın dokuzuna kadar…”
625

sözünden hareketle bu tarih ile üst kurmacada yer 
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alan tarih birbiriyle örtüşür. Dolayısıyla üst kurmacadakiYazar tarafından ele alınan 

hikâye, aslında Kamil Kaya’nın hikâyesidir. Bu şekilde vaka zamanı üç aylık yaz 

mevsimi olan Romantik Viyana Yazı’nın aslında kırk yıllık bir hikâye zamanı ile 

genişletildiğini görürüz. Hatta bazı bölümlerde bu durum daha da genişletilebilir. 

Atatürk’ün öldüğü tarih: “Gel zaman git zaman, Büyük Ata(m) öldüğü günün 

gecesi(…)”
626

ile hikaye zamanı daha da geriye çekilse de genel olarak yaklaşık kırk 

yıllık zaman diliminden söz edilebir. 

Kısa bir an’ı geri dönüşlerle romanın hikâye zamanını genişleten Adalet 

Ağaoğlu, son romanı Dert Dinleme Uzmanı’nda bu yönteme başvurmaz. Her 

romanda farklı bir üslup arayışı içerisinde olan Ağaoğlu bu romanda an’ların 

çağrışımsal gücünü hikâyelere yaymıştır.  Otobüs durağında karşılaştığı yaşlı kadının 

marangoz hikâyesinden hareketle kendi evlilik sürecini anlatmaya başlayan roman 

kahramanı olan Editör, geniş bir zamanı ele alır. Beş hikâyeden oluşan Dert Dinleme 

Uzmanı’nın her hikâyesinin vaka ve anlatma zamanı belirsizdir. Dert dinleme uzmanı 

olan birinin anlatıcı-yazara teslim ettiği defterin yayınlanmasıyla başlar hikâyeler. 

Defterin ne zaman teslim edildiğine dair bir belirti yoktur. Hikaye zamanı olarak da 

belirsizlik hakimdir. Sadece Editör’ün hayat hikâyesine bakıldığında ailesinin bir göç 

zamanı bulundukları yere yerleştiği görülür. 

“Yıllar? O zamanlar. Buralara sürülmüşler canım işte. Büyükbabam 

sürgünden önce bu şehrin Darülfünunu’nda Hukuk okumuşmuş ve öte yana gide gele 

Hakim çıkmış.”
627

 

Türkiye’nin darbe süreçleri düşünüldüğünde 1960’tan sonra birçok kez 

darbelerin muhtıraların yaşandığını görürüz.Hikaye zamanı olarak verebileceğimiz 

bu ayrıntı zaman açısından belirsiz olsa da Türkiye’nin darbe dönemlerine ışık tutar.  

“Yazar çizerlerin evlerinin aranıp tarandığı yüzlerce insanın tabur tabur içeri 

tıkıldığı ve medyanın sus pus eylendiği dönem; o arada derneklerin de aranıp 

tarandığı, açılıp kapatıldıkları zamanlar…”
628

 

Adalet Ağaoğlu’nun önceki romanlarına baktığımızda Ruh Üşümesi dışındaki 

romanların zamanı hakkında net bir şeyler söylenebilirken adeta tüm zamanlar için 
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veyahut gelecek zaman için yazılmış diyebileceğimiz bu romanında da zamanın net 

izlerine rastlamak zordur.  

2.2.3.Modernist Kişiler 

Modernist romanlarda ön plana çıkan kişiler, şehirde yaşayan, kapalı 

mekânlarda zaman geçiren, bir işte uzmanlaşan kişilerdir. Bu kişilerde birey olma 

mücadelesi vardır. Bu kişiler, otoriteler karşısında sinik bir tavır sergiler. Modernist 

bireylerde toplumla uzlaşamayan ve başkasının kendi hayatında belirleyici olmasını 

istemeyen bir eğilim vardır. Modernitenin yaşam tarzıyla gelen akılcı, gerçekçi, 

uzman birey, modernist eserlerde bir başkaldırı öznesine dönüşür. Başkaldıran bu 

birey, geleneksel romanlardaki kişiler gibi toplumcu, devrimci bir karakter 

sergilemez. Bireysel bir tavırla kendi özerk alanlarını oluşturur. Bunu yaparken 

yalnızdır. Toplumdan kopuk, topluma yabancıdır. Amaçsızlaşan ve köksüzleşen 

modernist birey, çoğu zaman hiçliğe düşer. Modernitenin katı gerçeklerine ironik bir 

üslupla karşı çıkan modernist kişi, modern aklın katı ciddiyetini esnetmeye çalışır. 

Adalet Ağaoğlu’nun da eserlerinde kişi kadrosu zengindir. Bu kadroda arka 

planda geleneksel kişiler, gelenek ile modernite arasında kalan kişilerden seçilse de 

genel olarak romanın başkişilerinin karakteristik olarak modernist kişilerden seçildiği 

görülür. Bu durum, Ağaolu’nun romanlarına şahıs kadrosu bakımımdan modernist 

bir nitelik kazandırır. Tezimiz modernist unsurlar olarak sınırlandırıldığından bu 

kısımda romanın diğer kişileri yer yer anılsa da modernist yönleri öne çıkan kişiler, 

derinlemesine verilmeye çalışılacaktır. 

2.2.3.1.Adalet Ağaoğlu Romanlarında Öne Çıkan Modernist Kişiler 

Adalet Ağaoğlu, modernitenin çok yönlü yapısını romanlarda yansıtmaya 

çalışır. Moderniteden etkilenen herkesi romanlara dâhil eder. Bu kişiler, aldıkları 

eğitimle belli bir entelektüel seviyeyi yakalayan kentli, aydın, sorgulayan modern 

hayatla uyuşmayan kişiler olabilirken; modernitenin seri üretimine dâhil olmuş ve 

ürettiklerine dahi ulaşamayan işçi, emekçi kesimleri de kapsar. Modernist kişiler 

yazar tarafından ayrıntılı biçimde betimlenmez. Kişilerin dış görünüşü bu yüzden 

bilinmez ve okurun algısına kalır. Karakteristik özellikler de birinci ağızdan 

verilmez. Kişilerin nasıl biri olduğu, hem zamanın sarmallığı hem de konuşma 
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biçimlerinden; iç monolog, iç diyalog, bilinçakışının sonucunda parça parça anlaşılır. 

Kişinin geçirdiği değişimler yaşadığı dönüşümler, sarmal zamanın akışından 

anlaşılır.  

2.2.3.1.1. İntihar Eğilimli Nihilist Modernist Kişiler 

Kişi kadrosunun kalabalık olduğu Dar Zamanlar serisinde modernist nitelikte 

ön plana çıkan kişiler; Profesör Aysel, Profesör Ömer, Ressam Tezel, Ayşen, Engin, 

Aydın’dır. Birey olmanın önemli bir unsur olduğu modernist romanlar tek bir kişinin 

etrafında örülmez. Bu yüzden Dar Zamanlar’da birden çok karakterin etrafında 

romanlar ilerler. Aysel’in annesi ve babası dışındaki kişiler genellikle eğitimli 

kişilerden seçilir. Ancak eğitimli olmaları onlara modernist bir nitelik kazandırmada 

yeterli olmaz. Romanda modernist nitelik gösteren kişiler dışında; Ali, İlhan, Salim 

Efendi, Fitnat Hanım, Ertürk, Namık, Sevil de roman kişilerini oluşturur. 

Özellikle Ölmeye Yatmak ve Hayır romanında ana merkezde Aysel yer alır. 

Bir DüğünGecesi romanında ise arka planda kalır. Aysel, Cumhuriyet’in ilk 

kuşaklarındandır. Aysel üzerinden Atatürk ilke ve inkılâplarına göre yetişen 

neslitakip ederiz. Dar Zamanlar serisindeki diğer karakterlerle birlikte Aysel’in de 

1938 ile 1984 yılları arasındaki hayatlarına tanıklık ederiz. Aysel’i, Ölmeye Yatmak 

romanında intihar etme düşüncesiyle saat 07.22’de girdiği otelin on altıncı katında 

soyunup yatağa girmesiyle tanımaya başlarız.  Ölmeye Yatmak romanında Doçent 

olan Aysel, içindeki bulunduğu yaşama karşı duruş biçimi olan intihar girişimini, ilk 

bu romanda gösterir. Aydın kimliği ile ön plana çıkan Aysel, küçüklüğünden itibaren 

okullarda başarılı olmaya çalışır. İlkokulundan sonra Aysel Ankara’da okur. Aysel, 

Profesör Ömer ile evlidir. İntihar girişimi anından itibaren Aysel, ölmeye yattığı 

yatağında yaptığı iç konuşmalarıyla uygarlaşma hedefiyle yetiştiği eğitim ve toplum 

yapısıyla bir hesaplaşmaya girer. Bu hesaplaşmada toplumdan uzak düşmüş, 

yalnızlaşan, herhangi bir duygu ve düşünceye yakınlık duymayan bir Aysel ile 

karşılaşırız. 

“Halka halka açılan bir dalganın herhangi bir halkasında olmak. Oysa ben, en 

son halkanın dışına doğru kayıyorum. Durmadan kayıyorum,(…) gittikçe hiç geri 

dönülemeyecekmiş gibi olan ağır bir kayış.”
629

 

629
 Ağaoğlu, Ölmeye Yatmak, 77. 
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Hayır romanında Aysel, tek başına yaşayan bir aydındır. Ömer ile evlilik 

ilişkisi sona erer. Engin, Avrupa’da olduğundan Aysel ile olan iletişimleri sınırlı bir 

biçimde devam eder. Aysel, genel olarak yalnız bir yaşamı tercih eder. Kendi iç sesi 

olan Yenins ona yeterli gelir. Hayır’da, Aysel’in ‘Aydın İntiharları ve Geleceğin 

Başkaldırısı’ isimli inceleme çalışmasının merkezindeki intihar anlayışı; daha önceki 

yüzyılda yapılan Tanrının varlığı yokluğu sorununu, toplum ve birey arasında 

yaşanan çatışma ve çelişkileri aşan bir çalışmadır. İnsanların sürü haline getirilerek 

birbirine benzetildiği 20. yüzyılda bireye düşen,kendi benine karşı başkaldırmasıdır. 

Aysel’e göre bu başkaldırı, içerisinde sonsuz özgürlüğü barındıran intihar eylemidir. 

Aysel, bilinçli olarak belli bir süreç içerisinde yoğunlaşan bireyin intiharı tercih 

etmesi gerektiğini savunur. Böylece birey özgür olur. Aysel’in bu çalışmaya girişme 

nedeni onun yaşama nedenini de ortaya koyar. 

