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            Öz 

       Edebiyat metinlerinde, edebiyat kuramlarının yansıması üç şekilde görülür. Birincisi, metin yazarının 
bilinçli bir şekilde kuramı uygulamasıdır. İkincisi, metin yazarının tercih ettiği sürekli “yeni anlatım teknikleri ve 
yolları arama” tavrının sonucu olarak metinlerinde tesadüfen söz konusu kurama yer vermesidir. Üçüncüsü ise 
özellikle tarihsel metinlerde modern kuramlara uygun örneklerin yer almasıdır.   
Türk edebiyatında örnekleri olan “postmodern” kuramın da edebiyatımızda bu üç hali vardır. Yani postmodern 
kuram edebiyat ve kültür dünyamızda üç şekilde göze çarpar. Mesela Murat Gülsoy ve Orhan Pamuk gibi 
yazarlar, postmodern bilince sahip isimlerdir. Onların eserlerinde postmodernizm teknikleri bilinçli olarak yer 
alır. Bu isimler birinci gruptur. Ahmet Mithat Efendi, Oğuz Atay, hatta Mustafa Kutlu gibi yazarlar da, post 
modern olma iddiası taşımadan, hatta postmodernizm kavramını bilmeden, bu kurama uygun metinler 
üretmişlerdir. Bu isimler de ikinci grubu oluştururlar. “Üstkurmaca”, “metinler arasılık”, “çoğulculuk” ve 
“oyunsuluk (deneysellik)” gibi anlatım tekniklerinin her biri bir metni postmodern hale getirir. Bilhassa Divan 
edebiyatımızda bu anlatım teknikleri çokça kullanılır. Mesela Mesnevilerdeki “sebeb-i telif” kısımları açıkça 
postmodern kuramdaki “üst kurmaca”ya denk gelir. Bu da üçüncü gruptur. Postmodernizm, Modern Türk 
edebiyatında işte bu üç halde yer almaktadır. Bu bildiride, metin ve yazarlardan hareketle postmodernizmin 
Modern Türk edebiyatına yansıyan işte bu üç halini inceleyeceğiz.  
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Abstract 

 
In literary texts, the reflection of literary theories can be seen in three ways. In the first way, the text 

writer applies the theoryconsciously. In the second one, the text writer constantly chooses to “search for new 
narrative techniques and ways” as a result of this attitude theory appears in the text incidentally. The third is to 
include examples of modern theories, especially in the historical texts.  
The “postmodern” theory, wh ch s an example n Turk sh l terature, also has three states n our l terature. In 
other words, postmodern theory mult pl es our v ews n l terature and culture n three ways. For example, wr ters 
l ke Murat Gülsoy and Orhan Pamuk are postmodern consensual names. Techn ques of postmodern sm are 
nvolved n the r works ntent onally. These wr tersbelong to the f rst group. Wr ters such as Ahmet M that 

Efend , Oğuz Atay and even Mustafa Kutlu have produced texts that areassociated with the concept of 
postmodernism, although they do not claim to be postmodern. These names form the second group. The 
narrative techniques such as “metafiction”, “intertextuality”, “pluralism” and “experimentalism” make a text 
postmodern. Especially in the Divan literature, these narrative techniques are widely used. For instance, the part 
of “purpose for writing” in the Mesnevi (Ottoman novel) is clearly equivalent to the “metafiction” in postmodern 
theory. This example belongs to the third group.  
Postmodernism can be seen in these three states in modern Turkish literature. In this paper, based on text and 
writers, these three aspects will be studied as they are reflectedto the modern Turkish literature. 
 

Keywords: Postmodernism, metafiction, intertextuality, experimentalism, Modern Turkish 
literature.  



      

           Edebiyat Akımlarının Sistematiği ve Birbirlerinin Ardılı Oluşları…  

Felsefe denilince akla gelen kavramlardan biri de diyalektiktir. Burada diyalektiği Marks’ın 
kullandığı dar anlamıyla sınırlandırmıyoruz. Daha geniş bir anlamda, yani herhangi bir felsefi görüşe 
karşı yöneltilen eleştiri ve itirazlar bağlamında ele alıyoruz. Söz konusu eleştiri ve itirazlar zamanla 
yeni bir felsefi anlayışa da dönüşebilir. Böyle bir dönüşümde halef-selef ilişkisinden çok, iktidar – 
muhalefet ilişkisi öne geçer. Yani sonra gelen önce gelenin alternatifidir. Yerine göre tam tersidir de, 
denebilir. Bu durum neredeyse bütün bir felsefe tarihinde karşımıza çıkar. 

Felsefedeki bu durumun bir benzeri de sanat ve edebiyatta karşımıza çıkar. Edebiyat 
literatüründe bu durumun adı edebiyat akımlarıdır. Bir diğer tabirle, edebiyat mektepleri, edebiyat 
ekolleri (okulları) vs… Gerçi edebiyat akımlarını ne felsefeden ne de diğer disiplinlerle işbirliğinden 
arda kalan edebiyat kuramlarından ayırabiliriz. Ancak bizim burada dikkat çekmek istediğimiz husus, 
edebiyat akımlarındaki belirli bir simetriktir; sistematiktir. Edebiyat akımları hakkında rakamlarla 
ifade etmeye çalıştığımız şöyle bir tablo ile meramımızı daha rahat anlatabiliriz: 

1-Klasizm; 2- Romantizim; 3-Realizm-Natüralizm; 4-Sembolizm; 5-Sanat ve edebiyatta 
pozitivizm; 6-Varoluşçuluk; 7- Sanat ve edebiyatta modernizm; 8- Sanat ve edebiyatta 
postmodernizm…  

Burada uzun süreli olmamış ve lokal düzeyde kalmış daha birçok edebiyat akımı da vardır. 
Ancak biz burada ana akım sanat-edebiyat görüşlerini ölçü aldık. Şimdi buradaki rakamları tek sayı ve 
çift sayı olarak ele alıp bir sıralama daha yapalım. Karşımıza şu çıkıyor: Tek sayılar: Klasizm, 
Realizm-Natüralizm, pozitivizm, modernizm. Çift sayılar: Romantizm, sembolizm, varoluşçuluk, 
postmodernizm… 

Tek sayılarla ifade ettiğimiz edebiyat akımlarında ortak nokta olarak karşımıza nesnellik, kapalı, 
içsel alanlar, akıl ve bilimsellik (fizik), düzen ve sistem gibi kavramlar çıkıyor. Buna karşılık çift 
sayılarla ifade ettiğimiz edebiyat akımlarında da öznellik, açık, dışsal alanlar, duygu ve sanatsallık 
(metafizik), kaos ve sistemsizlik gibi kavramlar tedavüle çıkıyor. Bu durumda şöyle bir tablo ortaya 
çıkıyor: Her ne kadar kronolojisi değişse de realizm-natüralizm, pozitivizm ve modernizm klasizmin 
devamı (ardılı) olarak ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde, sembolizm, varoluşçuluk ve postmodernizm de 
romantizmin ardılı olarak varlık kazanmıştır. Kronolojik manada sondan başlayıp başa doğru gidersek, 
mesela modernizm bünyesinde pozitivizm, realizm-natüralizm ve klasizm gibi akımların özelliklerini 
barındırır. Aynı şekilde postmodernizm de içinde varoluşçuluk, sembolizm ve romantizmi barındırır. 
Burada görülen o ki, bütün edebiyat akımlarının temelinde ya klasizm ya da romantizm var. Yani asıl 
akımlar klasizm ve romantizmdir. Benzer durum daha birçok alanda karşımıza çıkabilir.  

Postmodernizm ve modernizm kavramlarına bu açıdan bakılırsa, ortaya çıkacak kafa 
karışıklıkları bir parça da olsa giderilebilir, diye düşünüyoruz. Hatta daha da ileri gidip Bergson’un 
sezgi felsefesini bu şekilde yani iki temel akımın birbirlerine muhtaç oluşu ya da birbirlerini var edişi 
olarak anlayabiliriz, diye ortaya bir iddia da atabiliriz.  Hatta modern Türk edebiyatında Yahya 
Kemal’in Bergson’dan mülhem geliştirdiği imtidat kavramını bu bağlamda bir bakış açısına 
dönüştürebiliriz. Bilindiği üzere imtidat kavramı devamlılık anlamını içerir ve Tanpınar (1982: 20) 
bunun için “devam ederken değişmek, değişirken devam etmek” ifadesini kullanmıştır.  Bu yazıda işte 
bu açıdan modernizm ve postmodernizm ilişkisine de bakacağız. 

Modern’den Postmodern’e 

Modern kavramı, gösterileni çok olan bir kelimedir. O kadar çok anlam ve bağlamda kullanılır 
ki, bu kelimenin sınırlarını çizmek neredeyse imkansızdır. Modernizm, siyasetten sanata, ekonomiden 
dine, felsefeden bilimlere kadar hemen her alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kelimenin 
kökenine baktığımızda şunu görürüz: Latince modernus sözcüğünden gelen modernlik kavramı, 
bugünü geçmişten ayırmak ve bugünü eskiden yeniye geçişin bir durağı olarak belirlemek için de 
kullanılır. Böylece modern her zaman yeni olan ve hep en yeni manasında kullanılır olmuştur (Doltaş, 
2003: 56-57).  Hilmi Uçan, etimolojik anlamı dışında modern kelimesinin zamanla kazandığı iki temel 
anlam olarak Hırıstiyan olma ve Batılı olma anlamlarına dikkat çeker (Koçakoğlu, 2012: 17). Ülkü 
Eliuz (2016: 23) ise, Batı toplumlarıyla eş değerde ve bir arada anılan modernizmin derli toplu bir 



anlam alanı içerdiğini söyler ve söz konusu anlam alanını şöyle açıklar: “Dinsel kozmoloji yerine 
bilimin geçmesi; ekonominin egemen olduğu bir yaşam düzeni; kentin ön plana geçmesi; oligarşi ve 
monarşilerin yıkılıp siyasal sistemlerin demokratikleşmesi; toplumsal kimliklerin toplumsal 
bütünleşmede belirleyici olması; total ideoloji olan Katolikliğin yeniden akla uygun biçimde 
yorumlanması.”  

