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POSTMODERNiZMiN DEGERi DlŞLAYAN 'ÇOGULCU ESTETİK'İ VE 
BUNUN 1980 SONRASITÜRK ROMANINA Y ANSlMALARI 

Mustafa AP A YDlN• 

Özet 

Postmodernizmin Türkiye' de tartışılmaya başlandığı 1980 sonrasında postmodern ka
bullerden hareket eden Türk entelijensiyası postmodernizmi edebiyana çoğulr.:uluk ve özgürleşme 
olarak takdim etti: Yaşanan süreçte postmodernizmin filozofik arka planı, Türk edebiyat dünya
sında genellikle ihmal edildi ve postmodernisı aniatı örnekleri, büyük ölçüde yeni aniatı teknikleri 
üzerinden değerlendirildi. Özellikle 1 990' dan sonra, postmodernizmin Türk romanına egemen 
olduğu söylenebilir. Edebiyat dünyasında, postmodern anlatılardaki yeni kurmaca teknikleri 
övgüyle karşılandı : ancak modernizmle hesaplaşan, değer kavramını dışlayan yeni tematik tutum 
üzerinde pek durulmadı; d.aha doğrusu bu konuda, birkaç istisna dışında, eleştirel bir yaklaşım 
sergilenmedi. Bu bildiride postmodernizmin · çoğulcu estetik' anlayışının aniatı içeriğini nasıl 

şekillendirdiği üzerinde durulacak, bunun 1980 sonrası Türk romanındaki yıınsınıaları tartışıla
caktır. 

Anahtar Kelimeler: Postmodernizın, 1980 sonrası Türk roma nı . çoğulcu estetik, 
modernizm. 

Türkiye gibi modernleşme sürecini henüz tamaınlayaınamış ; gelişmekte olan 
ülkeler arasında sayılan toplumlarda postınodemizm, özellikle Sovyet Bloğunun yıkıl
maya başlamasından sonra yeni liberal politikalar ve uygulamalar olarak kendini gös
terdi. Başlangıçta bunun çok ciddi bir düşünsel değişim projesi olduğunu anlayamadık. 
Yaş~ımızı kolaylaştıran teknolojik yenilikler dikkatimizi çekti . iletişim devriminin 
dünyayı mahallemiz kadar ya:kınlaştırdığına, bilgiye ulaşınanın parmaklanmızın ucunda 
olduğuna tanık olduk. Bu yeni duruma övgüler düzen geçmişte ayrı kutuplarda olan 
yazarlarla, televizyon yorumcularıyla karşılaştık. Bazı yazarların ulus devlet, tarihle 
yüzleşmek, çoğulculuk, Cumhuriyet konularında geleneksel sol veya sağ yaklaşımiara 
uymayan, daha doğrusu değer kavramına geçmişte atfedilen anlamları sorgulayan gö
rüşlerini daha sık okumaya başladık. 

Edebiyat dünyamızdaki değişme de hemen hemen aynı yıllarda başladı ve top
lumsal yaşamımızdaki değişme karşısındaki hayranlık dolu şaşkınlığıınıza benzer bir 
yaklaşım ile 'çağdaş olanın estetiğiyle ' üretilen metinleri karşıladık. Akademik camia, 
1 990'lı yıllardan itibaren, pek de alışık olmadığı şekilde güncel edebiyat hakkında 
onaylayıcı bir tavır geliştirdi. 

Postmodemizm, 1960'1ı yıllarda Fransa'da ortaya çıkan 1970'1i yıllardan itiba
ren de ABD'de yaygınlaşan bir düşünce akımı olarak takdim edilmektedir. 1 Başlangıçta 
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postmodernizmin modernizmin bir uzantısı olup olmadığı tartışılıyordu: ancak bugün 
postmodernizmin Aydınlanma hareketiyle başlayan modernizm projesiyle ciddi bi<,:imde 
hesaplaşan bir düşünce hareketi olduğu kabul edilmektedir. Postmodernizın, estetik 
yenilenmeden önce, modernizmin toplum projelerini sorunsallaştıran, bir anlamda da 
Batı düşünce dünyasının kendisiyle hesaplaşmasını da içeren bir harekettir. Bir başka 
açıdan da bu, küreselleşme~in düşünsel arka planını oluşturmaktadır. 2 Kapitalizmin 
1 960'lı yıllardan itibaren yeni bir yapılanma içine girdiği ve ulusal sınırlar içinde harc
ket eden sermayenin hızla uluslararası bir karakter kazandığı, ucuz iş gücünün bulundu
ğu ülkelere yöneldiği, bu yeni sermaye hareketlerine engel olabilecek ulus devlet yapı
lanmalarını aşmaya gayret ettiği, postmodern düşüncenin ulus devlet eleştirisinin de bu 
çabalara denk geldiği gözlenmektedir. 