“Beni böyle bir çalışmaya iten ilk ağızda ülkemdeki aydınların gitgide daha 

çok çok sayıda gönüllü baş eğme durumlarını sorgulamaya başlamaları oldu.(…) Suç 

savunmayı gerektirir. Bu da, bu bile, insanın hayatta kalması için bir bahane olur.”
630

 

Sol düşünceyi ve Cumhuriyet’in uygarlaşma anlayışını benimseyen ama aynı 

zamanda bu düşüncelere körü körüne bağlı olmayan yeri geldiğinde bu düşüncelere 

ve bu düşüncenin yanlış anlaşılmasından, uygulanmasından kaynaklanan durumlara 

alaysı yaklaşan Aysel; aydın, yalnız, direngen, toplumdan uzak kalan, sonsuz 

özgürlük için intiharın eşiğinde olan bir bireydir. Dar Zamanlar serisinde Aysel, 

sürekli birey olma çabası içerisindedir. Bunun için bireyliği yok eden ezber 

düşüncelere ironiyle yaklaşır. Aynileşmeye, tekdüzeliğe karşı çıkar. Hayır romanının 

sonunda Aysel’in yazar arkadaşı-üst anlatıcı, Aysel hakkında içerisinde birden çok 

son olan intihar senaryolarını sıralayarak Aysel’in sonunu belirsizliğe bırakır. 

Aysel’in küçük kardeşi Tezel’i, yoğun bir biçimde Bir Düğün Gecesi 

romanında yeğeni Ayşen’in düğününe katılmasıyla tanırız. Ressam olan Tezel, diğer 

karakterlerde olduğu gibi sol düşünceye sahiptir. Önce sol düşünceye sahip olup 

daha sonra ideolojilerin katı dünyasının etkisiyle gittikçe bireysellik içerisinde 

yaşayan diğer karakterler gibi o da özellikle bir galeride resimlerinin içeriğinden 

dolayı iki devrimciden tokat yemesi ve yüzüne tükürülmesinden sonra düşünsel 

kırılmaya uğrar.  Toplumla uzlaşamayan, ailesine bile karşı aidiyet duygularını 

630
Ağaoğlu, Hayır, 21. 
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yitiren, birden çok yaptığı evliliğinde ilişkilerini yürütemeyen, intihara yakın, yalnız 

ve önceleri alkolik olsa da Hayır romanında Aysel’e yazdığı mektubunda alkolü 

bıraktığını belirten modernist aydın bir karakterdir. Tezel, Ayşen’in düğününe 

katılanları ‘yaşama fukaraları’
631

 olarak değerlendirerek orada bulunmaktan 

pişmanlık duyacak kadar yabancılık hisseder. Ömer, onun iç dünyasını aktarırken 

şöyle düşünür: “sanki bu yaşama fukaraları onun hiçbir şeyi değil ya da üç beş kadeh 

içki ile abisinin kızı Ayşen’in gönlünü hoş edebilecek, anasının da yüreğine su 

serpecek kadar bir şeyi.”
632

 

Tezel, memnun olmayan ve başladığı her şeye her seferinde ‘Allah kahretsin’ 

diye sitem eden memnuniyetsiz biri karakterdir. Her an intiharı düşünen Tezel, ancak 

bunu yapamadığı için bu dünyanın gerçekliğinden alkolle sıyrılmaya çalışan 

modernist bir bireydir. 

“İntihar etmeyeceksek içelim bari!..’ daha düğünün ta başında böyle 

söylemişti. Şimdi daha kısa kesiyor. Salt ‘Bir kadeh içki’ olsa diyor. İçtikçe ayılmak 

zorunda kalacak, ayıldıkça içecek.” 
633

 

Romantik Bir Viyana Yazı’nda üst kurmacanın I, II, IV. bölümlerinde 

karşımıza çıkan ve Asaf’ın yazar olarak gördüğü kişiden yola çıkarak çalışmanın 

başından itibaren Yazar dediğimiz kişi ile kurmacanın III ve V. bölümlerinde yer 

alan Kamil Kaya’nın aynı kişi olduğu yüksek bir ihtimaldir. Bunu romanın yazım 

sürecinin anlatıldığı ve diğer bölümlerden farklı olarak karşımıza çıkan üst 

anlatıcının ya da kendi deyimiyle: “Efendim, ben de anlatanların anlatıcısı, onların 

yalancısıyım.”
634

diyen anlatıcının söylediklerinden çıkarabiliriz. Üst kurmaca 

Yazar’ı, Kamil Kaya hakkında bilgi arayıp Asaf’ı bilgilendirmek için görüşmek 

üzere evinden ayrılmıştır. Asaf, her zamanki kafeye geldiğinde Yazar, garsona 

dosyayı Asaf’a vermesini ister. Bu durum Yazar ve Kamil Kaya aslında aynı kişiler 

olduğunu akla getirir. 

“‘Bir dakika! Ceketli mi demiştiniz? 

631
Ağağlu ,Bir Düğün Gecesi, 7. 

632
A.g.e. , 7.

633
A.g.e. , 373.

634
 Ağaoğlu, Romantik…., 198. 
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‘Evet efendim. Kruvaze.(…) Başgarsonun tarif ettiği ceket tıpatıp izini 

yitirdiği, yazar gelmeyeceğine göre, yitirdiği eski tarih öğretmeninin ceketiydi.”
635

 

 Ayrıca Asaf, Yazar’ı ilk gördüğü kafede o yazı yazmaktadır. Asaf ile 

konuşmaya başladığı anda defteri hemen kapatır. 

“Sanki bir korunma duygusuyla, masada, önümde duran defterimi çarçabuk 

kapatıverdim.”
636

 

Asaf’ın evine giderek kaybolan ve intihar etme ihtimali bulunan Kamil Kaya 

hakkında bilgi toplamak isteyen Yazar, evden çıkarken Kamil Kaya’ya ait “Edebiyat 

Notları” defterini alsa da kurmacanın III. bölümü olan “Tarih Dersleri” metninin de 

Yazar, kendisinde olduğunu söyler. 

“Tabii bir kolumun altında “Tarih Dersleri” defterim, öteki kolumun altında 

“Edebiyat Notları” dosyasıyla.”
637

 

Kamil Kaya ve Yazar hakkında üst anlatıcının devreye girdiği VI ve VII. 

bölümlerde detaylı açıklama vardır. Özellikle altıncı bölüm olan “Rüzgarın 

Nişanlısı” onun karateristik yönüne odaklanır. Tarihle bütünleşmiş, birkaç kere 

Avrupa’ya gitmiş bu kişi, hiç evlenmese de yalnızlıktan şikâyetçi olmayan biridir. 

Her ne kadar kadınlarla ilişkisi sınırlı da olsa aslında Viyanada’ki serüvenleri, onun 

sevgiye açık biri olduğunu da gösterir. Tarihi olayları birebir hissederek anlatan bu 

kişi, modernist eğilimleri zayıf biridir: 

Belki içinizde hala, bütün bu makul açıklamaları yeterli bulmayarak,”Ne 
oluyor böyle Londra Hyde Parklar, baroklar ve hortlaklar Kastamonu 
Kütahyalar(…) o da ne yere bakan yürek yakanmış ya, kruvaze ceket dedik, 
bikini donuyla karşılaştık, ya sonra? Diye soranlarımız…(…) Kendileri hiç 
evlenmemiştir, İstanbullu küçük ailesinin bütün fertlerini ise tarih öğretmeni 
olarak ilk Anadolu lisesine tayin edilmeden az önce kaybetmiş bulunmakta 
imiş.(…) Küçük bavulu, Venedik turu için yaptırdığı ince kumlu kumaştan 
kruvaze ceketi(…) Güney Garı’nda ayak basan emekli, efendi, çelebi, şair ve 
şimdi esrik tarih öğretmeni Kamil Kaya Bey ne kadar çabalarsa çabalasın 
kendini Üçüncü Viyana Kuşatması’nın eşiğinde bulur.

638
 

Üst kurmacanın merkezinde yer alan ve arayışta olan Yazar, aynı zamanda 

Kamil Kaya’nın durumunu aydınlatan, Yazar’ın bıraktığı ve Asaf’taki mektubun 

aşağıdaki tümcesinden hareketle denilebilir ki Kamil Kaya, bir Romantik’tir. 

635
A.g.e. , 228.

636
A.g.e. , 105.

637
A.g.e. , 134.

638
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“Tuhaf olan şu: barok’un aslını ararken Romantik’e rastladım.(…)”
639

 

Bunun dışında romanda yer alan Kamil Kaya’nın öğrencisi Asaf, doktorluk 

yapan kentli bir modern bireydir ancak romanda modernist nitelikleri ortaya 

konmamıştır. Kamil Kaya dışında roman kadrosu içerisinde yer alan ancak modernist 

yönden ele alınamayacak Yunus, Clea, Nesrinde vardır. 

2.2.3.1.2. Aydın Olma Çabası Taşıyan Modernist Kişiler 

Aydınkimliği ile ön plana çıkan, akıl ve gerçeklik ile hareket edenÖmer, 

üniversitede çalışan Ölmeye Yatmak romanında Doçent olan Aysel’in biliminsanı 

sıfatı taşıyan kocasıdır. Bu evlilik ilişkilerinde sıkı bir bağ derin bir tutku yoktur. İki 

aydın bireyin ciddi ve soğuk bir ilişkisi vardır. Aysel’in öğrencisi Engin ile ilişkisi 

varken Ömer de Hayır romanından öğrendiğimiz kadarıyla Aysel’in yeğeni 

Ayşen’den çocuk yapar ve onunla nikahlanır. Aysel’in onların nikahına gitmesi, 

Engin ile iletişimde bulunması, romandaki modernist bireylerin sevgisiz, mekanik 

ilişkilerine ışık tutar. 

“Bak canım senin Engin’le olan ilişkine beni bugünlere dek hiç bu kadar 

ikirciksiz bakamamıştım.(…) Hayatım gövde senin gövden. Onu nasıl istersen 

kullanabilirsin. Bunu ancak bugün, kendime karşı hiç yalansız söyleyebiliyorum.”
640

 

 İlk kitapta az karşılaştığımız Ömer, özellikle Bir Düğün Gecesi’nde yoğun 

biçimde karşımıza çıkar. Aysel’in yeğeni Ayşen’in düğününde Tezel ile geçirdiği 

dört saatte onun hayatı hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşırız. Üniversitede iktisat 

profesörü olan Ömer sol düşünceyle beslenir. Onun bu politik tutumu, takip 

edilmesine hatta 1980 darbe sürecinde tutuklanmasına da neden olur. Aysel, onu 

çekingen, serinkanlı ve karşıtıyla uzlaşabilen bir aydın olarak görür. Hayırromanında 

Ömer, bu uzlaşmacı tutumunun gerekçesini dönemin karşı devrimci kişiliklerine 

takılmadan akademide bilimsel çalışmalar yapmaya çalışmak olarak belirtir. Aysel 

bazı değerlendirmelerinde bu uzlaşmacılığı korkaklığa kadar götürür. 

Hayat çoğunca hiçbir şey olmamış, olmuyormuş gibi akıp geçiyordu. Hele 
Ömer için. Daha dün gece tartışmışlar kendisini tepkisel bir başkaldırıya, 
hatta tek kanallı bir siyasaya indirgemekle suçlamıştı. O da her zamanki gibi 
fazla serinkanlı olmakla.(…) darbe oldu, uzun, boğucu bir yaz geçti. Şimdi de 

639
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kar yağıyor.(…) o günler, önlerindeki bahar Ömer’in tutuklanacağı akıllarında 
bile yoktu.