Her ne kadar zamanla yerini postmodernizm kelimesine bırakmış gibi görünse de modernizm, 
hâlâ işlek olarak kullanılmağa devam etmektedir. Yani hem modernizm hem de postmodernizm bir 
arada ama birbirlerine sataşarak varlıklarını sürdürmektedir. Hatta postmodern metinlerdeki pek çok 
anlatım tekniğini aynıyla modernist yazarlar da kullanmıştır / kullanmaktadır (Doltaş, 2003: 142). 
Ayrıca, modernist yazarların “olayı kurgulayıp roman yazma”yı öncelemelerine karşılık, postmodern 
yazarlar “roman kurma”yı (üst kurmaca) öncelerler. Bu durum için Octavio Paz, “Yüzyılın başından 
beri roman yeniden şiir olmaya yöneliyor.” (Ecevit, 2001: 45, 46) der. Aralarındaki ilişkinin ilk 
belirlemesini böyle yapmalıyız.1 

Postmodernizmin sözlük anlamı tam şimdiden sonra gelendir. Ön ekinin neo değil, sonra 
anlamına gelen post olması ve geçerli, güncel anlamına gelen modern sözcüğünden oluşması 
bakımından sözcüğün kendisi de problemdir. Modern sonrası anlamına gelen terim, paradoksal 
çağrışımları barındırır. Burada dikkat edilecek nokta modernizmden önceki sözcüğün neo değil, post 
oluşudur. Neo-modernizm olsa yeni modernizm anlamına gelirdi. Ancak postmodernizm olunca anlam 
değişiyor. Post, -den sonra değil, -den kaynaklanan, -den devam eden ama ondan ayrılan 
anlamındadır (Eliuz, 2016: 47).  

Postmodern kavramının zaman kavramına büyük bir önem verdiği bilinir. Hatta modern 
kavramı, şimdi, içinde bulunduğumuz an gibi anlamlara gelir. Postmodern de anlam itibarıyla şimdi 
ötesi, çağlar ötesi, şimdiden sonrası, modernden sonrası gibi anlamlar içerir. Sanayileşme ve 
modernleşme sürecindeki Batı dünyasında hızlanan hayat akışı, insanların zamanla yarışmasına 
dönüşmüştür. Zaman, artık zor bulunan, parçalanan ya da geçmeyen bir şeydir. Modern şiirin mimarı 
Baudelaire modernlik duygusunu zamanın bölünmüşlüğünün ve yeniliğinin farkında olma, 
geleneklerden kopma ve hızla akmakta, kaybolmakta olan anın getirdiği sersemlik olarak tanımlar 
(Doltaş, 2003: 50).  

Modernistler insan için kişi kelimesini kullanırlar ve insanın evrensel (nesnel) yönlerine önem 
verirler. Buna karşılık postmodernistler insan için özne tabirini tercih ederler ve insanın öznel, yerel 
taraflarına eğilirler. Lyotard (1994: 12) bu durum için büyük (mega) anlatılardan küçük anlatılara 
geçiş gibi bir ifade kullanmıştır. Lyotard daha da ileri gidip, “postmoderni meta anlatılara yönelik 
inanmazlık (ineredulity) olarak tanımlayacağım” cümlesini de kurar. Frederic Jameson’a göre ise 
postmodernistlerin ütopyası, modernistler için distopyadır (Doltaş, 2003: 87).  

Ne modernizm ne de postmodernizm belirli ilkeler altında sistematize edilebilecek birer 
edebiyat akımıdır. Onları başlangıç ve bitiş tarihleri parantezine almak da olanak dışıdır. Çünkü 
özellikle estetik düzlemde modernizmin ne zaman bittiği, postmodernizmin ne zaman başladığı kesin 
değildir. Bu iki eğilimin, içerdikleri tüm farklara karşın, estetik çizgi göz önüne alındığında bir 
süreklilik, kimi yerde bir iç içelik sergiledikleri söylenebilir (Ecevit, 2001: 70). Modern olan ve 
postmodern olan arasındaki bu belirsizlik ya da sınırsızlık konusunda Lyotard (1994: 156) şu 
açıklamayı yapar: “Bir yapıt eğer ilkin postmodernse modern olabilir. Böyle anlaşılan 
postmodernizm, amacında modernizm değildir, oluşumunda modernizmdir ve bu oluşum durumu 
süreklidir.”  

Kendine yeni bir poetika, yeni bir estetik üretemeyen postmodernizmin biçimsel düzlemdeki 
ana özellikleri genelde modernizmden alınmıştır (Ecevit, 2001: 71). Söz konusu ana özellikler ise 
gerçek kavramı etrafında teşekkül etmiştir. Edebiyat dünyasında birçok Batılı yazar, modern içinde 
kalarak gerçek kavramını adeta tersyüz etmişlerdi.  James Joyce, Marcel Proust, Franz Kafka ve diğer 
öncüler, tümüyle tersyüz olan verilerle iyice anlaşılmaz duruma gelen yeni gerçekçiliği, edebiyatın 
biçim-kurgu-yapı düzlemine taşırlar (Ecevit, 2001: 29). Çünkü edebiyat, toplumsal gerçekliğin salt 

                                                           
1 Ülkü Eliuz’un, modernizmle postmodernizmi geniş olarak mukayese ettiği tablo için bak. (Ülkü Eliuz, Oyunda Oyun 
Postmodern Roman, Kesit Yay. İst. 2016, s. 166-167) 



temsili değildir; gerçekliği devamlı yıkan, mümkün bir dünyanın yeni gerçekliklerinin tahayyül 
edilebilmesini sağlayan bir deneyimin adıdır (Demirtaş, 2015: 13). Kısaca, modernden postmoderne 
açılan kapı genel anlamda işte bu şekilde başlamıştır. 

Burada şunu da belirtelim ki, hem modernizmde hem de postmodernizmde zaman kavramı 
adeta asal unsurdur. Hatta modernlik sadece zamanla da ilgili değildir. O artık bir yaşma şeklidir 
(Doltaş, 2003: 50). Tekrar vurgulamak gerekirse, bu iki akım zaman ortak paydasında buluşur ve hem 
modern hem de postmodern anlatılardaki parçalı zaman anlayışının arkasında da adını yukarıda 
andığımız Bergson’un zaman anlayışı yatmaktadır.  

Postmodernizm 

Her ne kadar modernizmden keskin çizgilerle ayırmakta zorlansak da, postmodernizmin de bir 
tarihçesi vardır. Postmodern yaklaşım, Batı dünyasında modernizme ve onun savunduğu akılcılığa, 
evrenselliğe ve hümanist ideolojilere karşı bir tavır olarak ortaya çıkmıştır (Doltaş, 2003: 9). Bilhassa 
ilk yansımaları mimaride olsa da, postmodernizm asıl varlığını edebiyatla kanıtlamıştır. 
“Postmodernizm sözcüğü yazın metinleriyle ilgili olarak ilk kez 1934’te, Madrit’te yayınlanan 
Federico Oniz’in (…) “İspanyol ve Hispanik Amerikan Şiiri Antolojisi” adlı kitabında yer alır.” 
(Doltaş, 2003: 33). “Potmodernizm sözcüğünü sosyo-kültürel bağlamda ve yeni bir dünya görüşü 
olarak ele alan ilk kişi ise tarihçi Arnold Toynbee’dir (1947) (Doltaş, 2003: 33).” Bu kavramın sanat-
edebiyat bağlamındaki yaygın kullanımı ise 1970’lerde Amerika’da başlar. Başlatan kişi ise eleştirmen 
Ihab Hassan’dır (Doltaş, 2003: 34).  

Yukarıda, postmodernizmin içinde “romantizm”i (bilhassa romantik tavır) barındığını 
söylemiştik. Yıldız Ecevit (2001: 52), 19. Yüzyıl romantiklerinin, hem modernistlerin hem de 
postmodernistlerin öncüsü olduğunu söyler. Hatta Ecevit’e göre, her türlü yerleşik anlamın ve 
doğrunun yıkıcısı olan Nietzsche, bu yüzden olmalı, postmodernizmin babası olarak anılır (Ecevit, 
2001: 63). Bunlar gibi daha birçok gelişme sonuçta postmodern tavır / durum olarak ifade ettiğimiz 
pratiklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Yaşanılan hayatta ve özellikle kültürde postmodernizm varlığını bir takım özelliklerle ortaya 
koyar. Yani postmodernizm, kuramsal bir bilgi birikiminden çok gözlemlenebilir bir takım olay ve 
olgularla varlığı hissedilen fiili bir durumdur. Bu yüzden olmalı postmodernizmle ilgili yazılan 
kitapların adlarında genellikle durum, hal gibi kelimelere yer verilir. Dolayısıyla burada postmodern 
olan her neyse, onun görülen ve hissedilen belirgin özelliklerine dikkat çekmeliyiz. Yaptığımız 
araştırmada bilhassa sanat-edebiyat bağlamındaki postmodern özellikler konusunda şunları tespit 
edebildik: 

a-İhab Hassan’a göre postmodern sanatın belirsizlik, parçalanmışlık, kopukluk, erteleme, ironi, 
oyun ve kopya gibi özellikleri vardır. Bu özellikleri ise telefon teknolojisi ortaya çıkarmıştır (Doltaş 
2003: 90).  

b-Gencay Şaylan (2009: 34) postmodern olanın özelliklerini şöyle sıralar: “Postmodernizmi, 
içinde yarışan farklı eğilim ve yaklaşımların yer aldığı, sınırları belli olmayan bir alan olarak 
düşünmek gerekmektedir. Bu karmaşa ve belirsizlik, postmodern söylemin etkinliğini ve popülaritesini 
artırmaktadır”  

c-Postmodernistler, yazdıkları şeyi adlandırmaktan hararetle kaçınarak, yazdıklarına roman, 
öykü, deneme, şiir gibi herhangi bir türsel adlandırma yerine anlatı tabirini kullanmayı tercih ederler.  

d-Postmodernizmin benimsediği ve karşı olduğu değerleri en ayrıntılı anlatan Sezgin 
Kızılçelik’tır. Kızılçelik’e göre şu özellikler postmodernizmde bariz olarak görülür:  

1- Rasyonalizm, pozitivizm, liberalizm, kapitalizm, Marksizm vb. bütün ideoloji ve felsefelere 
karşı olmak.  

2- Modernizm ve değerlerine karşı sorgulayıcı bir tavır almak.  

3- Evrensel bütünlük yerine her tür çoğulculuktan yana olmak.  