Kültür kurarncısı Terry Eagleton, Kuranıdan Sonra adlı kitabında. Batı dünya
sında 1 960'lı yıllardan sonra gerçekleşen zihniyet değişimini kültür kuramı çerçevesin
de yorumlarken kimi zaman ironik somutlaştırmalarla postmodernizmin kültürel algı

Jarda ve çalışmalarda ne kadar önemli bir sarsıntı yarattığını anlatır: 

"Yapısalcılık, Marksizm, post-yapısalcılık ve benzerleri, artık eskisi gibi seksi 
konular değil. Şimdi seksi olan şey, daha ziyade seksin kendisi. Akademinin vahşi 
sularında, Fransız felsefesine duyulan ilgi, yerini Fransız öpücüğüne gösterilen tcvec
cühe bıraktı. .. Kültür kuramı okuyan öğrenciler arasında, beden çok moda bir konu 
başlıgına dönüştü; ama üzerinde fikir üretilen genellikle crotik beden oluyor. açlık 
çeken beden değil." 3 

Eaglaton, Batı dünyasındaki düşünsel değişimi, kendine özgü ironisiyle teşhir 
ederken ortaya çıkan sonucun bir bakıma fotoğrafını çekmeyi deniyor ve özellikle 
1 970'li yıllardan itibaren ortaya sürülen yeni liberal politikaların büyük bir amneziye 
(hafıza kaybı) yol açtığının altını çiziyor. 

Postmodernizmi anlamak için bu amnezi yaklaşımından yola çıkılabilir. Çünkü 
postmodernizm, Aydınlanmacı modernizm projesini, her açıdan mahkum ettiği ve hü
manist etik değerleri, modernizmden kaynaklanan ulus devlet gibi toplumsal yapılanma 
modellerini reddettiği, daha doğrusu milliyetçilik, din, Marksizim gibi 'büyük anlatılar' 
adını verdiği toplumsal yapının temelini oluşturan her tür ideolojiyi sorunsallaştırdığı 
için bir büyük hafıza kaybı önermektedir. 

Postmodernizm, modernizm projesinin büyük ölçüde tekçi, dayatmacı olduğu
nu savunmaktadır. Özellikle uluslaşma sürecinde Batılı toplumların kendilerinden ol
mayana karşı dışlayıcı, ötekileştirici bir yaklgşım geliştirdiği, bir doğu imgesi yarattığı 
kabul edilmektedir. Batının kendini meşrulaştırmak için uyguladığı oryantalist politika
lara getirilen eleştiriler, giderek ulus devlet anlayışını da sorunsallaştırınaktadır. Ulus
laşmanın, ancak öteki yaratmakla, bunun da toplum içindeki farklılıkları asimile eden, 
farklı toplumları dışlayan bir anlayışla mümkün olduğunu ileri süren düşünürler, kendi-