641
 

Burjuvazi, siyasa, akademi, askeri bir uzlaşının sembolü olan Bir Düğün 

Gecesi romanındaki Ayşen’in düğününe Ömer’in de katılımı salt Ayşen’i memnun 

etmeye yönelik değil, dönemin stratejik aydın tutumunu da yansıtır. Burada da 

Ömer’in kendini riske atmayan aydın karakteriyle modernist bir aydının korkak, 

bencil dünyası Aysel tarafından eleştirilir. 

“ ‘İlla gitmek zorunda değilsin sen de’ diyordu Aysel bu sabah.(…) Anadolu 

Kulübü’nde boy göstermeyi Ayşen’i sevindirmek için mi düşündüğümü bile 

soruyordum kendi kendime.”
642

 

Modernist olarak ele alınabilecek diğer karakter de Aydın’dır. Ölmeye 

Yatmak romanında bürokrat bir ailenin iyi eğitim alan çocuğudur. Sürekli 

mükemmeliyet peşinde giden Aydın, kendini diğer insanlardan ayrı ve üstün tutar. 

Cumhuriyet ilkelerine göre eğitilen Aydın, aynı zamanda batılı eğitim sistemine göre 

yetişmiştir. Aysel’e karşı ilgisi olan Aydın, serinin diğer romanlarında anlatıcı-

yazarın verdiği ölüm haberi dışında yer almaz. 

“Derin bir soluk daha alıyor: Neyse ki Aydın… ne demek neyse ki? Adamın 

ölümünden gizli bir sevinç duyuyorsun neredeyse…” 
643

 

Aydın’ın fikirlerini kendine sakladığını ve bunu zaman zaman dönüp 

baktığında çocukça bulduğunu anı defterlerinden takip ederiz. Aydın, Türkiye’nin 

uygarlık düzeyine gelmesinin kadınların Avrupai bir zihniyete ulaşmalarıyla 

bağlantılı olduğunu savunur. Ancak bunu, Ölmeye Yatmak’ta Aysel’in başörtülü 

olması, erkekler ile mesafeli olması üzerinden değerlendirdiği için uygarlığın 

gelişimi görüşlerini şekilciliğe indirger. 

“Kadınlarımız tam Batılı olmadıktan sonra Türkiyemizi muasır medeniyet 

seviyesine çıkarmak çok güç.” 
644

 

Aydın, her ne kadar aydın bir nitelikle karşımıza çıksa da Aysel’in Avrupa’da 

tanıştığı Alain’den yola çıkarak Aydın’ın henüz aydın bir insan olamadığını düşünür. 

Aysel, Alain ile birbirlerine tensel bir birliktelik dayatmadan ilişki geliştirip 

641
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entelektüel bir seviye yakalayabilmiştir. Aysel, Aydın’ın kendisine gizli biçimde 

beslediği arzulardan dolayı iyi bir seviyede olmaması Aydın’daki aydın tutumun 

eksikliğine bağlar. Aydın, anı defterlerinde sürekli yalnız olduğunu belirtir. Aldığı 

eğitim ve toplumla mesafeli oluşu onun aidiyet duygularını zayıflatmıştır. Ölmeye 

Yatmak romanında intihardan vazgeçen Aysel, kendisini otelden almasını ister ve 

yaptıkları telefon görüşmesinde Aydın önce Pablo Neruda’dan bahsetse de konuyu 

tekrar aynı duruma, cinselliğe bağlar. İsteği, yalnızca tensel ve mekaniktir. 

“Hadi. Duşunu al. Şimdi geliyorum ben, dedi. Birazcık durdu.  Şakaya vurup 

ekledi: “seninle yatmak istiyorum. Biliyorsun hep istedim bunu…” Biliyorum, 

dedim.” 
645

 

Dar Zamanlar’ın son romanı olan ve dörtlemeyi oluşturan Dert Dinleme 

Uzmanı’nın seriyle ilgili bağlantısını tespit etmeye çalışmıştık. Romanın Takdim 

kısmında yazar-anlatıcı, devrededir. Bu anlatıcı, editör olan herkesin derdini dinleyen 

ve böylelikle adı dert dinleme uzmanına çıkan bir kişiden bir defter aldığını 

belirterek bu defteri Editör’ün öldüğünü öğrendikten sonra çalıştığı yayınevine 

götürerek basıma verir. Bu andan itibaren anlatıcı aradan çıkar ve Editör kişinin 

devrede olduğu kahramanın konuşmalarından romanı okuruz. Bu kişi kısa süren 

evliliğinden sonra genel olarak yalnız yaşayan yayınevlerinde editör olarak çalışan 

aydın biridir. 

“Edebiyat dedikoduları şuramdan girip buramdan çıkmakta.Yalnızlığım en 

güzel doygunluğum.”
646

der. 

Roman, Türkiye’nin modernleşme sancılarının ele alındığı Dar Zamanlar 

serisinin genel atmosferini yansıtır. Editör kişisi, derdini dinlediği insanların 

hikâyelerini ince bir duyarlılıkla ve farklı bir bakış açısıyla ele alabilen biridir. 

Yalnızlığına sığınan bu aydın insanı seçmesinin nedenini Adalet Ağaoğlu, şu şekilde 

belirtir. 

Özellikle editör yaptım başkarakteri ve erkek yaptım. Şunun için yaptım. Yine 
de bu aydın romanı olsun istedim. Bir şeylerin farkında olsun, ona 
dokunabilsin, buna dokunabilsin, ikiyüzlülüğe dokunabilsin. Herkes 
ikiyüzlülüğü biliyor. Şunu itiraf edeyim. Minibüs şoförü de biliyor fakat 
inandırıcı olabilmek için bir noktaya getirmek için yani parmak basmak için 
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bir üslup gerekiyor. Düşüncem zaten derdini dökebilenlerin yaşına, kültürel 
seviyesine uygun üslubuydu. Genellikle romanlarda hep aynı dil konuşulur.

647
 

Romanda yer alan işletme sahibinin ara sıra oraya gelen bir profesör hakkında 

söylediği “insanlara tepeden bakan biri”
648

 cümlesi romanın kişi kadrosunda yer alan 

Profesör kişinin modernitenin toplumdan uzak düşen aydın karakterini yansıtır. 

Bunun dışında kalan Editör’ün eşi, kayınvalidesi, profesör arkadaşları, 

modernist aydın yönleri öne çıkan kişilerdir. Bunlar yaşam tarzı bakımından 

modernist sayılabilse de zihniyet bakımından çarpık ilşikiler içinde kalmış modernist 

kişiliklerdir. Bu kişilerin eleştirildiğini Editör’ün ironik üslubuyla görmekteyiz. 

Modernist kimliğin kaotiği bu biçimde romana dâhil olur.  

“Bilmem hangi yabancı ülkenin İnsan Hakları Danışma Kurulu Ofisi’ne bağlı 

bir sosyal yani kültürel danışmanıymış; müzikten, resimden, mimariden yana 

bilmediği yokmuş.”
649

 

Anlatım tekniği açısından modernist roman anlayışının kırıldığı post-modern 

öğeler taşıyan Yazsonu romanının karakterlerine bakıldığında hem anlatıcı hem de 

kişi konumunda bulunan Nevin’in modernist bir birey olarak öne çıktığı görülür. 

Nevin, kent hayatı ve modern uzmanlık ürünü olan çevirmenlik işinin getirdiği 

yaşam tarzının etkisini kırmak ve kendi varoluşuna anlam katmak için kentten uzak 

doğayla iç içe olan bir yerde tatile çıkar.  Bu modernist karakter, Ağaoğlu’nun önceki 

romanlarında geçen içe kapalı bunaltılı yaşayan kişilerden çok bunaltılı hayatları bir 

araya getirerek o hayatlara renk katan ve yaşadığı zorluklara rağmen iyi hissetmeye 

çalışan aydın bir karakterdir. Oğlu Güney’in ölmesinden sonra kocası Hasan ile 

boşansa da bazen birlikte vakit geçirirler. Romanın içerisinde modernist yönü en 

belirgin olan Nevin ile birlikte daha çok yalnızlık kimliği ile öne çıkan; Memet, 

Hasan, Meriç, Doğan, Fuat da yer alır. Modernist nitelikleri olmadığı halde romanda 

yer alan; Hatice, Şadıman, Yusuf, Kadir, Oğuz Bey diğer kişilerin modernist 

niteliklerini daha net yansıtmak için roman kadrosunda yer alır. 

647
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Nevin, Meriç ile tutsaklıktan kurtulma üzerine yaptığı konuşmada Lizbon’da 

yaşadığı bir aşk ilişkisini anlatır. Bu ilişki üzerindeki değerlendirmeleri onun 

özgürlüğe ve kendi olmaya önem veren biri olduğunu gösterir.  

Üstümüze çöken dumanı, burunlarımıza çöken çürük kokusunu, güzel duyuyu 
yatağından saptırıp çarpıtarak, abartarak bastırmaya çalışıyorduk. Eskilerin 
dinle Tanrı inancıyla karşı durmaya çalıştıkları çaresizliklerimizi böyle 
yenmeye kalkıyorduk.(…) olmazlığı reddedemiyorduk. Oluyormuş gibi 
yapmaya savaşıyorduk.

650
 

Ölmeye Yatmak romanında üniversite öğrencisi olan Engin, hocası Aysel ile 

yaşadıkları ilişki romanda yer alır. Aysel, Engin’in öğrenci evini tasvir ederken 

dolabındaki kitapların büyük kısmının sol fikirle yazılan kitaplardan seçilmiş olması 

onun da sol düşünceyi savunduğunu gösterir.Hayır romanında Engin, darbe 

sürecinde uzun zaman tutuklu kalan ve dışarı çıktıktan sonra yurtdışına kaçmak 

zorunda olan aydınları, siyasi mültecileri temsil eder. Politik kimliği ön plana çıkan 

Engin;  yalnız, otorite karşıtı, mekanik ilişkiler yaşayan, modernist bir bireydir. 

Avrupa’da çalıştığı Gentfore Yaşlılar Yurdu’nda, Dr. Bernt ve arkadaşı ile yaptığı 

politik sohbetlerde moderniteye eleştirilerde bulunan modernist bir birey karakterini 

temsil eder. 

“Beri yanda, güç şiddet yarışında olanların umurlarında değil sizin 

çelişkileriniz, aydınca vicdan azaplarınız falan. İstediklerinden çok, vicdanı 

çıkarılmış, içi boşaltılmış bilim adamı ordusu kurdular, çünkü artık kendilerini 

kendilerine karşı savunmaları gerekiyor…”
651

 

 Engin, Hayır’da Aysel vePetra ile olan ilişkileri üzerine yaptığı 

diyaloglarında o güne kadar karşı durduğu, toplum dayatmasını tekdüze yaşamı 

benimsemeyen bir yaşama sürüklendiğini görür. 

“Aynı şeyleri beceriksizce yineleyip durdum: Ne yaptık biz?  Ben ne yaptım? 