4- “Her şey gider” felsefesini ilke edinmek.  



5- Her alanda tam bir eklektizm (seçmecilik) anlayışı sergilemek.  

6- Gelenek-modern, yüksek kültür- kitle kültürü, sağ-sol, şimdi-geçmiş gibi kutupluluk 
ortamında olmak.  

7- Her alanda kural, düzen, ilke, yasa, âdetlere karşı bozucu, ihlal edici bir tavır sergilemek.  

8- Aşırı görecelilik tavrını benimsemek.  

9- “Tek bir gerçek ve tek bir anlam vardır değil, çok gerçek ve çok anlam vardır” 
düşüncesinden hareket etmek.  

10- İronik olmak  

11- Dine karşı olumlu bir tavır almak.2  

12- Geçmişle hâl arasındaki bağları koparmamak.  

13- Gerçekliğin yerine imajı koymak (Kızılçelik, 1996: 36).   

e- “Ne anlattığınız değil, nasıl anlattığınız önemlidir.” önermesi,  postmodern zihniyetin temel 
ilkesidir (Ecevit, 2001: 13).  

f-Postmodern anlatılarda türler arası geçiş o kadar yaygındır ki, adeta postmodern anlatılar tür 
karşıtı bir yazı olmuşlardır. İhab Hassan bu durum için postmodern edebiyatta tür kavramının 
geçersizleştiğini söylemiştir (Parla, 2000: 33). İhab Hassan’ın dikkat çektiği bu özelliğe modern Türk 
edebiyatında Latife Tekin adeta birebir uymaktadır. Latife Tekin, postmodern nitelikler taşıyan romanı 
“Gece Dersleri” için “kısacık bir romanın uzun şiiri” ifadesini kullanmıştır (Parla, 2000: 345). 
Burada türlerin (şiirle romanın) iç içe girdiğini görüyoruz. 

g-Postmodern anlatılarda “yazar ne söylüyor” değil, “metin ne söylüyor” sorusu öncelenir. Bu 
soru biraz da Rolant Barthes’ın “Yazarın Ölümü” adlı makalesinden sonra ortaya çıkmıştır. Hatta 
metni yücelten ve okuru merkez kişi haline getiren bu yaklaşımın savunucularından biri de meşhur 
hermenötik düşünürü Paul Ricour’dür. Ricour’e göre asıl olan “yazarın söylemeyi amaçladığı değil, 
metnin ne olduğu yani metnin içinde sakladığı”dır (Seyhan, 2017: 22).  Bir başka açıdan bu durum, 
okur’u merkeze alan bir tavırdır (Parla, 2000: 132). Postmodern özellikler elbette bunlarla sınırlı 
değildir. Bu özellikleri daha da artırmak mümkündür.3  

Ülkü Eliuz (2016: 74), bir anlamda modern olana ait hemen her şeyi bozan ve adeta öldüren bir 
anlayış olan postmodernizmi “postmodernizmin sonlandırdıkları” alt başlığı altında da özetler. Buna 
göre postmodernizm, “öznenin ve insanın ölümü /sonu; tarihin ölümü / sonu; yazarın ölümü / sonu; 
yazının ölümü / sonu; metafiziğin ve temsilin ölümü /sonu; büyük anlatıların ölümü /sonu; ideoloji ve 
ütopyanın ölümü / sonu; gerçeğin ölümü /sonu; sanatın ölümü /sonu” gibi anlamlar da ifade 
etmektedir. Postmodernizmin “son”unu getirdiği bütün bu olguları Ian Almond (2013: 15) ise, 
“öznenin merkezsizleşmesi, kökenlerin/kimliklerin radikal anlamda yeniden sorgulanması” şeklinde 
özetler. 

Dikkat edilirse bütün bu özellikler çoğulculuk noktasına gelip dayanmaktadır. Daha da 
artırılabilecek olan bu özelliklerden anlaşılacağı gibi, postmodernizm varlığını en çok çoğulculuk 
kavramıyla ifade edeceğimiz durumda ortaya koymaktadır. 

Postmodernizm ve Çoğulculuk / Söylem Denizi 

Postmodernizmin en temel yansıma göstergesi olan çoğulculuk, başta sosyolojik alan  olmak 
üzere, insan topluluklarını tanıma ve tanıtma bağlamındaki bütün alanlarda karşımıza çıkabilir.  Bu 

                                                           
2 Server Tanilli, modernleşme sürecinde bilimin teolojinin yerini aldığını ve giderek dinin yerine geçtiğini söyler. (Bak. Ülkü 
Eliuz, Oyunda Oyun Postmodern Roman, Kesit Yay. İst. 2016, s. 20) Bu süreçte modernleşme ve laiklik, zaman zaman din 
karşıtlığı olarak algılanmıştır. Bu sebeple dini sosyal hayattan çıkarma gibi anlayışlar ortaya çıkmış;  “modern olmak dinle 
ilişkisini kesmek” gibi bir takım paradigmalar oluşmuştur. 
3 Postmodernizmin temel özellikleri konusunda bak. (Ülkü Eliuz, Oyunda Oyun Postmodern Roman, Kesit Yay. İst. 2016, s. 
59-72) 



alanların başında gelen ise şüphesiz dildir. “Sosyoloji – dil – çoğulculuk” üçgeni bir araya gelince de 
anmamız gereken kavram “söylem”dir (discour). 

Sosyoloji, insanların rastgele bir araya gelerek oluşturdukları bir topluluk değildir. Sosyolojinin 
oluşması için belirli bir ortak payda, yani ölçüt gerekir. Mesela insanlar cinsiyet kriterine göre erkekler 
ve kadınlar olarak kategorize edilebilir. Yine insanlar ekonomik durumlarına göre zenginler ve 
fakirler diye ikiye ayrılabilir. İnsanlar, zevk anlayışlarına göre de “sinemayı sevenler”, “edebiyatı 
sevenler”, “müziği sevenler” vs. olarak da sosyoloji oluşturabilir. Burada asıl olan insanları bir kritere 
göre belirli bir topluluk olarak görmektir. Hatta bazı sosyolojiler birtakım alt sosyolojilere de 
ayrılabilir. Mesela “edebiyatı sevenler”, “roman okumayı sevenler” ve “şiir okumayı sevenler” gibi 
alt sosyolojiler de oluşturabilir. Öyle ki, bu alt sosyolojiler de daha minör düzeyde alt sosyolojilere 
bölünebilirler. Bu açıdan bakarsak, bir toplumun sayılamayacak kadar sosyolojiden oluştuğu 
söylenebilir. Tam bu noktada şunu da belirtelim ki, bir insan sadece bir sosyolojinin içinde yer almaz. 
Bir insan pek çok sosyolojinin parçası da olabilir.  

Her bir sosyolojinin de bir adı vardır. Bu adı sosyolojinin oluşmasına kriter olan kavram 
belirler. Mesela cinsiyetlerine göre insanlar kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayrılır. Buradaki 
sosyolojin adı “kadın sosyolojisi” ve “erkek sosyolojisi”dir.   

Belirli bir kritere dayanan ve yine belirli bir adı olan her bir sosyolojinin en ayırıcı vasfı ise 
söylem kavramında karşılık bulur. Dil ve iletişim ağırlıklı bir kavram olan söylem olmadan belirli bir 
sosyolojiden söz edilemez.  Şöyle ifade edelim: Ne kadar sosyoloji varsa, o kadar söylem vardır; ya da 
ne kadar söylem varsa, o kadar sosyoloji vardır. Dolayısıyla biz bir insanı ilk gördüğümüzde, onu 
söyleminden tanırız. Söylemine aşina olunca da hangi sosyolojiye mensup olduğunu anlarız. Bu 
yönüyle sosyoloji ve de söylem kavramı, bir tür kimlik oluşturmaktadır.  

Söylem denilince akla ilk gelen her ne kadar dil olsa da, esasında söylem sadece dile de 
indirgenemez. Dili tamamlayan dil dışı her bir gösterge de söyleme aittir. Bunu şöyle netleştirebiliriz: 
Belirli bir sosyoloji oluşturan her bir insan grubunun; 

1-Kendilerine özgü bir kavram ve dil dünyası vardır. Yani biz bir sosyolojik grubu konuştukları 
dilden anlayabiliriz. Klişeleşmiş ifade tarzları, klişeleşmiş benzetme ve metaforlar, klişeleşmiş 
deyimler vs. bu manada onları ele verir. 

2-Kendilerine özgü bir fiziksel görüntüleri (giyim tarzları, saç-sakal modelleri, tercih ettikleri 
renkler, biçimler vs.) vardır. 

3-Kendilerine özgü klişeleşmiş ve belirli durumlarda sergiledikleri jestler, mimikler ve tercihler 
vardır; yani sosyolojiyi oluşturan insanlar adeta belirli durumlarda hemen hemen aynı şekilde hareket 
ederler. 

4-Kendilerine özgü bir eğitim durumları, ekonomik durumları ve de çevreleri vardır. 

5-Kendilerine özgü inançları, öfkeleri, korkuları vardır ve kısaca onların duygusal refleksleri de 
hemen hemen aynıdır.  

Daha da artırabileceğimiz işte bu nitelikler bir araya gelip bir söylem oluşturur. Böylece dil, 
adeta bir ev, bir sığınak haline gelir. Bundan dolayı olsa gerek  Alman filozofu Heiddegger, “Dil 
(söylem) insanın evidir” der.4  

Postmodernizm söylemleri çokça önemser. Hatta söylemlerin çokluğu ve çeşitliliği için Rus 
edebiyat kuramcısı Mihail Bakhtin, karnaval ve diyaloji gibi kavramları kullanır. Postmodernizmde 
mevcut olan çoğulculuk kavramının da işte burada altını çizdiğimiz söylem kavramıyla yakın ilişkisi 
vardır.5 Dolayısıyla postmodern düşünce kaynağını çoğulculuktan alır. Onda tek ve mutlak olana yer 
yoktur. Mesela postmodern sayı tablosunda “bir” sayısı yer almaz. Tablo “iki” ile başlar (Ecevit, 

                                                           
4 Söylemle ilgili bu bölümü yazarken,  4-6 Mayıs 2017 tarihinde Amasya Üniversitesinde düzenlenen Kadın Sempozyumunda 
sunduğum “Didem Madak Şiirlerinde‘Dişil Söylem’le Kurulan Kadın Ütopyası” adlı bildiri metnimden faydalandım. (Ş.S.) 