Dilek Doltaş, Postmodernizm Tartışmalar ve Uygulamalar. Te los Yayıncılık, İstanbul. 1999. s. 23. 
David Harvey, Pasımodernliğin Durumu. 1999 adlı kitabında postmodernizıni kapitalizmin yeni 
aşamasının bir ürünü olarak takdim eder. 
TeıTy Eagleton, Kurarndan Sonra. (çev. Uygar Abacı). Literatür Yayınları. İstanbul. 2004. s. 2-3. 
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lerinin de moderniteyi veya ulus devlet modelini sorgularken aynı ötekileştirici yakla
şımı sergilediklerinin farkında değilmiş' gibi görünınektedirler. Ayrıca ulus devlet yapı
sının Batıda terk edildiğine dair en ufak bir kanıt da yoktur. Bugün Batıdaki deneyim 
örnek alınarak gerçekleştirilen gelişmekte olan ülkelerdeki uluslaşma süreçleri , daha 
büyük bir tehlike altındadır. Çünkü postmodemizın. ulus devlet yapılanmasının ısrarla 
ırkçılığa kayan versiyonunu modern devlet yapılanmasının tek örneği olarak takdim 
etmekte; ulusal devletlerin toplumdaki değişik alt kültürlerin bir bileşkesi olduğunu 
görmezden gelmektedir. Bu da az gelişmiş toplumlarda, ciddi mikro milliyetçi dalgalara 
yol açmaktadır. 

Postmodernizm, modernizmin tekçi, ötekileştirici yaklaşımının karşısına çoğul
culuğu koymuştur. Bunu yapmak için de, modernizm için önemli olan bazı kavramları 
sorunsallaştırmıştır. Tarihi bir aniatı olarak kabul edip, tarihsel ilerleme ve değişim 
fikrini reddetmek ve işlevsizleştirınek , bu bağlaında ilk akla gelen yaklaşımlardan biri-
dir. ' 

Derrida' nın ve Foucault' nun her tür gerçekliğin metinsel olduğu yaklaşımı , bi
limsel bilgiyi de tarih yazımını da edebf anlatılardan ayırmayan , daha doğrusu gerçeği 
yansıtma konusunda hiçbir hiyerarşik ayrımı kabul etmeyen bir sonuç doğurmuştur.4 

Tarihin bir aniatı olarak kabul edilmesi, geçmişe dair bilinenierin hepsini göreli hale 
getirmektedir. Tarihin toplumların uluslaşma süreci içinde icat ettikleri bir şey olduğu 
düşüncesi, postmodernizmin aslında ınodernizmle hesaplaşmasının yansıınasıdır. İler
lemeci modernisı proje de geçmişi yıkarak geleceği kurma iddiasındaydı; ancak o, tarihe 
bir değer atfediyordu; geleceği kurmak için tarihin sosyo-ekonomik. sosyo-kültürel 
değişme yasalarını anlamak gerektiğini savunuyordu. Postmodernizmin ise en önemli 
özelliklerinden biri, çoğulculuk adına değer kavramını reddetmek olmuştur. Tm·ih yazı
rnma da bilime de ulus devlet yapısına da karşı çıkışın altında bu yaklaşım bulunmakta
dır. 

Derrida'nın insanlığın ürettiği her şeyi metinsellik çerçevesine sokup 
modernizmin aniatılarını yapı sökümüne uğratmasının 'gerçek' ve 'de'ğer ' kavramlarını 

ortadan kaldıimaya yönelik bir sonucu olmuştur. Bu düşünürler, çoğulculuk ilkesinden 
hareket ederek değer kavramını sorgulamıştır. Çünkü 'değer', bir hiyerarşik bakışı zo
runlu kılar; oysa postmodernisı düşünürler, değerli olanla değerli olmayan ayırımını, 
sıralayıcı, ötekileştirici bulmuşlardır. Bu bağlamda çoğulculuk, her düşüm:eye , inanışa, 

cinsiyele, k~ltüre eşit m~saf~de durmak; hiçbir hiye~arşi~ ~~klaşımı kabul eııne~ektir. 
Postmödernızm, modernızmın ayrılıkları dışlayan, bırleşurıcı yaklaşıınına karşı , farklı

lıkları önemseyen, her tür farklılığın toplumda kendini ifade etme özgürlüğünü savunan 
ve farklılıklara eşit mesafede duran toplumsal sistenıleri destekleyen bir düşünce geliş
tirmiştir . Postmodernisı düşüncenin açıkça her zaman ifade edilmesc de. benimsediği 
toplumsal model, liberal değerleri yaşama geçiren yapılanmalardır. 