Sonuçta ev bark sahibi olunacak, çoluk çocuk, her akşam aynı saatte sofraya 

oturulup, rızkımızı veren Allah’a şükür edilecekse…”
652

 

Üç Beş KişiRomanı; Murat, Kısmet, Ferit Sakarya, Türkan Kaymazlı, Neval 

ve Selmin Rifatzade, Kardelen, Ufuk gibi karakterlerin etrafında örülmüştür. Yedi 

bölümden oluşan romanın her bölümünün merkezinde bir karakter vardır. Modernist 
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yönüyle ilgilenebileceğimiz kişiler; Ferit Sakarya, Murat, Kısmet, Selmin olarak 

sıralanabilir. Bu karakterlerin dışında kala Rifatzade’ler bir Osmanlı hanedanının 

devamını sembolize ederken; Kaymazlı ailesi de Eskişehir’deki köklü bir aileyi 

temsil eder. Bu yönüyle bakıldığında Osmanlı ve Cumhuriyet’i temsil eden ailelerin 

yaşlı üyelerinin gelenekçi yönleri ile genç üyelerinin aydınlaşma sürecindeki 

modernist yönlerini bir arada sunan bir roman kadrosu vardır. 

 Genç yaşta dul kalan Türkan Hanım’ın yalnız kalması, soyluluğuna halel 

getirmeme düşüncesine dayanır. Murat’ın Selmin Rifatzade karşısında edilgen 

olmasını Türkan Hanım hazmedemez. 

“Eskişehir’in en büyük ailelerinden biriyiz. Biriyiz de ne demek en büyük 

ailesiyiz. Evet, bir saray kadını, boyun eğdirmek isteyebilir fakat murat boyun 

eğmemeliydi.”
653

 

Geleneksel yönü öne çıkan bu iki ailenin yaşlı üyelerinin örfçü, ananeci 

yaklaşımlarına karşın özellikle Murat, Ferit Sakarya, Kısmet modern nitelikleri ile 

öne çıkar. Aydın olma eğilimleri taşıyan murat ve Kısmet bu noktada incelenmesi 

gerekir. Ferit Sakarya, aydın nitelikleri ile öne çıksa da emek yönünün vurgulanması 

nedeniyle başka başlıkta ele alınacaktır. Murat eğitimli, müzikle ilgilenen, üniversite 

okuyan, İstanbul’da tek başına yaşayan gelenekçi yönleri olmayan bir karakterdir. 

İstanbul’da yaşarken hayatının çoğunu Selmin’e ayırsa da ondan ayrılır. Ondan 

ayrıldıktan sonra söylediği;  

“Her şeyden koptum. Bana, şöyle yapma böyle yap; öyle düşünme, böyle 

düşün, diyen hırtlardan usandım…”
654

sözleri, insanlar ile arasındaki mesafenin 

arttığını gösterir. Beşiktaş’taki küçük katında, müzik aletleri içinde yalnız yaşar. 

Başkaları ile iletişim kurmaz. Murat’ın büyütülmesiyle ve yaşamıyla ilgili söylenen: 

“Erkek olduğu, onca şımartıldığı halde o bile başkalarıyla iletişim 

kuramamakta…”
655

sözler ile yeni bir yaşam için mevcut hayatını terk edip İstanbul’a 

giden Kısmet de yalnız ama başkaldırabilen yeni yaşam arayışındaki bir insandır. 

Kısmet, başka insanlarla iletişim kuramamaktadır. Bunda hem ailesinin onu büyütme 

tarzından hem de sevdiği kişi ile birlikte olmamasından kaynaklanır. 
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“Sadece babamla konuşuyorsun Kısmet. Tek arkadaşın ise erkek 

kardeşin?..
656

 

Kısmet özellikle Ufuk’un gönderdiği kitapları okuyan aydın bir yöne sahiptir. 

Bu yönünün onun yeni yaşam arayışında etkili olduğunu evli olmasına rağmen evden 

kaçıp trene bindikten sonra sarf ettiği şu sözlerden anlarız: 

 “Okuduğum bütün romanlar sahici bir başlangıçla bitsin istedim.”
657

 

2.2.3.1.3. Emeği Ön Plana Alan Modernist Kişiler 

Modernitenin üretim biçimi, kendi içinde farklı bilince sahip çalışanları 

ortaya çıkarır. Bunların çalışmaya bakış açıları farklıdır. Akademik eğitim alınarak 

ya da usta çırak ilşikisi içerisinde eğitilerek emek sürecine katılan modernist kişilerin 

modernitenin etkilerine maruz kalma biçimi de farklılık gösterir. Aysel, Tezel, Ömer, 

Engin her ne kadar çalışıyor olsa da bu kimliklerin önüne farklı kimlikleri ortaya 

çıkar. Daha çok emek yönüyle belirgin olarak ön planda olan Ferit Sakarya ve 

Bayram Ünal’dır. İki zıt kimliğin emek anlayışları, modernitenin emekçilerini de 

yansıtır. 

Ekonomik, kültürel, sanatsal yönü gelişmiş, eğitimli, aydınÜç Beş Kişiroman 

kişisi olan Ferit Sakarya, her zaman gerçekçi yönleri ile öne çıkar. Milli ekonomiyi 

milli sermayeye dayandırmaya çalışan Ferit Sakarya, bunun için her platformda 

görüşlerini paylaşmaya çalışır. Arzu’nun evinden çıkıp otele giderken alkolün 

verdiği iç hesaplaşmalarında yaptığı davranışlarının altında gerçekçi kişiliğine vurgu 

yapar: 

 “Ben sadece insanım, diyor, gerçekçi bir insan! Ben gerçekçiyim. Eskişehir 

sanayi odası üyeleri,(…) ‘edim’, ‘öznel’, ‘güdüm’ falan diyemem. Dersem, onlara 

hiçbir şey demiş olmazdım.(…)”
658

 

Arkadaş toplantısındayken Ferit Sakarya’nın arkadaşı Asaf onun hakkında; 

“Geçenlerde bir gazetede kendisiyle yapılan röportajında Ferit’in sözlerini çok akılcı 
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bulduğunu, zaten ondan da bunun bekleneceğini söylemişti.”
659

der. Bunun 

devamında da ODTÜ öğretim üyesi Sedat’ın: “Beni en çok ozan yönü 

ilgilendirir.(…)”
660

demesi Ferit Sakarya’nın sanatsal ve mantıksal yönü öne çıkan

modernist bir birey olduğunu gösterir. 

Üç Beş Kişi roman kişisi Murat, bestekârdır. Dayısı Ferit Sakarya’nın da 

bilgisine görgüsüne güvenir. Ancak Murat’ın yazdıklarını bir türlü dayısına 

beğendirememesi onu sarsar. Murat’ın Yunus Emre’nin etkisiyle yazdığı bestesini 

Ferit Sakarya’nın: “Ooo, bu kez de Yunus Emre oldun çıktın(…)”
661

diyerek onu 

özgün olmayı tembihlediğinde; “Murat suçüstü yakalanmıştı, kıpkırmızı kesilmişti. 

Bilmediği yoktu Ferit Sakarya’nın.”
662

diyenyazar-anlatıcı, bize Sakarya’nın çok 

yönlü kimliğini gösterir. 

Modernist romanlardaki kişilerin nitelikleri; daha çok eğitimli, entelektüel, 

kentli bireylerin dünyasıyla ilgili olduğu görülür. Modernite, eğitimli insanlara 

yaşam alanlarını daraltan bir sinikliği yaşatırken; diğer taraftan emek sömürüsüyle 

zor şartlarda bile çalışmaya mecbur bıraktığı insanlara da yapay amaçlar oluşturur. 

Modernitenin nesneler dünyasına hükmettiği birey, zamanla nesneleşen bireylere 

dönüşür. Fikrimin İnce Gülü romanının merkezindeki ‘Bayram Ünal’ karakteri, 

küçükken modern bir şehir olan Ankara’ya gelir. Bayram, araba ile ilgili işlerde 

çalışır. Modern devletlerin dayattığı zorunlu askerliğinden sonra Bayram, sevdiği 

Kezban’a geri dönme sözüyle Almanya’ya gurbetçi olarak çalışmaya gider. Bayram, 

orada Mercedes araç imalathanesinde çalışır. Görünürde sıradan olan bu yaşamın 

gidişatında bir aykırılık yoktur. Küçükken ezilen hor görülen Bayram’ın kendini 

ispatlamak için esiri olduğu bir kazanım elde etme hırsı, bize modernitenin 

dönüştürdüğü bireyi de tanıtır. Eğitimsiz de olsa modernitenin farklı yönlerine maruz 

kalmasından modernist sayabileceğimiz Bayram dışında, roman içerisinde modernist 

eğilimleri öne çıkartılmayan; İbrahim, Nuran Hanım, Vedat, Veli, İsmail, Remzi, 

Ayfer ve Bayram’ın amcası, romanın diğer kişilerindendir. 

En büyük amacı sıfır model araç satın almak olan Bayram, bunun için sürekli 

çalışır. Bayram, çalıştığı her dakikanın hesabını yapar. Para toplama hırsı onu 
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oldukça cimrileştirir. Öyle ki Bayram, Kezban ile buluştuğunda öğle vaktinde 

Kezban’a bir simit almayı bile ince hesaplara kurban eder. 

Hem şimci bu yağmurda nereye götüreyim bunu ben? Bir muhallebiciye 
soksan, para. Bir çaycıya otursak yine para. Yemek de yememiştir bu. Yok 
artık. Bir de lokantaya götüreceğini sanıyorsa nah alır. Alamanya’yı kafama 
koydum.(…) ikimize bir simit alsam kesem sarsılmaz sarsılmasına ya, boş geç 
şimci. Âdet olmasın. Bugün simit alıverdiğin kimse, yarın senden baklava 
börek ister. Yeni yakınlıklar bekler. İyisi mi…

663
 

Her şeyin kendisinin olmasını isteyecek ölçüde bencilleşen modern birey, 

bunun için ahlaki ölçülerini, vicdanını, onurunu hiçe sayar. Bayram, Almanya’ya 

gitme başvurusunda bulunan köylüsü İbrahim’in belgelerini almaya gittiğinde onu 

çürük çıkartıp onun sırasını alır. Bunu yaparken orada çalışan birine rüşvet de verir. 

Yaptığı her çıkarcı davranışa bir mantık bir tutarlılık katan bu hesap, çürüyen modern 

bireyin iç dünyasının başka yansımasıdır: 

İyi ki oturdu oturduğu yerde. Yatsın kalksın bana dua etsin. Oralarda 
yapamazdı İbrahim. Boşuna o bi kıyım düzenini bozacaktı.  Her şeyde bir 
hayır…Allahtan be o klinikteki adamla konuştum da…konuşup anlaştım… 
Anlattım da, neyse…sonunda… Ben bunu…İbrahim’i ben…Yoksa niye 
durup dururken İbrahim’e ben…

664
 

Modernist romanlarda yer alan entelektüel kişi de işçi de iş sahibi de farklı 

nedenlerden olsa da tek başınadır. Kalabalıkların, sendika gibi örgütlü alanların 

ondaki birey olma değerini azaltabileceğini düşünür. Böylece insanlar, yalnız kalan 

bireyler yığınına dönüşür. Modernitenin iş koşullarında, işçi haklarını korumak, 

emeklerini sömürtmemek için örgütlenen mücadele alanı sendikalardır. Fabrika 

çalışanı Bayram; kendisine ısrar edilmesine rağmen bu sendikalara, her zamank i 

bireyci, ince hesaplarından katılmaz. Bayram, kendisine kendi ülkelerinde ortak 

fabrika açalım diyen hemşerilerine de karşı çıkar. Bayram, kendi arzularını tatmin 

etmek için kimseyle işbirliği yapmaz. Bu da onun tek başına kalmasına, yalnız başına 

yaşamasına, zamanla çürümesine neden olan etkenlerdendir. 