5 Julia, Kristeva, Lacan, Lyotard, Rolant Barthes, Gile Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida, Roman Jakobson gibi 
kuramcılar, “dil – söylem – çoğulculuk – edebiyat – felsefe” ilişkisi üzerine fikir üreten ve bu alanlarda çalışan isimlerdir. 



2001: 68). Dili söylemle çoğulcu hale getiren postmodernistler mesela kelimelerle göstermek isterler. 
Kelimelerin yetmediği yerde resimlerle, işaretlerle göstermeye çalışırlar. Yazıyı adeta okunan değil de 
seyredilen bir sahne haline getirirler (Demirtaş, 2015: 14). Hatta şunu da belirtelim ki, bu yazıda sıkça 
anacağımız “metinlerarasılık” kavramı de esasında bir çoğulculuk unsurudur. Yazar “metnin 
tekilliğini” diğer metinlerle kurduğu ilişkilerle aşar ve böylece metinlerarasılık ile ortaya çoğulcu bir 
metin dünyası serer. 

Burada altını çizdiğimiz çoğulculuk kavramının tarihsel serüveni ve nasıl ortaya çıktığı ayrı bir 
tartışmanın konusudur. Ancak şu kadarını belirtelim ki, “Romantizmle birlikte bütünden 
parçalanmaya doğru bir yöneliş başladı. Yaşamın, hatta kişinin parçalılığı anlatının, giderek dilin 
yapısına sindi.” (Parla, 2000: 343). Söz konusu parçalanma ya da parçalılık durumu bireye 
“nesnellikten öznelliğe geçiş” olarak yansıdı. Yani, postmodernizm, nesnelliğe karşı öznelliği öne 
çıkarır. Kısaca ifade edersek, bu durum da sosyolojik hayatta ve dilde söylem kavramının ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. Sadece söylem kavramı ortaya çıkmıyor; bu kavramla beraber sanat-
edebiyat alanına yeni bir edebiyat anlayışı da yerleşiyor. Postmodern Edebiyat, işte bu yeni edebiyat 
anlayışının adıdır. 

Postmodern Edebiyat 

Kültürel-sosyal hayatta ve sanat-edebiyatta hiçbir olgu birden bire ortaya çıkmaz. Ortaya çıkan 
yeni olgunun mutlaka birtakım hazırlayıcıları ve sebepleri vardır. Bu durum postmodern edebiyat için 
de geçerlidir. Dolayısıyla burada postmodern edebiyata hazırlık dönemi kavram ve olgularından söz 
edebiliriz. Bu konuda işe postmodernizm öncesinde dolaşımda olan ve modernizm anlayışının bir 
yansıması olarak kullanılan (ki buna “erken postmodern unsurlar” da diyebiliriz) bazı kavramları 
anarak başlayabiliriz. Bu kavramların adları şöyledir: En başta felsefi bir kavram olan yapıbozum 
(yapısöküm, postyapısalcılık)6, kavramı, romantizm ve varoluşçuluk felsefeleri, karnavalesk kavramı, 
diyaloji kavramı, grotesk, çok seslilik, çok dillilik, new age (yeni çağ) edebiyatı, yeni roman, pasif 
(anti) kahraman, yeni gerçekçilik, çok yönlü optik (çok anlatıcılı roman), Kafkaesk, büyülü gerçeklik, 
fantastik7, avangart edebiyat, absürd vd… 

Bunlar içinde en başta andığımız yapıbozum neredeyse diğer kavramların hepsine sirayet 
etmiştir. Yani burada postmodernist düşüncenin, “yapısal dilbilimin ve yapısökücü yaklaşımın” 
Postmodernist Yapısal Eleştiri yöntemine kaynaklık ettiğini söyleyebiliriz. Yapısal dilbilim ise, 
Ferdinand de Saussure’ün göstergebilim/semiyotolojisinden ödünç alınan gösterge/signe, 
gösteren/signifiant ve gösterilen/signifié kavramlarına dayanır. Yukarıda önemini vurguladığımız 
söylem kavramı da bu manada dilbilimin bir terimi olarak dolaşıma girmiştir.  

Sadece yukarıda adını andığımız kavramlar değil, gerçek kavramına yaklaşımın değişmesi de 
postmodern edebiyatı ortaya çıkaran faktörlerden biridir. Yani gerçek kavramındaki algı değişimi de 
postmodern edebiyat açısından önem arz etmektedir. 

İnsanın gerçeğe yabancılaşması olgusu, 20. Yüzyıl estetiğinin ana taşıyıcılarından biridir. 
Gerçeğin bu yeni durumu için zamanla “mimetik estetikten yabancılaşmanın estetiğine geçiş” şeklinde 
bir yaklaşım oluşur. Kimileri yabancılaşan bu yeni gerçekliği yok sayarken, kimileri de ona yeni adlar 
verirler. Jean Baudrillard bu yeni gerçek için hipergerçek tabirini kullanır. Baudrillard, gerçeği tersyüz 
edip bambaşka kılığa sokan medyatik gelişmeleri de gözden uzak tutmaz (Ecevit, 2001: 35-36). 
Yabancılaşma estetiğinin pragmatik yönü ise, Bertholt Brecht’le tiyatro alanında kurumsallaşır. 
Brecht, klasik (Aristocu) katharsis yerine yabancılaşma estetiğini tercih eder. Ona göre Klasik 
katharsis anlayışı seyirciyi edilgenleştirir. Oysa yeni gerçeklikte seyirci, gördüğünün oyun olduğunun 
bilincinde olup, asla edilgenleşmez; tam tersine oyuna dahil olarak aktif hale gelir (Ecevit, 2001: 37). 
Burada gerçeklik kavramı ile bütünlük kavramı arasındaki ilişkinin bozulması da gündeme gelir. 
Geleneksel ve modern anlatılarda belli bir dünya görüşü ve mesaj öncelendiği için, o dönem 
metinlerinde belirli bir bütünlük vardır. Bütünlüklü bir metin bütünlüklü bir hikaye anlatıyordu. Aristo 

                                                           
6 Uzun süre postyapısalcılıkla postmodernizm iç içe geçmiş ya da birbirlerinin yerine kullanılmıştır. (Ş.S.) 
7 Bir tür yapıbozum olan “amaçla aracın yer değiştirmesi” konusunu Sartre, fantastiki izah ederken kullanır. Yani Jean Paul 
Sartre’a göre araçlar amaçlara başkaldırırsa, burada fantastik oluşur. (Bak. Dilek Doltaş, Postmodernizm ve Eleştirisi / 
Tartışmalar – Uygulamalar, İnkılap Kitabevi, İst. 2003, s. 146.) 



bunun için mimesis (temsil) diyordu. Buna karşılık postmodern anlatılarda ise parçalılığın karşılığı 
olarak pek çok hikaye (alt hikayeler, çerçeve hikaye) anlatılır oldu. Bu da postmodern anlatılarda 
belirli bir temsil sorunu olduğunu açığa çıkardı (Parla, 2000: 344). Bu aynı zamanda gerçeğe bakış ve 
gerçeği temsil sorunudur.  

Hem bazı kavramlarla hem de gerçek kavramındaki değişim ile varlığını hissettirmeye başlayan 
postmodern anlayış, zamanla bazı anlatım teknikleri ile daha bir belirginleşmeye başladı. “Anlatım 
teknikleri” kavramını burada biraz açmak faydalı olacaktır. Dil bağlamında herhangi bir yan yola 
sapmadan doğrudan meramın anlatılması, günlük ve sıradan dil kullanımı demektir.  Bir başka 
ifadeyle bu, mecazsız (metaforsuz, imgesiz) anlatım tarzıdır. Bir dil kullanımında herhangi bir yola 
sapma durumu (dilin yabancılaştırılması, sapmalar) söz konusu olduğunda da sanatsal dil başlamış 
olur. Genel anlamda ifade edece olursak, dili sanatsal dil durumuna “anlatım teknikleri” ile 
getirebiliriz. Anlatım teknikleri bu manada “ne anlattığımız” değil, nasıl anlattığımız” sorusunun 
cevabını oluşturur. Anlatım teknikleri tabiri için bazı kuramcılar anlatım biçimleri kavramını tercih 
ederler ve her bir anlatım biçiminin (tekniğinin) büyük bir işlev üstlendiğini söylerler. Caroline Levine 
bu yazarlardan biridir. Ona göre biçim, yüzyıllar boyunca birbiriyle çatışan, hatta paradoksal bir dizi 
anlam taşımıştır. Hatta biçim, Platon’da olduğu gibi maddi olmayan fikir anlamına da gelir (Levina, 
2017: 20). Anlatım teknikleri, bir takım olay ve objelerden esinlenilerek, yani hayatta belirli bir adı ve 
biçimi olan varlıklardan üretilir. Mesela cam şeffaflık ve kırılganlık işlevine sahiptir. Çelik 
kuvvetliliği, sertliği ve dayanıklılığı akla getirir. Pamuk yumuşaklık demektir (Levina, 2017: 25). 
Sanatçı meramını ifade ederken, diyelim ki yumuşaklığı vurgulamak istiyor; bu durumda pamuk 
kavramından hareket edip dile pamukla ilgili bir anlatım tekniği ya da metaforu kazandırıyor. 