Edebiyat dünyasında postmodernisı yaklaşımlar, bu modernizm hesaplaşması
nın yan ürünlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Postmodern düşüncenin çoğulculuk 
anlayışı , postmodern estetiğin de özünü oluşturmaktadır. Aslında sanatsal üretim süre-

, Bu konuda bkz. S. Dilek Yalçın-Tekin, Yeni Tari/ıselcilik Kuram1 ve Türk Edebiyarında Postmodern 
Tarih Roman/arı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005 . s. 22-37. 
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cine, postmodern düşüncenin müdahil olmaması, postmodern bir edebiyat kuramı ortaya 
koymaması beklenirdi. Çünkü kuramlaştırma, postmodernİst çerçeveden hakıldığında. 
kural koyucu, yani bir yanıyla sı"trlayıcı, · tekleştirici bir eylemdir. An~ak 

postmodernizmin nasıl bir edebiyat estetiği oluşturduğuna dair, postmodernizmin cde
biyata yansımasma dair makale ve kitapların sayısı, gittikçe artmaktadır. 

Postmodem edebiyat, türlerin sınırlarının iyice belirsizleşnıesi ne yol açmıştır. 
Türe ait kurallar koymak, postmodernizmin o çok meşhur merkezsizleştirme anlayışına 
aykırı olacağından, eski tür adları ve özellikleri bu dönemde anlamını yitirir. 
Postmodernisı edebiyat, kendini en iyi, adına artık roman denıneyen aniatı türünde ifade 
edebilmiştir. 

Bizde postmodernİst edebiyatın ilk algılanışında, postmodern edebiyat teknikle
ri ön plana çıkarılmış olsa da, aslında bu anlayışla yazılan eserler, postmodern oluşları
nı, üstanlatı, pastiş, kolaj gibi aniatı tekniklerini kullanmalarından alınaınaktadırlar. 

Hatta, postmodern aniatı teknik ve taktiklerini kullanmayan; ama postmodern duruşa 
sahip birçok aniatıdan söz edilebilir. Hatta bu aniatılarda kullanılan aniatı tekniklerin 
büyük ölçüde modemisı romanlardan devralındığı bile söylenebilir. Ancak 
postmodernİst tavır, metnin kurgusundan içeriğine kadar her özelliğiyle yeni bir anlayışı 
zorunlu kılar. Aslına bakılırsa postmodernİst düşüncenin moderniznıle hesaplaşmasının 
metin düzleminde edebiyat eserlerinde de gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. 
Modernisı romanlada aynı teknikleri kullanıyor olsa bile postmodernsit anlatı. bu tek
nikleri modernist anlatılan yapısökümüne uğratmak için kullanır. 

Postmodern anlatı, Foucault'nun merkeviktidar çözümlemesinden yararlanmış
tır. Metnin kurgusundan başlamak üzere, modernist yazarın metindeki iktidarı kırılmış; 
okur merkezli bir metin anlayışı geliştirilmiş; kişisel söylem, yerini metinlerarasılığa 
bırakmıştır. 

Merkeviktidar olgusunun reddedildiği ortamda, postmodern aniatılarda da bir 
iktidar mekanizması olarak kabul edilen değer, ınerkezsizleştirıne teknikleri kullanılmak 
suretiyle sorunsallaştırılmıştır. Bir yandan trivial olanla sanatsal olan hiçbir estetik sınıf- · 
lama yapılmadan metin demokrasisi içinde yan yana yer alınış, bir yandan da etik bir 
duruştan özellikle kaçınılmıştır. Bu bağlamda metnin okuyucuya ileteceği tezler de, 
antitezleriyle birlikte verilerek anlamını yitirmiştir. Metin, ciddiye alınacak bir tezden 
yoksun bırakılınca da geriye oyundan başka bir şey kalmaz. Roseneu , bu konuda 
postmodern yaklaşımı şöyle vurgular: "Eğer şüphecilerin iddia ettikleri üzre hakikat 
diye bir şey yoksa o zaman geriye kalan tek şey oyundur, sözcüklerin ve anlamın oyu
nu."5 Anlamın yitirildiği, söyleomedik sözün kalmarlığına iman edildiği postmodernisı 
anlatıda her şey metnin içinde oynanan oyuna dönüştürülmüştür. Dünyaya. insanlığa. 
topluma dair sunulacak bir değer yoktur artık. Bunların mimetik edebiyat anlayışının 
eskimiş ve yıkılınası gereken öğeleri olduğu düşünüldüğü için, okura sunulacak eğlen
ceden başka bir şey kalmamıştır. Postmodem edebiyat, insana dair değerlerin yitirildiği. 