Demesi kolay. Ben bir taksi için yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişim. Yok, 
onlarla birlik olmalıymışım da… yok bilme ne kadar sermayeyi bir araya 
getirsek bize bilmem ne kadar teşvik kredisi verilirmiş de… Bir Günyüzü’nde 
Rıfkı gelir, askıntı olur. Bir Yaşar baskı eder üstüme, bir Hıdır gözlerini 
belerte belerte,’Ne doğarsa birlikten doğar arkadaş! Sen tek başına alsan ne 
alırsın(…)  Enayi idim sanki ben.

665
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Tüm enerjisini ve zamanını bir araba almak için harcayan Bayram, adeta 

nesneyi yeni tanrısı olarak ilan eder. Hayatının bütün zamanında aracı Balkız vardır. 

Ona bir şahsiyet kazandırmış, uzaklaştığı insanlara anlatamadığını Balkız’a anlatır, 

içini döker. Bayram aracına bir zarar geldiğinde adeta kendi canına gelmiş gibi acı 

hisseder. Etrafı boşalan, insansızlaşan modern birey, yalnızlığını araçlarla gidermeye 

çalışır. Bayram’ın bir araç için yaptıklarının neticesi, kendi köyüne giriş yapabilecek 

yüzünün kalmamasıdır. Modern nesneler, bireyi de hâkimiyetine alarak onları insani 

boyuttan çıkarmaya başlar. 

“Böylece, eksiklik duygusunun nerden geldiğini kavrıyor. İçini derin bir 

özlem bürüyor. Özlemle tedirginlik birbirine karılıp karışıyor yüreğinde. Balkız’ı 

görmeli. İçi çok sıcak çok bunaltıcıydı. Biz de onu aşağıda bırakıp çıktık. Bakalım ne 

yaptı tek başına. İt kopuk sataşmış olmasın da…”
666

 

2.2.3.1.4. Cinsel Yönü Ön Planda Olan Silik Modernist Kişiler 

Cinsellikle ön plana çıkan ancak diğer kimlikleri öne çıkmayan ve bu yönüyle 

silik durumda olan kişiler, daha çok Ruh Üşümesi romanında karşımıza çıkar. Daha 

çok kentli olan bu kişiler, yalnızca tek boyutlu ele alınmıştır. 

Ruh Üşümesi roman kişileri, kentli insanlardan oluşur. Bunlar genel olarak 

herhangi bir meslekte uzmanlaşmış sosyal ilişkileri zayıflamış kişilerdir. Romanın 

merkezinde yer alan, isimleri dahi bilinmeyen bu belirsiz kimlikteki öğretim üyesi 

olduğu anlaşılan adamve yolculuğa çıkmış ya da çıkacak olan kadın, eğitim seviyesi 

yüksek, kentli bireylerdir: 

Karantay’ın aktarmasına göre Adalet Ağaoğlu bu konuda şunları ifade eder: 
‘Burada bir kadın ve adam var. Tek yüzü yok onların. Devamlı değişiyor. 
Birisi bir yerden kalkıp bir yere gidiyor, öbürü bir yerden bir yere geliyor 
diyelim. Ve lokantada bir rastlaşma, bir karşılaşma. Ne yaptığını bilen, 
okumuş yazmış halli –bu tür iki insan seçtim ki kendini tanıması gereken bu 
insanlardan başka kanallara ve başka konumlara geçebileyim diye, akabileyim 
diye.

667
 

Bu kişilerin henüz kitabın başında masada birbirini gözlemlerken kendi 

içlerinden sarf ettikleri cümleler, onların kimliğini daha açık hale getirir: 
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“Adam bakıyor: bir kadın. Eli yüzü düzgünce; okumuş yazmış halli. Bakıyor. 

Yaşı belirsiz. Ancak, dışarıda tek başına yemek yiyebilecek kadar yaşlı, cesur ve 

özgür.(…) soğukkanlı, kolay irkilmeyen, kolay umutlanmayan ve kolay yok olmayan 

bir adam. Kendisuyunun içindeyken.”
668

 

Roman ilerledikçe bir saat içerisinde yaşanan kısa gözlemler ve birkaç cümle 

dışında romanın ana kişilerininaralarında iletişim yaşanmaz. Merkezinde erotizmin 

olduğu ve düşlerle birbiriyle iletişim kuran bu kişiler, ilişkilerinde ölçülü ve 

mesafelidirler. Roman sonunda vedalaşma esnasında kadın, restorandan ayrılıp 

gözden kaybolurken adamın sadece önüne bakması, modernist bireyin duygularını 

kendi içinde yaşayan kapalı bireyler olduğunu gösterir. 

“Fakat adam bakmayacaktır. Gözkapakları yarı inik öylece duracak, tenin 

sesini dinleyecektir; kabuklu canlıların iç uğultuların.”
669

 

Art zamandaki kimliği belirsiz ve tek bir yönlüyle ele alınan diğer kişiler de 

modernitenin ruhsuzluğunda çalkalanan bireyler olarak karşımıza çıkarlar. Yalnızca 

erotik cinsellik izleği etrafındaki bu kişilerin nitelikleri ve kimlikleri belirsiz biçimde 

verilmiştir: Öğretim üyesi, öğrenci, savaş muhabiri, uzay bilgini, kadın, koca gibi 

belirsiz şahsiyetlerdir. Hangi coğrafyada olduğunu bilmediğimiz ve kim oldukları 

belirsiz olan bu kentli bireylerin yaşam tarzının modernitenin ruhuna da uygun 

olduğunu görürüz.  

“Bir an önce tıkınılıp bir an önce bir yere yetişilecektir. Okula. Ofise. 

Mezarlığa.(…) o halde uçağa, pekala, uçağa değilse bir toplantıya, röportaja, parti il 

merkezine, üniversiteye, karşı üniversiteye!..” 
670

 

2.2.4.Modernist Mekân 

19. yüzyılda sanayi inkılâbı ile birlikte Avrupa’da üretim biçiminin değişmesi

sonucunda kırdan şehirlere yapılan göçler, yoğunluk kazanır. Küçük ölçekli 

şehirlerin nüfusunun artması, şehirlerin büyümesini de beraber getirir. Adalet 

Ağaoğlu’nun romanlarında modernist kahramanların yaşam alanı olarak şehirler ve 

bu şehirlerde yer alan kurumlar, kapalı mekânlar sıkça tercih edilir. Adalet Ağaoğlu, 

668
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romanlarında mekân olarak genelde başlangıçta taşrayı seçer ve roman sonrasında ise 

bu taşralının modern şehirlerde bir kimlik kazanma sürecine evrilir. Böylelikle bu 

kişilerin yaşam alanları, moderniteyi daha çıplak biçimde yansıtır. Bu mekânlar, 

doğadan kopuşu, yalnızlaşmayı, köksüzleşmeyi, makineler gibi ruhsuzlaşmayı 

yansıtır. Modernist romanların mekân yansıması ışığında genellikle eğitimli olan 

bireyin, birey olma mücadelesi içinde yaşadığı sıkıntıları ve çelişkileri mekân-birey 

bağlamında görürüz. Modernitenin kapalı mekânları modernist romanlarda sıkça 

tercih edilir. Romanlarda bireyin ruh hali bu mekânlara benzemeye başlamıştır. 

Modernist eserlerin simgesel boyutu roman kahramanlarının ruh dünyası ile çelişik 

ve özdeşik olması bakımından önemlidir. 

 “Aynı zamanda mekânın niteliği orada bulunan insanların da özelliklerini ya 

da statülerini ve toplumsal algılarını üstlenecek bir misyona sahiptir.”
671

 

 Adalet Ağaolu da modernist mekânları bu işleve uygun olarak romanlarında 

yansıtır. Romanlarda yer yer modernist ruha etki eden açık alanlar verilse de etki 

alanı bakımından daha çok modernsit atmosferi yansıtan kapalı mekânlar öne çıkar. 

2.2.4.1.  Kapalı Mekânlar 

Adalet Ağoğlu’nun romanlarında kapalı mekân tercih etme nedeni, modern 

bireyin ruh halini net olarak yansıtmaktır. Bu durum, açık mekânların olmadığı 

anlamına gelmez ama açık mekânlar, zayıf bir unsurdur. Ağaoğlu romanlarında 

modern, kentli bireyin sıklıkla zaman geçirdiği yerler; ev, otel, restoran, bar, büro, 

okul, lokal, salon, fabrika benzeri kapalı alanlardır. 

2.2.4.1.1.  Otel, Bar, Restoran, Salon v.b Bireysel Yaşam Mekânları 

Ölmeye Yatmak’ta Ankara’dan seçilen mekânlar bakımından, modern mimari 

olan dikey yapılar göze çarpar. İntihar için seçilen yer otel, modern, kapalı ve dikey 

bir mimariyi yansıtır. 

“Asansörle tam on altı kat çıktık. On altıncı katta indik.” 
672
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Aysel, Aydın’ı gördüğü yeri anlatırken; “Altı ay önce gökdelenin dibinde 

rastladım.”
673

şeklinde modern mekândan söz eder.  

Kentli bireyin eğlence mekânları da romanda yerini alan mekânlardandır. 

Aysel’in mektubunda tanıttığı bu modern mekânlarda kadın-erkek iç içedir. 

“Ben bu sayede ilk defa 2 Eylül Cumartesi akşamı, yani buraya döndüğümün 

ertesi günü bir gardenpartiye gittim. Yani bahçede eğlence demek oluyor.(…) bilet 

başına iki bayan ve bir bay olmak üzere iki liraymış.”
674

 

Modernist insanlar, kalabalıklara rağmen yalnızdır. Yaşadıkları kapalı alanlar 

da bu yalnızlığı ortadan kaldırmaz. Hatta Hayır romanında yazar-anlatıcı, bireyin 

kalabalıkların içinde kendini daha yalnız hissetmesi için mekânları buna göre 

tasarlar. Avrupa’da Gentfore ruh sağlığı merkezinde çalışan Engin, Dr. Bernt ile 

gittiği barın atmosferi,  toz zerreciği gibi hafif ama oradaki insanlar fiziksel olarak da 

yokmuş gibi tasvir edilir: 

Girdikleri bar, bahçeli bir evin oturma odasını andırıyor. Köşedeki ocakta 
büyük bir ateş yanıyor. Yumuşak ışıklar, çığırtkan olmayan müzik. Barda 
şişman bir adam var. Servisi karısı yapıyor. Masaların hepsi dolu. Yine de 
ortalıkta kalabalığın uğultusu bile yok. Öyle ki dışarıda yağan ve durmadan 
camlara biriken karın sesi bile kulak verilse işitilebilir.”