Hemen her sanat dalının kendine özgü anlatım teknikleri vardır. Şayet konuşan ya da yazan 
meramını ifade ederken herhangi bir anlatım tekniği kullanmazsa bu anlatım biçimi için “anlatma 
tekniği” denilir. Konuşan ya da yazan meramını ifade ederken bir takım anlatım tekniklerine 
başvurursa, buna da “gösterme tekniği” adı verilir. Bu bağlamda şu durum ortaya çıkıyor. Sanatsal 
(kurgusal) olmayan metinler anlatırlar; kurgusal (sanatsal) metinler ise gösterirler. Burada Necip 
Fazıl’ın Poetika’sında dile getirdiği “Şiir tebliğ etmez, telkin eder” manasındaki görüşünü de 
hatırlatalım. Anlatım teknikleri yönünden zayıf olan metinler, anlatma tekniğine yakın oldukları için, 
estetik yönden zayıflık taşırlar.8 

Hiçbir anlatım tekniği rastgele ortaya çıkmadığı gibi rastgele de kullanılmaz. Her birinin 
özellikle gerçek’i ifade edişte belirli bir işlevi vardır. Michel Butor, “Değişik gerçeklere değişik anlatı 
biçimleri denk düşer.” dedikten sonra, buna gotik mimariyi örnek verir. Butor’a göre, gotik 
katedrallerdeki korkunç ve yücelik duygusu uyandıran yüksek kuleler, Tanrı’nın yüceliğini işaret eder 
(Ecevit, 2001: 17, 18). Leyla Erbil (2007: 45) ise, özgün ve özgür yazarın yeni bir şeyler söyleyecekse, 
bunu ancak yeni bir biçimde söyleyebileceğini de vurgular. Görülüyor ki zamanla bilhassa postmodern 
edebiyatla ilgili olan pek çok anlatım tekniği ortaya çıkmıştır. Tabii bu anlatım teknikleri başka bir 
bağlamda modern dönemde de kullanılmıştır. 

“Postmodern anlatım teknikleri” olarak adlandırılan bu anlatım biçimlerinin başında 
“üstkurmaca” (metafiction) gelir. Postmodern anlatılar kendi eleştirel analizlerini roman ve öykü 
üzerinde gerçekleştirirler. Bunu da üstkurmaca tekniği bağlamında yaparlar. Şiirde ise üstkurmaca 
unsurlarına pek rastlanmaz.  Postmodern edebiyatın öncülerinden Samuel Beckette, üst kurmaca 
kavramıyla her halükarda kurmaca oldukları sezdirilen roman kişileri için “homo logos” (sözcükten 
adam) tabirini kullanır. Hatta Beckette, üst kurmaca için şöyle ilginç bir yorum da yapar: “Anlatılacak 
bir şeyin kalmadığı bir dünyada edebiyat kendini anlatmak zorunda kalmıştır.” (Ecevit, 2001: 98, 99). 
Bir başka ifadeyle söylersek postmodern anlatılarda üstkurmaca kavramı, adeta bir “hikaye anlatma 
oyununa” dönüşür. Daha sonra bu nitelik için postmodern bir kavram olarak oyunsuluk (deneysellik) 
tabiri kullanılacaktır. 

Postmodern anlatım tekniklerinden bir diğeri ise “bilinç akışı”dır. Modernist yazarların soyut 
dünyada ve zamanın içinde istediği gibi dolaşabilmesini sağlayan kurgusal buluşların başında bilinç 

                                                           
8 Bu konuda ayrıntılı bilgi için, Poetikaya Giriş (Todorov), Metaforlar (Oğuz Cebeci), Anlatının Söylemi (G. Gennette), 
Kurmacanın Retoriği (W.C. Booth), Öykü ve Söylem (S. Chatman) gibi kaynaklara bakılabilir. Konu hakkında Türk 
Edebiyatındaki en yetkin kaynak ise Edebiyat Bilgi ve Teorileri (M. Kaya Bilgegil) adlı kitaptır. 



akışı tekniği gelir. Zamanın kurgulanmasında ise aynı modernistler, “geriye dönüş / 
kırılma”  (flashback)  ve “ileriye dönüş / kırılma” (flashforward) gibi zamansal anlatım tekniklerine 
başvururlar (Ecevit, 2001: 43). Bu teknikleri postmodernist yazarların kullandığını da burada 
hatırlatalım. Postmodern anlatım tekniklerinden olan “çerçeve anlatı”, “geri kırılma” “ileri kırılma” 
gibi teknikleri de “zaman kurgusu”yla ilgili teknikler olarak alabiliriz. 

Bunlar dışında polisiye kurgu, yani arama, yolculuk ve macera da postmodern romanlarda 
görülen teknikler ya da kurgu adlarıdır. Yine postmodern edebiyatta çokça anılan bir anlatma tekniği 
de “ironik tavır”dır. Postmodern ironi, modern algıyı kırmaya çalışır ve etki kaynaklarının arasındaki 
estetik olan-olmayan, üstün (elit)-popüler, değerli-değersiz, genel-öznel şeklindeki ayrımını reddeder. 
Bu özelliği ile postmodern sanatın niteliği de belirlenmiş olur. Genellemeler, kökleşmiş doğrular, 
kurulu değerler ironi ile yeniden değerlendirilir, sorgulanır. İroni, olumsuzlanan bütün değerleri, hatalı 
ve kötü yapıdaki her şeyi seçen/gören keskin bir göz konumundadır.   

Genel anlamda ortaya koyduğumuz bu postmodern edebiyatın ortaya çıkışı meselesi, tabii 
olarak Türk Edebiyatını da ilgilendirmektedir.  Ancak Türk Edebiyatında postmodernizm bağlamında 
bazı önemli problemler vardır. En başta gelen problem ise süreç ya da kronoloji kavramlarıyla 
ilgilidir. Yaygın görüşe göre, henüz modernleşme sürecini tamamlamadığı için,  Türkiye’de 
postmodernizmden söz edilemez. Hatta Türkiye tam anlamıyla modernleşme kavramıyla bile 
tanışamamıştır. Böyle bir durumda nasıl postmodernizmden söz edilir?.. Söz edenler de anakronizme 
(zaman dışı kalma)  düşmez mi?.. Ancak bu başka bir tartışmadır ve burada ona girmeyeceğiz. Bu 
problemli duruma rağmen Türk Edebiyatında Postmodern durumun yansımalarına değineceğiz. 

Türkiye’de Postmodernizm ve Edebiyat 

Yukarıda da değindiğimiz gibi, Türkiye’de postmodernizm konusu hep problem olarak 
görülmüş ve tartışılmıştır. Dilek Doltaş’a göre, bizim gibi, Batı kültüründen gelmeyen toplumlar için 
postmodern yaklaşımı kavramak zordur. Bu yüzden Türk edebiyatında postmodern edebiyat algısında 
farklılıklar vardır (Doltaş, 2003: 31). Doltaş (2001: 75), Türkiye’de postmodernizmin 1990’larda 
güncellik kazanmaya başladığını da söyler. Yıldız Ecevit (2001: 30) ise Türk edebiyatında 
postmodernizmin geç kalmasını, yazarların realizmi tek anlatım yolu olarak görmesine bağlar.  

Sosyo-kültürel hayatı bir tarafı bırakıp edebiyat bağlamında Türkiye’deki postmodern 
yansımalara baktığımızda, gerçek anlamda modernist-postmodernist açılımların Türk edebiyatında 
1970’li yıllarda kendini göstermeye başladığını görürüz. Yani modern-postmodern nitelikli ilk 
metinler bu yıllarda yayınlanır. Başka bir ifadeyle ilk avangardist Türk romanları 70’li yıllarda başlar. 
Bu metinlerde hem modern hem de postmodern unsurlar bir arada yer alır. Ancak postmodern roman 
örnekleri Türkiye’de modern unsurlardan yalıtılmış bir şekilde ilk örneklerini 1990’larda verir (Ecevit, 
2001: 85). Yıldız Ecevit edebiyatımızda modernist romanın öncüsü olarak Oğuz Atay’ın adını öne 
çıkarır. Ecevit’e göre bu manada adı anılması gereken ilk roman da “Tutunamayanlar”dır (Ecevit, 
2001: 86). Bu romanın yazılış hikayesi ve yayınlandıktan sonra aldığı tepkiler de çok ilginçtir.   

Hem süreç hem de kronoloji gibi durumlar başta olmak üzer birçok sebepten dolayı Türk 
Edebiyatında postmodernizm belirli bir kaos ve düzensizlik içinde varlığını belli etmektedir. Esasında 
postmodern duruma da uygun düşen bu belirsizlik haline rağmen Türk Edebiyatında postmodernizmi 
üç ayrı halde görüyoruz. 

Postmodernizmin Türk Edebiyatındaki Üç Hâli 

Türk edebiyatında postmodernizmin varlığı açık ve net olmadığı için, yansıma, iz, görüntü, 
açılım gibi birçok kelimeyle ifade edilmektedir. Bu konudaki en derli toplu çalışmalardan biri olan ve 
Yıldız Ecevit tarafından yazılan kitabın adı “Türk Romanında Postmodernist Açılımlar”dır.  Türk 
edebiyatına postmodern açıdan bakanlar yerine göre “Türk Edebiyatında postmodernist yansımalar”, 
“Türk Edebiyatında postmodernist izler”, “Türk Edebiyatında postmodernist görüntüler” ya da buna 
benzer daha başka adlarla bu durumu ele almaktadırlar. Bu durum bile postmodernizmin içerdiği 
çoğulculuğu ve çoğulcu bakışı ifade ediyor. Kronolojik bir sıra ile belirtirsek, Türk edebiyatında 
postmodernizm üç evrede var olmuştur: 

 1-Postmodernizm Fragmanları Yahut İşaretleri (Birinci Kategori) 



 2-“Post”suz Postmodernizm Yahut Erken Postmodernizm (İkinci Kategori) 

 3-Posmodernizm devresi (Üçüncü Kategori) 

Bu kategorilerden birincisi, postmodern teknik veya unsurlardan herhangi birini ya da bazılarını 
(tamamını değil) bilinçli ya da bilinçsiz kullananlardan oluşmaktadır. Kronolojik olarak bu gruba 
girenler en eski (kadim) edebiyat metinlerine kadar bizi götürebilir. Modern zamanlarda da bu gruba 
giren örnekler yazıldığını belirtebiliriz. İkinci gruba giren eserlerde postmodern teknik ve unsurlar, 
yazarı tarafından bilinçsiz bir şekilde kullanılmıştır. Hatta bu gruba giren yazarların çoğunun belki de 
postmodern kavramından habersiz olması bile mümkündür.  Üçüncü gruba giren yazarlar ise 
postmodern bilince sahip yazarlardır. Yani onlar postmodern teknik ve unsurları bilinçli bir şekilde 
kullanırlar ve eserlerini buna göre üretirler. 