Rosenau 'dan aktaran İsmet Emre, Posrmodernizm ve Edebiym. Anı Yayıncılık. Ankara. 2006. s. 113. 
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tariışılacak hiçbir şeyin kalmadığı bir dünya sunar bize.6 Postmodernizm. "amaç"ın 
yerine "oyun"u koyar.7 

Postmodern kültür, modernizmin bireye yüklediği anlamı da sorunsallaştırmış
tır. Başlangıçta toplumsal kimliğiyle tanımlanabilen birey, modernisı edebiyatta kendi 
varoluşunu sorgulayan, yabancılaşmış, bunalımlı bireye dönüşmüştür. İster toplumsal 
bir varlık olarak algılansın, isterse yabancıtaşmış olsun modern edebiyatta birey en 
önemli öğelerin başında geliyordu. Çünkü modernizm, Tanrı merkezli bir dünya kavra
yışından insan merkezli bir dünya anlayışına geçmişti. Edebiyana da insan veya birey, 
bu yüzden edebi metnin merkezinde yer almıştır. Merkezsiz bir dünyayı savunan 
postmodernİst düşünürler, birey fikrine, aşın abartılı ve bir merkezi işaret ettiği, değer 
koyucu olduğu için karşı çıkmışlardır.8 Postmodern edebiyatta da, bu yaklaşıma bağlı 
olarak modernisı bireye hiç de benzemeyen yeni bir 'özne' anlayışı geliştirilmiştir. 

Postmodernİst özne, değişken oluşunun yanında, yeni kavranışıyla artık iyice silikleş
miştir. Postmodern metinlerden yansıyan özne, bütünsel, tutarlı, tarihi inşa eden veya 
sorgulayan birey değil, sürekli bir oluş halinde bulunan, etkileyen, etkilenen. tutarlı lık
tan, bütünlükten yoksun, yazarın kuklasına dönüşmüş bir kimliktir. Bu yeni özne anlayı
şı, edebiyattan insani olanın uzaklaştırılması sonucunu doğurmuştur. 

Postmodern anlatının teknik ve içerik özellikleri, görüldüğü gibi, büyük ölçüde 
modernizmin edebiyat ve sanat algılarını yıkmak üzere kurgulanmıştır. Paradoks gibi 
görünse de modernizmi ötekiler yaratmakla itharn eden postmodernizın, modernizmi 
edebiyat düzleminde de ötekileştirmeye çalışmaktadır. 

Postmodernisı anlatı, yaşadığımız postmodern çağın neredeyse bütün özellikle
rini kapsamaktadır. Postmodernizm, günümüzde neoliberal uygulamalarla uyum için
deymiş gibi görünmektedir. İdealsizleştirilmeye çalışılan toplumda, hedonizın en geçerli 
yaşama biçimi olarak sunulmaktadır. Edebiyat dünyasında da aynı yaklaşımın hızla 
yaygınlaştığı; hesaplaşma, sorgulama pratiğini yitirmiş romanın eğlence-oyun ekseninde 
bir metaya dönüştüğü gözlenmektedir. Modernİst romanı elitist olmakla itharn eden 
postmodernizm, romanın/edebiyatın pazarlanması gereken bir ürüne dönüştürülmesine 
yol açmıştır. Çoğulcu estetik, anlatıyı merkezini kaybetmiş bir konuma getirmiş; 'de
ğer' sizleştirmiş tir. 

Türk romanının postmodernizmle imtihan!, diğer akımlara göre çok daha erken 
ve hızlı olmuştur. Türk romanında büyük bir zihniyet değişikliğinin ülkede neoliberal 
politikaların uygulanmaya başladığı döneme denk gelmesi tesadüf değildir. Küresel 
sermayenin Türkiye'ye de el atması, daha önceden öngörülmemiş siyasal ve kültürel 
dönüşümlere yol açmıştır.9 Bunun yanında 1980 sonrasında yaşanan depolitizasyon 
süreci, siyasal önermeler içeren edebi metinlere okur ilgisinin azalmasına yol açmıştır. 