675
 

Yazsonu romanında anlatıcı konumunda üç anlatıcının olduğu görürüz. 

Kurmaca ve üst kurmacadan oluşan roman kurgusunun anlatıcı sayısı da artar. 

Şahsiyet ve yaşam alanı bakımından belirsizlik gösteren ilk anlatıcıyı, kitap yazarının 

sesi olarak düşündüğümüzde kış ayında odasında romanını yazar. Üst kurmacadaki 

yazar-anlatıcı ise yaz mevsiminin son ayının son haftasında kalabalık bir kentten 

ayrılıp Antalya Alanya’daki bir tatil köyündeki küçük bir motele yerleşir. Sakinliği 

hissetme arayışındaki bu modern bireyin tercihi, küçük bir motel olur. İkinci 

kurmacada yer alan Nevin ve arkadaşlarının tercihi de o motelin yanında yer alan, 

şehrin bunaltılı hayatından sıyrılmak için kaldıkları Hasan ve Nevin’e ait eski bir 

evdir. Yazar, mekân olarak deniz kıyısı dışındaki kapalı alanları tercih etmiştir. 

Büyük kentlere sıkışmış, bunalan ve sürekli gözetim altında olan modernist bireyin 

bir kaçış olarak kurmacaların merkezinde yer alan bu moteli tercihinde, anlatıcı 

yazarın aşağıdaki düşüncelerinin etkisi vardır. 

673
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“Motelde artık kimseler kalmamış olsa da, barı, lokantası açık, yemekler 

güzel, her zaman tazeydi. (...) her biri, ne polis gibi sürekli gözaltında tutuyor sizi ne 

de bütünüyle görmezden geliyor. Özetle her şey kıvamındadır.”
676

 

Modern yaşamlarda bireyselleşen yaşamda bireyin herhangi bir sebeple gittiği 

başka yerlerde yaşamını devam ettirmesi için de konforlu alanlar oluşturulur. Otel, 

motel, apartlar bu mekanların başında gelir. Ferit Sakarya, Ankara’da iken 

arkadaşlarından Azra’nın davetine gittiği terastaki evde sabahlamayıp otelde kalmayı 

tercih eder. 

“Resepsiyonda uyuklayan adamdan anahtarını alıyor.(…)Asansör duruyor. 

Ferit odasına yürüyor.(…)”
677

 

Ruh Üşümesi’nde ana mekân, adam ve kadının bir araya geldiği İngiliz bar 

kültürüne benzediği ve yabancı müziklerin yemeğe eşlik ettiği bir restorandır. Bu 

restorana gelen kişilere baktığımızda, restoranın bir şehir merkezinde olduğunu 

anlarız. Ayrıca kadının kaldığı yer olarak otel geçer. Roman’ın mekân unsurunu 

modernist kılabilecek özellikler arasındaki en belirgin olanı, birbirini tanımayan 

insanların toplu biçimde zaman geçirebileceği alanlar olarak öne çıkmasıdır. 

Restoran, otel, kalabalık caddeler kent mimarisine uygun yerlerdir. Daha çok eğitimli 

insanların geldiği bu mekânın tasviri, kentin karmaşıklığını ve kentte yaşayan bireyin 

karmaşık ruh halini yansıtır.  

Kurtulmuş kurtulmamış, herkesin her şeyi hep bir ağızdan konuştuğu, çatal-
tabak-bardakların aynı aralıklarla aynı şangırtı-şungurtu tınlamaları verdiği 
orta genişlikteki salon, sağlı sollu iki noktasından birer yarım kolonla 
kesilmektedir. (…) yarım kolonların üst yarıları aynalarla kaplıdır,(…) 
karşısına düşenleri bu nedenle biraz burun, bir parça omuz, bazen bir sakal 
ucu, bazen tek göz, yarım kaş, alt dudak, çene, kulak memesi vs olarak 
parçalı yansıtmaktadır.

678
 

2.2.4.1.2. Ev, Okul, Fabrika, Lokal, Taşıma Araçları, Mahkeme vb. Toplu 

Yaşam Mekânları 

Ölmeye Yatmak romanında okullar, üniversite, lokaller, dernekler, sanatsal 

mekânlar, farklı insanların bir araya geldiği ve kentli kimliğin pekiştiği otantikliğin 

676
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yitirildiği modern mekânlardır. Aysel’in okulundan hareketle herkesin tek tip bir 

eğitimden geçtiği görülür. Modern ulus yaratma süreci bu kurumsal mekânlarda 

başlar. Burada modern mekânlar, insan ruhunu şekillendirme açısından işlevsel bir 

yere sahiptir. 

Bir Düğün Gecesi’nde mekân; İstanbul, Anadolu Kulübü, sanat galerisi, bar, 

üniversite, otobüs, ev gibi modern kapalı mekân ve araçlar seçilir. Ayşen’in 

düğününün yapıldığı yer Ayşen’in babası İlhan’a ait modern bir mekândır.  Bu yer 

çok katlı ve çok işlevlidir. 

“Birinci katta tanışılır. İkişer üçer oturulur(…)  ikinci katta ellişer yüzer 

toplanılır.(…) üçüncü katta cinfiz içilir kumar oynanır. Fiyatlar tartışılır.(…) 

dördüncü katta öğle yemeği, akşam yemeği: Bay Hakan’ı tanıyor musunuz?(…) 

dördüncü kat uzun sürer. Beşinci katta…”
679

 

Hayırromanı, Dar Zamanlar serisinin üçüncü kitabıdır. Diğer romanlarda 

olduğu gibi burada da mekân unsurlarının yine büyük şehirler, kapalı alanlar, modern 

resmi devlet kurumları olarak karşımıza çıkar. Mekânların azlığı bireyin içinde 

yaşadığı dar dünyayı da gösterir. Modernist bireyin ruhu, kurumlar ve kapalı alanlar 

arasında sıkıştığı görülür. Kurumların daha çok baskı ve dönüştürme merkezlerinden 

seçilmesine karşın bireyin kendi olarak kalabildiği yer evdir. Hayır romanında 

Aysel’in ödül alacağı yer olarak ‘Özerk Milli Kültür Kurumu’ tören salonu seçilir. Bu 

kurum, romanda sıkça geçer ve bir nevi önce suçlanan sonra da onurlandırılan bir 

bireyin bu riyâkarlığa karşı direnme veyahut direnmemesinin sembolüdür. Aysel’in 

yazdığı ama yayımlamadığı bir yazısından yargılandığı yer, kapalı olan mahkeme 

salonudur.  

“O serçe adımlarıyla gidip sanık yerine oturmuştu. Yargıcın arkasındaki 

pencereden içeri tozlu ışın demetleri dökülüyordu.”
680

 

Aysel’in buradaki tavrından hareketle otoritelerin kendini yaşatma biçimi 

olarak oluşturduğu bu kurumun, bireyi baskı altına alma anlayışının somut alanı 

olduğunu anlarız. Ayrıca bu işi yapan bireylerin kendi benliğinden çok egemenin 

temsilcisi konumunda olduğundan bu kişiler, romanda silik bir tasvire sahiptir. 
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Mekânın birey üzerindeki dönüştürücü etkisi ortaya çıkar. Yargıçlar ve Aysel, 

gücünü-güçsüzlüğünümekânın temsil boyutundan alır. 

“Tozlu gün ışınları artık yargıcın başına, omuzlarına dökülüyor, onu hemen 

hemen bir cüppe olarak gösteriyordu. Ağzı da görünmüyor. Yalnızca ses. Sert, 

kurşunsu bir ses: İşittiniz. evet? Sizi dinliyorum. Kısa olsun!”
681

 

Üç Beş Kişi romanı; Başkent Ankara, İstanbul, Eskişehir kentlerinde geçer. 

Bu yönüyle roman mekânlarına baktığımızda roman, bir kent romanıdır diyebiliriz. 

Murat, Beşiktaş’ta küçük bir dairede, Neval Hanım ve Belgin Osmanbey’de zemin 

bir dairede, Türkan Hanım ve ondan ayrı yaşayan kızı Kısmet ile aynı binada; Ferit 

Sakarya, fabrika ve toplantı salonlarında karşımıza çıkar. Bu yapılar, modern 

kentlere özgü olan kapalı mekânlardır.  

Modern mimari her ne kadar bireyin özel hayatını belli bir alana yerleştirse de 

bu mekânlarda bireysel alan, özgür bir alana dönüşemez. Zemin katta yaşayan Neval 

Hanım’ın üst katında yaşayan adamla yaşadığı tartışma bunu gösterir. Evin iç 

mimarisi; “Yokuş üstü. Zemin kat. İki oda bir hol’ buna da kat 

diyooorlar…”
682

biçiminde verilirken evin dışı da özel alan ve kamu alanın iç içe 

geçtiği bir mekân sunar. 

“Ters yönden giren başka arabalar, arkadan dolananlar, pencere dibine park 

etmeye çabalayanlar; hepsi sanki bu katın içinden gazlayıp geçiyorlar; Neval 

Hanım’ın Karyolasını bile sallıyorlar.”
683

 

Bu katlardaki yaşamlar iç içe geçtiğinden özel alanın ihlali oldukça fazla 

yaşanır. Neval Hanım’ın komşusunun kendi katında çıkardığı sesler, Neval Hanım’ın 

evindeymişçesine hissedilir. 

“Kulaklarını dikeltiyor. Üst katı dinliyor(…) adam yukarda, gerisine bastığı 

iskarpinleriyle, sakınmadan dolanıoor işte…(…) Ne teypin sesini kısmasını biliyor 

ne kendi sesini: Antep? Antep? Alooo!... Alooo Muzaffer!... Muzaffer lan!.”
684

 

Kısmet, annesi ile aynı binada yaşar. Aysel’in, sevmediği kocası Orhan ile 

yatakta yaşadıklarının kimsenin tarafından duyulmaması için yaşadığı ruhsal durum, 

onun psikolojik dünyasına sirayet etmiştir. Bu durumlar, modern kentlerdeki yaşam 
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alanlarının insan ruhunu etkilemesi bakımından önemlidir. Bu mekânlar, genel olarak 

az sayıda kişinin veya yalnız kalan bireylerin yaşam alanları olsa da başkalarının 

yarattığı ihlallere maruz kalma biçimindeki mekânlara da döner: 

“Yine o kötü korkuya yakalanacağım. Yine üstümde… yatak gıcırdayacak. 

Bir türlü önleyemediğim o gıcırdama. Alt kattakiler işitir, üst kattan…”
685

 

Fikrimin İnce Gülü’nde Bayram, roman boyunca Mercedes arabasının içini 

mekân olarak kullanır. Bayram, aşırı mülkiyet kaygısıyla adeta aracına yapışıp kalır. 