Bizim bu yazıda vurguladığımız postmodernizmin Türk edebiyatındaki üç hâline denk gelecek 
bir tasnifi Bedia Koçakoğlu roman sanatı bağlamında yapar. Koçakoğlu’na (2012: 28-29) göre roman 
türü “klasik roman”, “modernist roman” ve “postmodern anlatı” olmak üzere üç evre geçirmiştir. Bu 
üç evre sırasıyla bizim birinci kategori, ikinci kategori ve üçüncü kategori adlandırmamıza denk 
gelmektedir. Bedia Koçakoğlu (Koçakoğlu: 82-98), postmodernizmin üç evre olarak özetlediği gelişim 
sürecinin Türk edebiyatında dört evreye çıkarır. Bunları da şöyle adlandırır: “Klasik dönem”, 
“Modern romanlar dönemi”, “kırılma dönemi metinleri” ve “postmodern anlatılar dönemi”.  Ancak 
bu durum bizim ölçü aldığımız üç evre esasını değiştirecek bir yaklaşımı içermez.  

1-Postmodernizm Fragmanları Yahut İşaretleri (Türk Edebiyatından Birinci Kategoriye 
Örnekler):  

Burada söze başlarken modern Türk şiirinin ustalarından İlhan Berk’in (1992: 24) Divan 
şairlerinden Necati Beg, Neşati ve Şeyh Galip silsilesini getirip Ahmet Haşim’e bağlamasına; Ahmet 
Haşim’den de İkinci Yeni’ye kadar getirmesindeki çarpıcı tespite değinmek istiyorum.  Hatta İlhan 
Berk, “Modern Türk şiiri Şeyh Galip’le başlar” manasındaki sözünü de her fırsatta tekrarlar. Ünlü 
şairin modern ve gelenek ilişkisi bağlamındaki görüşleri sorulduğunda bu tür cevaplar vermesi, bizim 
işimizi kolaylaştırmaktadır. Görülen o ki İlhan Berk meseleye kronolojik olarak bakmamaktadır. Şayet 
kronolojik olarak baksaydı, 15. 16. hatta 18. Yüzyıl Divan şairlerinin modern oluşlarıyla ilgili yorum 
yapabilir miydi?.. 

Biz de postmodern kavramına aynen İlhan Berk gibi bakıyoruz ve postmodern teknik ve 
unsurların izlerine en eski (kadim) metinlerde de rastlıyoruz. Bilhassa Divan şiirinde Mesnevilere ait 
bir terim olan “sebeb-i telif” kavramını, bir anlamda postmodern bir terim olan üskurmacanın atası 
olarak görüyoruz.9 Aynı şekilde geleneksel tiyatromuz olan Ortaoyunundaki pek çok tekniğin Bertholt 
Brecht’in öncülüğünü ettiği epik tiyatroda kullanıldığını; epik tiyatro anlayışının zamanla postmoderne 
evrildiğine şahit oluyoruz. Dünyayı geçici bir eğlence (oyun) yeri olarak tarif etmesi dolayımında 
Tasavvufi anlayışta da pek çok postmodern gösterge bulunabilir.  

Feridüttin Attar’ın Mantıku’t-Tayr ve Mevlana’nın Mesnevi’sindeki iç içe geçen hikayeler, yani 
çerçeve anlatılar; Divan şiirinde anlatı denilince akla gelen Mesnevilerdeki “sebeb-i telif” 
bölümlerinin üst kurmaca yapısı; hatta Divan şiirindeki Kasidelerde mevcut olan ironik anlatım; Halk 
hikayelerindeki fantastik unsurlar vs… Bunları daha da artırabiliriz. İşte bunların hepsi birinci 
kategoride ele alacağımız içinde postmodern unsurlar taşıyan anlatılara örnektir.  Gökçen Yılmaztürk 
bu konuya Batıdan örnek verir. Ona göre, daha modernizmin ortaya çıkmadığı zamanlarda mesela 
Sofistler, postmodern sayılacak bir tutum içindeydiler (Kçakoğlu, 2012: 193).  

Bu açıdan Yeni Türk edebiyatı sürecine baktığımızda içinde postmodern teknik ya da unsurlar 
kullanan örnekler görürüz. Mesela geleneksel anlatılarda genellikle “anlatma tekniği”ne yakın bir tarz 
hakimdir. Anlatma tekniği tek bir sesin egemen olduğu metinlerdir. O “tek ses” ise yazardır / 
anlatıcıdır. Buna karşılık modern / postmodern anlatılarda “gösterme tekniği” kullanılmaya 
başlanmıştır. Gösterme tekniğinde anlatıda tek bir ses değil, çoğulcu sesler vardır. (Mihail Bakhtin bu 
çoğulcu teknikler için diyaloji ve karnaval kavramlarını kullanır.) Bilhassa düşünce aktarımlarında 
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diyalog, iç konuşma (monolog), bilinç akışı, “düşüncenin jest ve mimiklerle ve kişinin beden diliyle 
ima edilmesi” vs. gibi tekniklerin hepsi gösterme teknikleri grubuna girer. Geleneksel anlatılarda 
bilinçli olarak değil de metin yazarının ustalığından kaynaklanan bir sebeple bu gösterme 
tekniklerinden bazıları yer alabilir. Berna Moran (1983: 65) buna örnek olarak Tanzimat 
romanlarından Araba Sevdası’nı örnek verir ve yazara göre Türk edebiyatında mesela bilinç akışı 
tekniğini ilk kullanan da Recaizade Ekrem olmuştur.  

Modern / postmodern anlatılarda içerik (fikir) bağlamında işlenen ve öncelenen özelliklerden 
biri de felsefedir. Felsefe, insanın “bireysel (ferdi) duruşu”yla alakalıdır. Felsefi tavır, insanı birey 
noktasına yaklaştırır. İnsanın “düşünen varlık” olması ekseninden hareket eden felsefe, kendine özgü 
düşünce ortaya koyduğu sürece insanın toplumun baskısına direneceğini ima eder. Bu konuda akla 
gelen romancımız ise, Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır (Moran, 1983: 94-110). 10  Burada Hüseyin 
Rahmi’den önce bu konuya el atan romancının Ahmet Mithat olduğunu da hatırlatalım.  

Modern / postmodern romanlarda kişi birey olarak ele alınır. Hata bu bireyin çevresi ve 
toplumla çatışması geniş ölçüde ele alınır. Bu da “kişi merkezli anlatım tarzı”dır. Halit Ziya bu 
anlatım tekniğini bütün romanlarında, özellikle Aşk-ı Memnu romanında ustalıkla kullanır. 

Yakup Kadri de romanlarında özellikle Tevrat göndermeli metinlerarasılığa yer verir. Modern 
insanın “bireyleşme”, “yalnızlaşma”, “çevresiyle çatışma yaşaması” gibi durumları Yakup Kadri, 
mesela Yaban romanında ele alır. Modern şiirin mimarı sayılan Baudelaire, kent insanının bunalması, 
yalnızlaşması ve yabancılaşması bağlamında spleen kavramını kullanır. Hatta şairin bu isimle yazdığı 
şiirler vardır. Spleen için Türkçede “kent sıkıntısı” ya da “şehir bunalımı” tabirleri kullanılır. Yakup 
kadri spleen’i köy ve taşraya taşır ve Yaban’da Ahmet Celal, köy içinde aynı sıkıntıları yaşar. Yakup 
Kadri’nin başvurduğu bu anlatım tekniği de modern / postmodern anlatılarda çokça kullanılır. Sadece 
bu da değil, Yakup Kadri Yaban romanında ayrıca üstkurmaca tekniğine de yer verir (Moran, 1983: 
170-184).11  

Türk edebiyatında fantastik anlatım ve metinlerarasılık gibi modern / postmodern anlatım 
tekniklerine çokça yer veren romancılardan biri de Peyami Safa’dır. Berna Moran (1983: 200-218) bu 
konuda özellikle Matmazel Noralya’nın Koltuğu romanına dikkat çeker.12 Berna Moran (1990: 219-
236) Yusuf Atılgan’ın özellikle Anayurt Oteli için antiroman ve absürd terimlerinin uygun olduğunu 
düşünür13.  Bu terimler de modern /postmodern anlatılarla ilgilidir.  

Mitos kökenli kalıplar anlatılarda çokça kullanılır. Jung’a göre mitoslar, arketipler ve imgeler, 
insanların ortak bilinçaltında varlığını sürdürür. Bu mitos, arketip ve imgeler ise insanların en derin 
özlemlerini, isteklerini ve korkularını yansıtırlar ve bundan dolayı da ölümsüzdürler. Bu hazır anlam 
kalıpları destanlarda, masallarda ve folklorik unsurlarda yaşamasını sürdürürler. Yaşar Kemal’in 
romanları işte bu açıdan çok güçlüdür (Moran, 1990: 239).14 Nedim Gürsel ise, Boğazkesen ve Resimli 
Dünya adlı romanlarının postmodern öğeler taşıyabileceklerini inkar etmediğini, ancak o romanları 
kendisinin barok roman yazma iddiasıyla yazdığını söyler (Koçakoğlu, 2012: 199).   
           Bu örnekleri 
daha da artırabiliriz. Burada bizim dikkat çekmek istediğimiz husus, yazarların sanat-estetik yönden 
vizyon sahibi oluşları ve anlatacaklarını daha etkili ve çarpıcı hale getirme çabaları (nasıl 
anlatacaklarını önemsemeleri) onları erken modern ya da postmodern düzeye çıkarmıştır. 

2-“Post”suz Postmodernizm Yahut Erken Postmodernizm (Türk Edebiyatından İkinci 
Kategoriye Örnekler): 

Bir önceki bölümde yazdıkları eserlerde postmodern anlatım tekniklerine ya da unsurlarına az 
veya çok yer veren örneklere dikkat çektik. Burada ise, söz konusu postmodern anlatım teknik ve 
unsurlarına daha çok yer veren; hatta bu yüzden bilinçsizce postmodern yazarlar olarak nitelendirilen 
örneklere değineceğiz. Bu örnekleri neden postmodern olarak nitelendirmiyoruz?..  Çünkü, bu 
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metinleri yazanların postmodern olmak gibi bir iddiaları yoktur. Ayrıca bu yazarların çoğunun 
postmodernizmden haberleri bile yoktur. Bu gibi sebeplerle onların metinlerini postmodern metinler 
olarak değil de “içinde ağırlıklı olarak postmodern unsur ve tekniklere yer veren örnekler” olarak 
adlandıracağız. 