" Bu konuda bkz. Yıldız Ecevit, Türk Ronwnında Postmodernisı Açilımlar, İletişim Yayınları. İstan
bul, 2001, s. 71-79. Ecevit, postmodern anlatının metin içi oyun anlayışını, bunun yansıtmacı birey
toplum eksenli içerik anlayışını kırmak için yapıldığını onaylayıcı bir söylemle açıklamıştır. 
İhap Hassan'ın modernizmle postmodernizmi karşılaştırdığı meşhur listesinde "amaç"ın karşısında 
"oyun" bulunmaktadır. bkz. Postmodernliğin Durumu, s. 59. 

x bkz. Postmodernizm Tartışmalar ve Uygulamalar, s. 26-27. 
Ahmet Oktay, Postmodern Tahay;•iile İtirazlar, İnkıliip Kitapevi, İstanbul, 2000, s. 82. 
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Postmodemisı aniatılar ise, okur kitlesine siyasal veya toplumsal bir tez sunıııuyordu. 
Eğlence vaat ediyordu. 

Türk romanındaki ilk postmodernisı aniatı örnekleri de yine 1 9~W ' den sonra 
yayımlanmaya başlamıştır. Ama ciddi şekilde Türk roman geleneğindeki kırılmanın 
1990' lı yıllardan itibaren yaşandığı söylenebilir. Türk romanındaki postmodernisı ör
nekler, Batıdaki öncüllerinden farklı eğilimler içinde olmamış; Türk romanı, tarihinde 
ilk kez, Batıda ortaya çıkan bir edebiyat anlayışına fazla gecikmeden ayak uydurmayı 
başarmıştır. Bizde Orhan Pamuk, Hilmi Yavuz, Ahmet Altan, Buket Uzuner. ihsan 
Oktay Anar gibi yazarların ilk örneklerini verdiği postmodern roman, hızla yaygınlık 
kazanmıştır. Günümüzde postmodemisı Türk romanı, hem teknik hem de içerik bakı
mından içinden kurallar çıkarılan, yani bir anlamda kendini yinelemeye başlayan bir 
sürecin içine girmiştir. 10 

Postmodernİst Türk romanlarında da Batıdaki örneklerde olduğu gibi . çoğulcu 
estetik, ana belirleyici unsurlardan biri olmuştur. Üstkrrrınat:a, pastiş. kolaj. 
metinlerarsılık gibi teknİklerle, hem metnin kendi içine kapanması sağlanmış hem de 
anlatılan her şeyin metinselliği vurgulanmıştır. Örneğin Hilmi Yavuz' un romanlarında 
üstkurmaca, metnin ana eksenini oluşturmaktadır. Okuyucu, bir taraftan metnin lahirent
lerinde dolaştınlırken bir taraftan da, gerçekçi ve modernisı romanın bildik roman tak
tikleri ve temaları sorunsallaştırılmıştır. Hilmi Yavuz'un Fehmi K.nuı Acaip Serüvenleri 
adlı anlatısında gerçekçi ve modernisı roman anlayışlarının paradisini ürettiği görül
mektedir. Ahmet Altan'ın Dört Mevsim Sonbahar adlı romanında da. üstkurmaca kulla
nılmıştır. Bunun gibi, anlatının kurmacalığını okuyucuya vurgulayat:ak değişik aniatı 
taktikleri, başka romanlarda da başarıyla uygulanmıştır. 