Araba tamircisi olan Bayram, sürekli makinelerin olduğu yerleri mekân olarak seçer. 

Modernitede seri üretin alanları olarak karşılaşılan tamir dükkanı, araba fabrikası gibi 

örnekler bu romanda yer alır. 

“Derken Bayram, kapağı montaj hattına attı. Önceleri bir yedek parçaydı 

Bayram. Dama taşı gibi ordan oraya.”
686

 

Romantik Bir Viyana Yazı romanının kurmaca metninde mekân, Kamil 

Kaya’nın öğretmenlik mesleğini icra ettiği Kastamonu, Konya, Kütahya, Kırşehir 

kentlerinin merkezlerinde geçer. Bunun dışında üst kurmacada ise Londra Hyde Park 

ve Viyana mekân olarak seçilir. Bu modern merkezler, metnin dokusunu da 

şekillendirir. Şehrin dokusu, burada yaşayan insan ilişkilerinde de kendini gösterir. 

Mekânın insan üzerindeki tesiri ortaya çıkar. Kurmacada geçen şehirler hakkında 

ayrıntı verilmezken yalnızca burada Kamil Kaya’nın çalıştığı okullardaki sınıflara 

rastlarız. Mekân-insan ilişkisine üst kurmacada daha yoğun rastlarız. Modern 

Avrupa’nın önemli merkezlerinden Viyana öne çıkar. Bu merkez, yazı yazmak için 

gelen Yazar ile emeklilik döneminin hayali olarak Viyana’ya gelen Kamil Kaya 

üzerinden verilmiştir. Kamil Kaya, Viyana’nın tarihsel mekânlarında ve modern 

araçların hakim olduğu kalabalık caddelerde gezinirken, Yazar ise sakin bir yerde ve 

tenha bir restoranda zamanını geçirir. Kamil Kaya’nın ruh doktoru öğrencisi Asaf, 

üst kurmaca yazarı ile oturdukları restoranda kaldığı yer, normalde Münih’te 

kalmasına rağmen, kentin yapısı üzerine konuşur. Bu kentin modernitenin ruhuna, 

hız yapısına uygun tarzda inşa edildiğini görürüz. Oteller, sinema salonları, 

süpermarketler Kamil Kaya’yı tamamlayan unsurlardır: 
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“Siz de gördünüz, buraları merkeze biraz uzakça ama ulaşım çok kolay, 

otobüs saati saatine duraklarda olur, indiğiniz yerde yer altı trenleri hazırdır, o 

bakımdan hocama bir sorun yaratacağını sanmıyorum.”
687

 

2.2.4.2 Açık Mekânlar 

Adalet Ağaoğlu, mekânları daha çok kapalı mekânlardan seçse de romanların 

geçtiği açık yerler de daha çok modern şehirlerin yapsını anlamaya yardımcı olan 

yerlerden şeçer. Buradan hareketle modern bireyin yaşadığı açık alanlar, onun 

karakterinde etkide bulunan dış fonksiyonların anlaşılmasında yardımcı olur. Türkiye 

ve Avrupa’dan seçilen farklı modern şehirlerin merkezinden oluşan bu alanlar daha 

çok; cadde, park, vapur, köprü, deniz kıyıları, otoyollar, istasyon gibi yerlerdir.  

Dar zamanlar serisinin Ölmeye Yatmak romanında mekânın dönemine göre 

modern bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Doçent Aysel, küçük yaşından itibaren 

Ankara’nın taşrasından Ankara merkezine gelir. Aysel, intihar girişimi öncesi araca 

biner ve tüm gece Ankara’nın cadde ve mahallelerinde gezer. Böylelikle mekân 

olarak modern bir şehrin açık mekânları seçilmiş olur. Bu seçim rastlantısal değildir. 

Değişimin öncüsü olan mekân-birey ilişkisini yansıtması bakımından bilinçli bir 

tercihtir. 

Fikrimin İnce Gülü romanında da daha çok modern kentler, modern araçların 

bu mekânların içinde gezdirilmesi üzerinden verilmiştir. Romandaki mekânlar; 

Almanya, Ankara, Edirne, İstanbul, Bursa gibi modern şehirlerden seçilir. Romanda 

araba, köprü, vapur, tren gibi modern araçlar fabrika gibi toplu çalışma alanları yer 

alır. Romanda yer alan şehirleri birbirine bağlayan otoyollar modern dönemin hızını 

simgeleyen mekânlardır. Fikrimin İnce Gülü romanı, Kapıkule’den Ballıhisar’a 

kadar otoyol, köprü, vapur gibi açık mekânlarda geçer. 

Bayram, İstanbul’dan geçerken Boğaz’da yeni yapılmış köprüden geçer. Bu 

köprü karşısındaki düşünceleri, modern bireyin modern araçlara karşı olan hem 

tutkusunu hem araçların onun üzerindeki egemenlik duygusunu yansıtır. Aynı 

zamanda araçlardan yola çıkarak Bayram, kendi egemenlik duygularını da açığa 

çıkartır. 

687
Ağaoğlu, Romantik….,  121. 
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“Söz dinlemez, ipini koparmış bir kente çelik bir hat üstünden egemen olma. 

Bir değnek dokunduruşuyla her şeyi susturma. Her şeyi sıraya koyma, düzene 

sokma.(…) hırpalanmamışlığın kolay doğumu. Boşluk. Hiçlik. Tepeden bakma. 

Zorlanmadan egemen olma. Her şey herkesi ayaklarının dibinde tutma.”
688

 

Modernitede hız, önemli bir unsurdur. Hız, insanlar ve mekânlar arasında 

mesafeyi azaltır. Bunun için modernleşme sürecinde birçok modern araç yapılmıştır. 

Modernist romanlardaki hızlılığın sağlanması içi bu tip araçların romanlarda yerini 

aldığını görürüz. Tren, araba, uçak gibi araçlar romandaki hzın simgesi olan mekânı 

yansıtır. Modernist romandaki mekân mimarisi, dikey biçimde gelişerek insanları 

aynı alana toplarken; ilişki bakımından da insanları birbirinden uzaklaştırır. Üç Beş 

Kişi’ de Kısmet, İstanbul’a gitmek için Eskişehir’de tren istasyonuna gider. Gece bir 

buçukta bineceğini sabaha doğru da İstanbul’da olacağını belirtmesi modernist 

romandaki mekânsal değişimdeki hızı ortaya çıkarır. Kısmet, Murat’a yolladığı 

telgrafta; “Yanına geliyorum sabah Haydarpaşa’da olurum.”
689

demesi ile istasyonda 

tren beklerken : “biri on iki geçiyor.” dedikten sonra yola çıkması, trenle geçilen 

mekânlar arasındaki kısa süreye işaret eder. 

Murat, İstanbul’da gece Ufuk’un adresini ararken modern kentin sembolü 

olan İstanbul’un bazı semtlerini aktarır. 

“Beşiktaş’taki ruhsuz yeri bırakmıştı işte.(…) Bağdat Caddesi’ndeki 

pastaneler kapanmıştı. Dükkan vitrinlerinden bir karartma gecesinin mavi sarı ışıkları 

yansıyordu. Dolmuşun açık camından içeri şimdi hafif egzoz ve lağım kokulu bir 

serinlik doluyor.”
690

 

Romanlarda açık ya da genellikle kapalı biçimde verilen mekânların 

betimlenmesi oldukça zayıftır. Kamil Kaya’nın gezdiği tarihi yapılar bile isimleri ile 

verilirken yapıların mimarisi hakkında fiziksel bir sunun yapılmaz. Yazar 

karakterinin olduğu üst kurmacada mekân bu biçimdedir. Mekânlar arasında yer 

değiştirme, modernitenin hızına uygun olur. Üst kurmacada Yazar, Londra’dan 

Venedik’e oradan Viyana’ya geçerken Kamil Kaya katıldığı tur ile İtalya’ya kadar 

gider oradan tren ile Viyana’ya geçer. 

688
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689
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690
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“Hyde Park’ın bir ucundaki gölgeli cadde boyunca yürüyordum.(…) bir an 

önce hamburgercilerine kavuşmak için koşuyorlardı.”
691

 

Dert Dinleme Uzmanı romanı Dar Zamanlar serisinin zaman, mekân, kişi 

bakımından en belirsiz ve kapalı romanıdır. Yalnızca araçlardan ve kapalı 

mekânlardan anlaşıldığı üzere romanın modern kent ortamlarında geçtiğini 

bildiğimiz bu roman, bu kentin veya kentlerin hangisi olduğu hakkında net bir şey 

söylemez: 

“Hoş gör ağabeycim, Şehir, mahalleleri, onların adları filan çabuk ve o kadar 

çabuk değişiyor ki, şurayı iyi bilirim derken o orası değil adı da bambaşka bir 

yer…”
692

 

Görüldüğü üzere romandaki mekânların kişinin modernist yönünü açığa 

çıkaran modern mekânlardan seçilmesi, Adalet Ağaoğlu’nun romanlarını bu yönüyle 

de modernist roman çizgisinde nitelendirilmesini haklı çıkarır. 

691
Ağaoğlu,Romantik Bir Viyana Yazı, 10. 

692
 Ağaoğlu, Dert…., 105. 
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SONUÇ 

Adalet Ağaoğlu’nun 1950 yılında Ankara Üniversitesi DTC Fakültesi’nin 

Fransız Dili Edebiyatı bölümünden mezun olur. TRT bünyesinde radyo çalışmalarına 

başlar. Bu durum, onun ilk eserlerinin oyun olmasını sağlar. İlk oyunu 1953 yılında 

Bir Piyes Yazalım olan Adalet Ağaoğlu yaklaşık yirmi yıl oyun yazdıktan sonra 

edebiyatın diğer türlerinde de eser vermeye başlar.Modernist tekniklerin ağır bastığı 

ilk romanıÖlmeye Yatmak’ı 1973 yılında, ilk öykülerini Yüksek Gerilim eseriyle 1974 

yılında yayımlar. 90 yaşına rağmen üretkenliği ile öne çıkan Ağaoğlu; anı-anlatı, 

deneme, mektup türlerinde de eserler verir ve tiyatro, öykü ve romanlarıyla da 

ödüller alır. Son eseri de 2014 yılında yayınlanan Dert Dinleme Uzmanı romanıdır. 

Değişen zamanının ruhuna uygun bir üslup geliştiren Ağaoğlu, yaşanan 

olumsuzlukların karşısına ‘en iyi yapabileciği şey’ olarak gördüğü yazma eylemini 

öne çıkarır. Onun için bir varoluş meselesi olan yazma, hayatının bir parçası olmuş 

hatta bu duygu onun çocuk sahibi olmasının önüne de geçer. Tutkuyla bağlı olduğu 

edebiyata geçirdiği bir kazadan sonra da ara vermez ve yazmaya devam eder.  