Yeni Türk edebiyatında bu bağlamda adını ilk anacağımız yazar Ahmet Mithat Efendi’dir. 
Ahmet Mithat, Müşahedat adlı romanında postmodern romanların neredeyse bütün konvensiyonlarını 
kullanır. Mesela kendisinin Felatun Bey’le Rakım Efendi adlı romanıyla metinler arası ilişki kurar 
(Ahmet Mithat Efendi, 1997: 56-57). Ahmet Mithat (1997: 113) romanında roman konusunda şu 
açıklamayı yapar: “…Karilerime tabiiyattan bir roman arz etmek için bir hayli zamandan beri 
düşünüp durduğum halde, roman, hem de daha mükemmeli tasavvura sığmayacak kadar bir tabiilikle, 
fiilen ve maddeten ayağıma kadar kendi kendisine geldi. Daha garibi şu ki, güya ben de romanın 
eşhas-ı vakasından birisi imişim gibi, romana karıştırılmaktayım. Böyle muharririn de velev ki yalnız 
temaşacı ve şahit suretinde olsun, romana karışması Avrupaca da emsali görülmüş şeylerden 
değildir.” Postmodern bir anlatım tekniği olan üstkuramacaya örnek teşkil eden şu cümleler de 
Müşahadeta’ta geçer: “…yazı yazmak için görmek ve duymak lazımdır. Müşahede ve ihtisas olmazsa 
insan neyi yazacak? Meğer ki, başkalarının yazdıklarına tercüman olabilsin.” (Ahmet Mithat Efendi, 
1997: 471)  

Henüz postmodern kavramının olmadığı yıllarda yayınlanan ve postmodern romanın bütün 
konvansiyonlarına sahip olan eserlerden biri de Falih Rıfkı Atay’ın yazdığı Roman adlı romandır. Bu 
eser, 1932’de yayınlanmış; o günkü edebiyat anlayışının çok üstünde bir eserdir. Bugün postmodern 
olarak adlandırdığımız romanlardaki anlatım tekniklerinin hemen hepsini Falih Rıfkı bu eserinde 
kullanmıştır.  Mesela üstkurmaca, mesela metinlerarasılık, ironi vs…  Romanın yayınlandığı yıllarda 
henüz postmodern gibi bir kavram olmadığı için, bu eser hakkında o yıllarda çok farklı nitelendirmeler 
yapılmıştır. Kimileri bu roman için ütopya tabirini kullanmıştır. Atay Roman’da, henüz 10. yılındaki 
genç Cumhuriyet için ideal bir toplum ve ideal bir vatandaş tanımlaması yapar. Kimileri ise “Roman, 
aslında isim olarak yanıltıcıdır. Zira eser klasik anlamda bir roman olmaktan çok uzak, çeşitli gözlem 
ve eleştirilere dayanan fıkra nitelikli yazılardan oluşmuştur.” demektedir.  Reşat Nuri Güntekin ise bu 
roman için şunu söyler: “Romanda bir roman, bir macera,  şuh kadınlar ve zarif erkekler arayanlar 
yanılacaklardır. Onda bu gibi eşhasa tesadüf edilmez; tesadüf edeceğimiz yegâne  şahıs müellifin 
kendisi, sonra her kelimede sezilen asil kaygısıdır.” (Güntekin, 1933)  

Falih Rıfkı (1964: 15) bu eserinde hem roman sanatı hakkında yorum yapar hem de postmodern 
yazarların başvurduğu kendi gerçek isimlerini kullanma tekniğine başvurur: “…Öyle bir adam 
yaratacağım ki, onunla konuşacaksınız; onu göreceksiniz. Onunla gezecek, oturacak, yiyip içeceksiniz. 
Yoksa, şimdiki romanlar gibi, kahramanın ismini her tefrikada yeniden öğrenmeyeceksiniz. (…) Falih 
Rıfkı adam yaratıyor, diye değil…” Şu cümleler de romanda yer alır: “Eğer bir de mevzusuz roman 
çeşidi olsaydı, kitabıma “roman” kelimesinden sonra “Yahut Bugünkü Cemiyete Kuşbakışı” der, 
gelişigüzel bir edebiyat tutturur, giderdim.” (Atay, 1964: 18) “İki işçi titiz olmalıdır: Romancı ve 
dabak! İyi bir romancı ve dabağın, burun ve dabağı olmamalıdır. Pis deri oğmasını, elini kursağa 
sokmasını bilmelidir.” (Atay, 1964: 81). Romanın sonunda yer alan şu ifadeler de, üstkurmaca bir 
nitelik gösterir: “Örneğini bildiğimiz roman değil, hiçbir örneğe uymayan benim ROMAN’ım bile 
böyle bitmemeliydi.” (Atay, 1964: 160). Falih Rıfkı bu kitabında farklı söylemleri de kullanır. 
Mektuplar, gazete haberleri, belirli ortamlarda yapılan sohbet ve tartışma örnekleri…  Romanda Falih 
Rıfkı, zaman zaman doğrudan, zaman zaman da ironik bir şekilde inkılap eleştirisi de yapar.  

Bu kategoride adını anmamız gereken romancılardan biri de Oğuz Atay’dır. Özellikle 
Tutunamayanlar adlı roman postmodern romanların bütün niteliklerine sahiptir. Gerek ana kurgusunu 
oluşturan çerçeve öykü tekniği, gerek söylem zenginliğine sahip olması; ayrıca taşıdığı ironik içerikle 
Tutunamayanlar tipik bir postmodern roman olarak da okunabilir.15  Oğuz Atay’ın romanları için 
söylediklerimiz bir anlamda Adalet Ağaoğlu’nun romanları için de geçerlidir. 

Postmodern edebiyatın özelliklerini öykülerinde çokça kullanan yazarlardan biri olan Bilge 
Karasu, Göçmüş Kediler Bahçesi adlı öykü kitabında iç içe geçmiş, özeti çıkarılamayacak, çeşitli dil 
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oyunlarıyla (postmodern anlatıların ana meselesi dildir)16 bezenmiş, bir yapbozun parçalarını andıran 
metinleri okuyucuya sunar ve okuyucudan bu yapboz parçalarını kendilerince bir araya getirmelerini 
bekler. Karasu, aynı zamanda kitabın da ismi olan Göçmüş Kediler Bahçesi adlı öyküsünü on üç kısma 
ayırır ve bu kısımlar arasına masal diye isimlendirdiği anlatılar yerleştirir. Binbir Gece Masalları’nı 
andıran bu metinler birbirinden bağımsız olarak değerlendirilebileceği gibi birbirini bütünleyen 
parçalardan oluşan tek öykü olarak da okunabilir.  Bilge Karasu benzer bir şeyi Kılavuz adlı 
romanında da yapar.  

İç içe geçmiş kurgularla örülü olan postmodern öykünün anlatım tekniklerinden biri de yazarın 
okuruyla söyleşmesidir. Gerçi, yazarın okurla sanki karşısındaymış gibi sohbet edip söyleşmesi Ahmet 
Mithat Efendi’nin eserlerinde de görülür. Ancak Ahmet Mithat’ın okuruyla sohbet etmesinin, 
şakalaşmasının sebebi öykülerdeki kurgusallığı gizlemek ve okurda bir gerçeklik izlenimini 
oluşturmaktır. Oysaki postmodern öykü yazarı tam tersine metnin gerçek değil, kurmaca olduğunu 
hatırlatmak için okurla sohbet eder. Ahmet Mithat Efendi gibi Mustafa Kutlu da, amaç farklı da olsa, 
okuruyla sohbet edermişçesine ona soru sorar ve ondan alabileceği cevabı söyler. Okurun o anki olası 
duygu ve düşüncelerini dile getir.  

Berna Moran, Türkiye’de özellikle ikinci kategoride yer alan romanların ortaya çıkışını 12 Eylül 
darbesine bağlar. 12 Eylül ortamında yazarların toplumsal sorunlara eğilmesi zorlaşınca, roman 
yazarları adeta “gerçekten kaçarcasına”  yeni bir yol tutturdular. Nazlı Eray, Latife Tekin, bazı 
romanlarıyla Pınar Kür, Orhan Pamuk, Bilge Karasu, Sevim Burak, Leyla Erbil vd…  Burada özellikle 
Sait Faik Abasıyanık’a ayrı bir sayfa açmak gerekiyor. Bu yazarların yazdığı eserleri diğerlerine pek 
benzemiyordu ve avangart bir nitelik taşıyorlardı. Bu eserler için belki postmodern denilebilirdi ama, 
bu yazarların böyle bir iddiaları da yoktu (Moran, 1994: 53). Bu grupta adını anacağımız Erendiz 
Atasü, kendisinin postmodern olduğu iddialarına şu cevabı verir: “…benim gibi yazarlar “Şimdi 
modern bir roman yazayım” ya da “postmodern bir roman yazayım” diye masa başına oturmazlar. 
İçlerinden gelen neyse, onun doğrultusunda yazarlar.” (Koçakoğlu, 2012: 191) Yıldız Ecevit ise buna 
Hasan Ali Toptaş’ı örnek verir. Ecevit’e (2001: 11) göre Hasan Ali Toptaş’ın aklından bile 
geçirmediği mesela metinlerarası ilişkiler gibi postmodern anlatım teknikleri romanlarında bolca yer 
alır. Gökay Durmuş ise, “Selim İleri’nin Yarın Yapayalnız Başlıklı Romanında, Postmodernizmin 
İzlerini Sürmek” başlıklı makalesinde, incelediği romanı bütünüyle postmodern olarak görmemiş, söz 
konusu romanda kullanılan postmodern anlatım tekniklerini ele almıştır.17 İkinci kategoriye Mustafa 
Demirtaş’ın Sevim Burak incelemesini örnek olarak verebiliriz.18 Hatta bu kategoride adını ağırlıklı 
olarak anacağımız isim Ahmet Hamdi Tanpınar olmalıdır. Ancak Tanpınar ne modern ne de 
postmodern konvensiyonlara sığmayacak kadar kompleks bir romancıdır. 

Türk edebiyatında bu kategoriye örnek eserler veren yazarlar şüphesiz bunlardan ibaret değildir. 
Bu listeye de daha pek çok isim eklenebilir. 