Türk romanında 1980 sonrasında görülen ' postmodernist açılımlar · . yeni anialı 
tekniklerine indirgenmiş gibi görülmektedir. Ancak dikkat edilirse liberal düşüncenin 
Türk toplumunun yakın geçmişte yaşadığı modernleşme çabasını değersizleştirme yak
laşımına, büyük aniatılar olarak nitelenen ideolojileri n sorgulanmasına Türk edebiyatın
daki postmodernisı yazarların da katıldığı anlaşılır. Bu bağlamda Ahmet Altan' ın ro
man ları anımsanabilir. Dört Mevsim Sonbahar ve özellikle Sudaki iz adlı romaı:Harı. 
Türkiye'deki sol harekete getirdiği eleştirilerle dikkat çekmiştir. Ahmcı Altan, Kıltç 

Yarası Gibi ve İsyan Günlerinde Aşk'ta ise Cumhuriyet ideolojisinin içinden çıktığına 
inandığı İttihatçı geleneği sorgular. 

Çoğulculuk, çağdaş Türk romanında içerik düzleminde de yansırılınaya çalışıl
maktadır. Öze1likle karşıtlıklar, aynı metin kurgusu içinde yan yana, hiyerarşik konum
landırmaya tabi tutulmadan yer alabilmektedir. Daha doğrusu postmodern anları , ger
çekliği metinsel bir gerçeklik olarakanladığı için kolajtarla uyuınsuzlukları. karşılaşma
sı olanaksız olan şeyleri metne yerleştirebilınektedir. Postmodernisı anlatının çoğulcu
luğu öncelikle metinsel bir çoğulculuktur. Gerçekçi romanın, yazarın ideolojik tercihle
rini taşıyan ve Batılılaşma, eşitsizlik gibi temalar etrafında dönen; ınodernist romanın 
yabancılaşmış bireyi ön plana alan yaklaşımını sorunsaliaştıran postmodern romanda, 

10 Türk edebiyat dünyasında da postmodern romanın teknik ve içerik özellikleri. Türk romanındaki 
uygulamaları üzerinde geniş kapsamlı incelemeler yapılmıştır. Bu konuda Yıldız E~:eviı ve İsmet 
Emre'nin kitaplarını anımsatmaktayarar var. 
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artık yazar herhangi bir düşüncenin taraftarı değildir. Daha doğrusu, tck ana tema etra
fında dönen roman anlayışı terk edilmiş; roman karşıtlıkların metin içi demokrasi gereği 
yan yana sergilendiği bir içeriğe büründürülmüştür. Örneğin Kara Kitap. Beyaz Kale ve 
Benim Adım Kırlmzı romanlarında Orhan Pamuk, Batı ile Doğunun birbirinin içine 
geçebilirliğini özellikle vurgular. Beyaz Kale' de efendinin köleye. kölenin efendiye 
dönüşmesi, simgesel olarak Batı ve Doğu kültürlerinin birbirini kapsayabildikleri vur
gusunu taşımaktadır. Elif Şafak'ın Pinhan romanında mistik olanla şeytani olan kendine 
yolculuk yapan Pinhan'ın bedeninde bir arada bulunur. Pinhan hem erkek hem kadındır. 
Buket Uzuner'in Balık izlerinin Sesi romanında dünyanın gelmiş geçmiş bütün önemli 
düşünür ve sanatçıları zaman-mekan birleşmesinden azade, fantastik bir kurgu içinde bir 
araya getirilir. Bunun dışında dinsel olan ife dünyevi olan, aşk ile pornografi. yüce olan
la bayağı olan vs. onlarca karşıtlık metnin demokrasisinde kendilerini temsil ederler. 
Ancak postmodern anlatılardan yansıyan çoğulculuk. okuyucuyu hiçbir düşüneeye ulaş
tırmaz. Çünkü postmodern düşüneeye göre savunulacak değer yoktur. Bu da günü yaşa
yan, bilinci televizyonlarda şekillendirilcn, topluma edebiyatın da zevkten ve eğlence
den başka verecek hiçbir şeyi kalmadığı anlamına gelmekwdir. 