Avrupa’da yaşanan düşünsel gelişmeler, önce Avrupa daha sonra dünyanın 

birçok yerinde dinsel, toplumsal, yönetimsel, ekonomik alanlarda hızlı değişimlerin 

önünü açar. Moderniteye bağlı gelişen modernleşme sürecinin zihinsel yönünü 

ortaya koyan modernizm kavramı üzerinde, net bir tarihsel ve kavramsal uzlaşı 

yoktur. Genel olarak modernizm başlangıcınının düşünsel yapısını, aklın 

egemenliğini öne çıkaran Newton fiziğine ve bunun felsefi boyutu olan Descartes 

düşüncesine dayandırılır.Bu fikirle beslenen rönesans, reform, coğrafi keşifler, 

endüstriyel sıçramalar, Fransız ihtilali, aydınlanma dönemi toplumu her açıdan 

dönüştürmeye başlar. Netice olarak aklın egemenliği; bilimsel tekniğin ilerlediği, 

kentlerde yaşamın arttığı, dini duygu ve düşüncelerin zayıfladığı yeni bireysel bir 

yaşam yaratır. 

Durmadan yenileşmeyi savunan modernizm, aynı zamanda kendi 

yeniliklerinin de eleştirmeni durumundadır. Batı’daki bu gelişmeler, elbette Türk 

aydınlarının etkisiyle Osmanlı’da bazı siyasal ve toplumsal değişimlere öncülük 

eder. Tanzimat’ın 1839’daki ilanından sonra yönetimin Batı odaklı yönetim anlayışı, 

sonraki süreçlerde toplumu dönüştürmeye başlar. Yönetim biçimi ve toplumsal 
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yapısıyla zamanın ruhuna direnemeyen, Doğu düşüncesinden mülhem Osmanlı 

Devleti, yerini ulus-devlet temelli modern demokrasiyi esas alan Türkiye 

Cumhuriyeti’ne bırakır. Bu durum, uzun süren çelişkileri ve sancıları beraberinde 

getirir. Tanzimat’tan itibaren başlayan Batı eksenli Türk modernleşmesi, Cumhuriyet 

süreciyle kurumsal açıdan ve üretim bakımından hızlı bir evrilmeye girer. Hızlı 

modernizasyon, toplumun ruhuna uygun gelişmediğinden toplum yaşamında birçok 

aksaklık yaşanır. Bu hem toplum yapısını değiştirmiş hem de toplum ve kurumların 

baskısı altında kalan kişinin birey olmayolunda birçok engelle karşılaşmasına neden 

olur.  

Yirminci yüzyılda yaşanan ve dünyanın kimyasını bozan savaşlar, bireyin de 

psikolojisini alt üst etmeye yetmiştir. Batı bireyini varoluş sorgulamalarına götüren 

bu süreçte açığa çıkan düşüce sistemleri, Türk toplumu üzerinde de etkili olur. 

Cumhuriyet’ten itibaren hızlanan modern teknikler demografik yapıya da etki eder. 

Makineleşme, kırda yaşayan insanların üretim biçiminin değiştirir. 

Kentlerde yeni yaşamların ortaya çıkması, merkezi konumdaki yerlere göçlerin 

yaşanmasına neden olur ve kentler büyümeye başladığı gibi yeni kentler de oluşmaya 

başlar. Kent kimliği ortaya çıkmaya başlar ve bu, bireyin kimliğini de değiştirir. Hızlı 

yaşanan bu değişim ve dönüşümler, Batı’nın sanatsal ve kültürel istilasıyla birlikte 

edebi ve sanatsal ürünler de değişime uğramaya başlar.  

Estetik modernizm, modernitenin uzun sürede yarattığı değişimlere karşı 

bireyin direnmesinin bir yolu olarak 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkar ve 

mimariden edebiyata kadar yeni tarzlar yaratır. Bu değişimlerin merkezinde birey 

vardır. Aklın insanı getirdiği yeri sanatta gerçeklik algısını kırarak vermeye çalışan 

modernist ürünler, Türk sanatçı ve yazarlarını da etkiler.  

Estetik modernizmle birlikte geleneksel roman formu; zaman, şahısların 

konumu, mekân, olay örgüsü, izlek ve anlatım bakımından birçok değişim yaşar.Bu 

roman formunda bireysel ve toplumsalodaklı psikolojik çözümlemeleryapılır. Birey-

toplum-otorite çelişkilerini aktaran izlekler ağırlık kazanır. Adalet Ağaoğlu 

romanlarında; yalnızlık, cinsellik, aidiyetsizlik, hiçlik, başkaldırı, cinsellik, intihar 

gibi bireysel yönlü izleklere ağırlık verirken; modernleşme, iktidar, milliyetçilik, 

kentleşme, aydın bunalımı, ulus-devlet, emek yabancılaşması da sosyal izlekleri 

oluşturur. Yazar, bu izleklerde, eserin merkezinde bulunan bireyi daha çok öne 
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çıkaran iç konuşma yöntemlerini tercih eder. Romana gerçeklik duygusu katan kolaj, 

montaj gibi diğer eserlerin de metinlere dahil edildiği anlatım teknikleri, bu yeni 

modernist romanın nitelikleri arasında sayılabilir. Ağaoğlu romanlarında öne çıkan 

anlatım teknikleri;kolaj, montaj, iç konuşma çeşitleri, geriye dönüş-ileriye gidiş, 

ironi, bilinç akışı, modernist imge, grotesk anlatım, leitmotif olarak söylenebilir.  

Modernist roman formunda zaman, sarmal bir boyuta ulaşır. Ağaoğlu, 

romanlarında tek bir andan hareket ederek zamanın sarmal yapısından yararlanır. 

Böylece tek bir anı, bireyin veya toplumun geniş bir zamanını kapsayacak şekilde 

genişletir. Yazar, geçmişi, şimdiyi, geleceği içiçe geçirerek bireyin zihnini daha 

doğru aktarır. Bu açıdan incelediğimiz yazarın bütün romanları, kısa bir anın 

etkisiyle geçmiş, gelecek ve şimdi iç içe öğütülür. 

Adalet Ağaoğlu’nda eğitimli, kentli, modernist birey, modernist romanın 

merkezi konumundadır. Ancakromanlarında tek kahramanın izinde gelişen roman 

artık birden çok ana karakterle devam eder. Bu da onun romanlarında her bireyin 

önemli olduğunu gösterir. Bu, modernite bireyinin kendini yaşamda belirleyici olarak 

görmesine paralel gelişen bir durumdur. Kişiler, modernitenin dayattığı yaşam 

karşısında bunalır, yalnızlaşır, kendine ve çevresine yabancılaşır. Bunun sonucunda 

da aidiyet duygularının yitirerek intiharın eşiğinde yaşar. Adalet Ağaoğlu, Nükleer 

Çağ’ın gerçekliğine başkaldırma biçimi olarak gördüğü intiharı sonsuz özgürlüğün 

başlangıcı olarak değerlendirir.  

Ağaoğlu’nda roman mekânları, modernitenin atmosferini yansıtan ve hıza 

bağlı olarak ruhu değişen kentlerde ve kapalı alanlarda geçer. Bu alanları, bireysel 

zamanın yoğun olarak geçtiğialanlardan seçer. Seçilen mekânlarda mekân ve bireyin 

birbirini etkilemesi ve tamamlaması bakımından ilişki vardır. Modernist nitelik 

taşıması bakımından romanlarda olay örgüleri, gittikçe zayıflayarak yerini durumlara 

ve içsel çözümlemelere bırakır. Olaylardan çok bireyin yaşadığı tekil durumların 

toplumsal ve sistemsel boyutu öne çıkar. Birey edilgen olduğu için olaylar daha az 

yer tutar Ağaoğlu romanlarında. 

Ölmeye Yatmak romanıyla romana başlayan Ağaoğlu, bu eserinde modernist 

izlek ve anlatım tekniklerini sıkça kullanır. Bir dönemin nesli ve aydınları üzerinden 

Türk modernleşmesini de ironik biçimde romanın merkezine yerleştirir. Özellikle 

gazete, dergi, mektup, anı-günlük gibi farklı türler kitap, şarkı, marş gibi 
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unsurlarlakolaj ve montaj tekniğini kullanır ve böylece romanın gerçeklik algısını 

destekler. Genel olarak baktığımızda Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar dörtlemesi 

dışında Fikrimin İnce Gülü, Üç Beş Kişi romanlarının merkezinde bireysel ve 

toplumsal çelişkileri oluşturan izlekleri yeni bir üslupla anlatır. Bu yönüyle onu 

modernist bir yazar olarak gösterebiliriz.Adalet Ağaoğlu’nun eser yazmadaki üslup 

arayışının sonucunda belli bir değişimin başlangıcı olan Yazsonu romanıyla 

oluşanyeni üslup, Romantik Bir Viyana Yazı ve Ruh Üşümesi romanlarıyla devam 

eder. Bu yeni üslupta, modernist etkiler ve postmodernist etkiler iç içe geçmeye 

başlar.  

Ağaoğlu’nun bu son romanlarında kurgu yapısı değişse de izlek olarak 

modernist etki hala devam eder. Ağaoğlu romanlarında yer alan modernizm 

zihniyetinin yarattığı değişimlerin ve dönüşümlerin ruhu, sürekli canlıdır. 

Modernizm ruhunu etkin biçimde yansıtır. Bu bakımından Ağaoğlu,salt kullandığı 

tekniklerden dolayı modernist sayılmaz. Romalardaki izleklerin gerek Türk 

modernleşmesine uygunluk göstermesi gerek bireylerin modernite pratiğiyle düştüğü 

çıkmazı yansıtması bakımından modernizmin ruhuna uygunluk gösterir. Dünyada 

yaşanan birçok olay ve olgu, insanı etkilemesi bakımından romanların ruhuna sirayet 

eder. Bu yönüyle hem ulusal hem de uluslar arası ölçekte modernizmin ruhuna uygun 

düşen durumlar Adalet Ağaoğlu romanlarının temasını oluşturur. Ağaoğlu bunu, 

insanların duygu ve düşünce dünyasına daha kolay hissettirecek anlatım teknikleri 

kullanır. James Joyce, Franz Kafka, Virginia Wolf gibi modernist yazarların sıkça 

kullandığı iç konuşmalar, Adalet Ağaoğlu’nun da anlatım biçimini yansıtır. 

Sonuç olarak, modernizmin toplumu ve bireyi aklın öncülüğü ile getirdiği 

duruma 1870’lerden itibaren estetik karşı çıkış sonucunda sanatta yaşanan 

gelişmeler, edebiyatı da değiştirir. Geleneksel anlatılarda yer alan izlekler değişir ve 

bu izlekler yeni bir anlatım tekniğiyle yeni bir üslupla anlatılmaya başlanır. Bireyin 

sinik ruh haliyle ön planda olduğu bu metinler, modenitenin aynı zamanda eleştirisini 

de oluşturur. Bu yönüyle bakıldığında Adalet Ağaoğlu romanlarını,  ilk romanlarında 

daha yoğun olmakla birlikte modernizm ruhu ve modernist roman izlek ve 

teknikleriyle yazar.Toplumun üzerinde etkili olan sosyal meselelerin birey 
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dünyasında yarattığı tahribatı, izlek ve yapı-kurgu bakımından modernist bir üslupla 

ele alan Adalet Ağaoğlu klasik anlatımın dışına çıkar. 
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