Geniş kitleyi güneelin 'soğuk' siyasal ve toplumsal sorunlarından, ben kimim 
arayışından kurtarmak için postmodernİst yazarların en büyük sığınaklarından biri tarih 
olmuştur. Umberto Eco'nun postmodernİst tarihsel roman için yol açıcı olarak kabul 
edilen Gülün Adı romanının yayımlanmasından sonra Türk edebiyatında da tarihsel 
roman modası başlamıştır. Gülün Adı'nın formülleri kullanılarak Türk edebiyatında da 
postmodern tarihsel romanlar üretilmiştir. Toplumların tarihindeki önemli dönüm nokta
larına, tarihe yön veren kişilere ve olaylara yer vermeden, günün estetik ve toplumsal 
sorunları tarihe taşınarak sıradan kişilerin gerilim ve cinayet yüklü maceraları kurgu
lanmıştır. Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı, İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar 
Atiası ve Anıat adlı romanları Gülün Adı formüllerini kullanan romanlardandır. 

Bu romanlar, eski bildik tarihsel romanlardan farklıdır. Belli bir tarihsel biri
kimle, hatta sıkı bir arşiv/belge bilgisiyle üretilınelerine rağmen bu yeni tarihsel roman
ların amacı tarihsel gerçekliği yeniden üretmek değil, aksine belgeye dayalı tarihçiliği 
yapısökümüne uğratmaktır. Bir bakıma son zamanlarda sayısı olağan dışı artan tarihsel 
anlatılar, biyografik anlatılar, tarih bilincini değersizleştirınek, işlevsiz kılmak görevini 
üstlenmiş gibidirler. 

Aslına bakılırsa son on yıl içinde edebiyat dünyaımza sokulan ve tarihi fon ola
rak kullanan romanların çoğunu fantastik kurgular olarak nitelernek yanlış olmayacaktır. 
Batıda olduğu gibi Türk romanında da gerçek dünyayla iletişimi en aza indirilmiş fan
tastik romanların sayısında artış dikkat çekmektedir. Binbir Gece Masallan'nın fantas
tik dünyasını keşfeden Türk yazarları, iç içe geçmiş öykülerle kurulu, okuyucuyu düşsel 
bir Doğu imgesiyle karşı karşıya getiren romanlarında, bütün gücünü düşseiliğinden 
alan dünyalar kurmaktadırlar. İhsan OktayAnar'ın ve Tayfun Pirselimoğlu'nun roınan
larını, rahatlıkla fantastik tür içinde değerlendirmek mümkündür. 
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Sonuç 

Sonuç olarak postmodernizm, Türk roman geleneğinde önemli bir kırılmaya 
yol açmış gibi görünmektedir. Okuru eğlendirmeyi ana amaç haline getiren: toplumsal , 
siyasal ve kişisel sorunlarla uğraşmaktan vazgeçen yazarlarımız, Ahmet Oktay ' ın teri
miyle konuşursam, emperyal kanona uygun düşen ürünler ortaya koymaya devam et
mektedirler. Bu romanlardan yansıyan Doğu imgesinin ise geniş boyutlu olarak tartışıl
ması gerektiğini düşünüyorum. Postmodernisı yazarların birbirlerini taklit ederek, buna 
metinlerarasını kullanarak da diyebilirsiniz, egzotik bir dünya kurdukl~rını. bunun da 
oryantalist Doğu imgesine hizmet ettiğini söylemek mümkündür. Oryantalist bakış 
aÇısı, sadece tarihseVfantastik romanlarda değil, Kar gibi güncel siyasal roman olma 
iddiasındaki romanlarda da hissedilmektedir. Orhan Pamuk ve Elif Şafak gibi, Batılı 
okuru hedefleyen yazarlarda olduğu gibi , henüz dış dünyaya açılamamış yazarlarda da 
mistik, zamansız, egzotik bir Doğu imgesi dikkat çekmektedir. Binbir Gece Masalla
rı'na öykünülerek anlatılan her olağanüstü öykü, tıpkı Amin Maalouf'un romanlarında 
olduğu gibi, Batını~ çarpık Doğu imgesini pekiştinnektedir. Edebiyat eleştirisinin hü
küm bildirmekten vazgeçip kendini yorumla ve özellikle tanıtırula sınırlı hir alana hap
settiği bir ortamda, postmodernİst Türk romanının bu yeni açılımı, bir sorun olarak her 
türlü değeri dışlamış, kendi hazcı okur kitlesini yaratmış; Doğuya Doğuyu oryantalist 
bir ambalajla pazartayabilmiştir. 
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