3-Posmodernizm devresi (Türk Edebiyatından Üçüncü Kategoriye Örnekler):  

Burada öncelikle belirtelim ki, bu kategoride yer alan yazarlar, bilinçli bir şekilde postmodern 
edebiyat yapıyorlar. En azından onlar postmodernizmin ne olduğu konusunda belirli bir fikir 
sahibidirler. Pek çoğu poetik bir tavır olarak postmodernizm konusunda hem konuşmalar yapmışlar 
hem de yazılar yazmışlardır. Ancak bu isimlerden birçoğu aynı zamanda ikinci kategoride de yer 
almışlardır. Zamanla bu (üçüncü) kategoriye geçiş yapmışlardır. 

Bu kategoride adını anacağımız ilk romancı Orhan Pamuk’tur. Orhan Pamuk, hemen hemen 
bütün romanlarında postmodern teknikleri kullanır, hem de bilerek kullanır. Mesela Masumiyet Müzesi 
romanındaki üstkurmaca unsuru, romanın son bölümünde yer alan şu cümlelerde varlığını açıkça belli 

                                                           
16 Postmodern yazarların “dil”i bir  “oyun” aracı olarak görmesi ve postmodernizmi bir “dil şehri” olarak nitelendirilmesi 
konusunda Wittgenstein şunu söyler: “Bizim dilimiz eski bir şehir olarak görülebilir. Küçük sokak ve meydanların, eski ve yeni 
evlerin ve çeşitli zamanlarda muhtelif ilavelerle inşa edilen evlerin bir labirenti. Bu labirent biçimli evler ve doğru ve düzenli 
caddelere sahip yeni bir kasabalar çokluğuyla kuşatılmış durumdadır.” (J. F. Lyotard, Postmodern Durum, (Çev. Ahmet 
Çiğdem) Vadi Yay. Ank. 1994, s. 90) 
17 Bak. Gökay Durmuş, “Selim İleri’nin Yarın Yapayalnız Başlıklı Romanında, Postmodernizmin İzlerini Sürmek”, Turkish 
Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013. 
18 Bak. Mustafa Demirtaş, Postyapısalcı Edebiyat Kuramı, Otonom Yayıncılık, İst. 2015, s. 147-173. 



etmektedir: “Kendi sesimin çok çıktığını, hikâyemi bitirme işini artık ona bırakmamın daha yerinde 
olacağına da hemen o sırada karar verdim. Bundan sonraki paragraftan kitabın sonuna kadar, 
hikâyemi anlatan artık Orhan Beydir.” (Pamuk, 2008: 569-570). Burada konuşan, romanın anlatıcısı 
Kemal’dir; Orhan ise Orhan Pamuk’tur. Masumiyet Müzesi’nde Kara Kitap’taki köşe yazarı Celâl 
Salik ve Cevdet Bey ve Oğulları romanındaki Cevdet Bey’in oğulları, metinlerarası kişiler olarak yer 
alır.  

Bilinçli bir şekilde postmodern roman yazanlardan biri de Hilmi Yavuz’dur. Hilmi Yavuz’un 
tek romanı (ki o buna roman demez, anlatı der) Üç Anlatı, “Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri”, 
“Taormina” ve “Kuyu” adlı üç anlatıdan oluşur. Postmodern anlatılarda, geleneksel ve modern 
anlatılardaki bütünlük kavramı yok edildiği, bunun yerine parçalılık ve kişisel (öznel) yorumlara kapı 
aralama söz konusu edildiği için, belirli bir anlam sorunu vardır. Daha doğrusu belirli anlam boşlukları 
ya da kuyu’ları vardır. Hilmi Yavuz postmodern anlatısına bundan dolayı olsa gerek “Kuyu” adını 
vermiştir (Parla, 2000: 172).  

Modern Türk edebiyatında bilinçli olarak postmodern metin yazanlardan biri de Murat 
Gülsoy’dur. Mesela onun yazdığı Baba Oğul ve Kutsal Roman’da çok geniş bir metinlerarasılık göze 
çarpar. Yazarın metinlerarası ilişki kurduğu her bir yazar ise, kendi kurmaca dünyalarındaki anlam 
dünyasından göz kırparlar. Mesela zamanda kaybolan Tanpınar, oyunda kaybolan Oğuz Atay, rüyada 
kaybolan Borges, şehvette kaybolan Nabokov, davasında kaybolan Kafka, kendi hikâyelerinden kaçıp 
gelen Olric, Doktor Ramiz ve daha pek çok yaratıcı ruh, Baba, Oğul ve Kutsal Roman’ın labirentinde 
birbirlerini ararlar.  

Süreyya Evren ise Postmodern Bir Kız Sevdim romanını, postmodern çerçeveye uygun olarak 
yazdığını söyler (Koçakoğlu, 2012: 200). Murat Menteş ise, Dublorün Dilemması (postmodern anlatı) 
adlı metnini postmodern bir bilinçle yazmıştır.19 Yazdığı öykülerde ve romanda bilinçli bir şekilde 
postmodern teknikleri kullanan yazarlardan biri de Ayfer Tunç’tur. Buna İhsan Oktay Anar adını da 
ekleyebiliriz. 

Şüphesiz bu grupta da daha pek çok ismi anabiliriz. Yazımızın, bütün örnekleri anmak gibi bir 
iddiası olmadığı için daha fazla örnek vermeyi gerekli görmüyoruz. 

Sonuç 

Postmodernizm henüz kendine ait bir bilimsel söylem oluşturamamıştır. Bu yüzden 
postmodernizm hakkında bilimsel/akademik çalışmalar maalesef modern metodlarla yapılmaktadır. 
Nedir modern metodla bilim yapmak? Tanımlamak, tarif etmek, tasnif etmek, ad koymak vs… Oysa 
postmodernizm bu yolların her birine muhalefet eder. Bu bağlamda “postmodernizm şudur” demek 
bile postmodernizme aykırı oluyor.  

Postmodernizm, bütün dogmaların, ideolojilerin, normların ve yerleşik kuralların dışında bir 
hayat görüşünü dile getirir. Bu ise meta-anlatıların (büyük anlatıların) sonu demektir (Ecevit, 2001: 
62). Bu yüzden mesela Türkiye’de postmodernistlere hem Kemalistler hem de milliyetçiler karşı 
çıkmıştır.  Yani postmodernizme hem Avrupa’da20 hem de Türkiye’de karşı çıkanlar olmuştur. Marks 
ve Engels meşhur Komünist Manifesto’ya “Avrupa’nın üzerinde komünizm denilen bir hayalet 
dolaşıyor” cümlesiyle başlarlar. 1980’lerin başında Le Monde Dimanche gazetesi, Komünist 
manifestoya gönderme yaparak şöyle bir manşet atar: “Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor. Bu hayaletin 
adı postmodernizm.” 1996’da Türkiye’de de Orhan Pamuk’a karşı benzer bir öfke ve muhalefet 
başlamıştır (Ecevit, 2001: 61). Ian Almond, Orhan Pamuk’a yöneltilen eleştirilere değinirken, onun 
“oryantalist” yönüne dikkat çeker ve Pamuk’un “İslam – Postmodernizm” ilişkisi kurarken İslamı 
değil, postmodernizmi öncelediğini belirtir. Yani Almond’a (2013: 147) göre Orhan Pamuk, 
postmoderniteyi aydınlatmak için İslamı kullanmak yerine, İslamı açıklamak için postmoderniteyi 

                                                           
19 Bak. Ülkü Eliuz, “Söylemden İzleğe İroni: Dublörün Dilemması,” International Journal of Language Academy, Volume 5/4 
August 2017 p. 47/60. 
20 Ian Almond, postmodernizmin babası olarak nitelendirilen Nietzsche’nin “Avrupa ötesi göz” tabirine dikkat çeker ve 
postmodernizmin aynı zamanda Avrupa’nın merkez olmaktan çıktığını ve yine Avrupa’nın “öteki” olarak gördüğü şeylerin de 
postmodernizmde sesini duyurduğunu söyler. (Ian Almond, Yeni Oryantalistler, (Çev. Bahar Çetiner – Talha Can İşsevenler), 
Pinhan Yayıncılık, İst. 2013, s. 23) 



kullanmıştır. Bazı kişiler ise postmodernizmi bütünüyle reddetme yerine, ona eleştirel bakmayı tercih 
etmiştir. Bu isimlerden en dikkate değer olanı Emre Kongar’dır. Ona göre, postmodernizm, bilimde ve 
sanatta tehlikeli, hatta zararlıdır. Buna karşılık sanat ve edebiyatta her türlü yaratıcılığın önünü açacak 
bir işleve sahiptir (Koçakoğlu, 2012: 190).  

İşte postmodernizm Türk kültüründe ve edebiyatında kendine genel anlamda bu çerçevede yer 
açmıştır. Dolayısıyla Türk edebiyatında da örnekleri olan postmodernizm, edebiyatımızda üç farklı 
biçimde varlık göstermiştir. Nasıl ki masalların sonunda “Gökten üç elma düşmüş” cümlesi yer 
alıyorsa, Türk edebiyatında da postmodernizm adeta “üç elma” gibi kültür ve medeniyetimizin 
üzerine düşmüştür.  

Üstkurmaca, metinlerarasılık, çoğulculuk, ironi ve oyunsuluk (deneysellik)” gibi anlatım 
tekniklerinin her biri bir metni postmodern hale getirir. Bilhassa Divan edebiyatımızda bu anlatım 
teknikleri çokça kullanılır. Mesela Mesnevilerdeki “sebeb-i telif” kısımları açıkça postmodern 
kuramdaki üst kurmaca’ya denk gelir. Bu tarzdaki kullanım alanı için birinci kategori nitelemesini 
yaptık. Ahmet Mithat Efendi, Oğuz Atay, hatta Mustafa Kutlu gibi yazarlar da, post modern olma 
iddiası taşımadan, hatta postmodernizm kavramını bilmeden, bu kurama uygun metinler üretmişlerdir. 
Bu gibi isimler için de ikinci kategori adını uygun gördük. Orhan Pamuk, Murat Gülsoy, Ayfer Tunç 
gibi yazarlar ise, postmodern bilince sahip isimlerdir. Onların eserlerinde postmodernizm teknikleri 
bilinçli olarak yer alır. Bu isimleri de üçüncü kategori olarak nitelendirdik. İkinci kategoride ele 
aldığımız romanlarda gerçek algısı ve sunumu bir hayli değişir. Oysa üçüncü kategoride, yani 
postmodern dönemde gerçek artık tamamen dilsel (lengüistik ) bir düzleme indirgenir. Yani 
“postmodern yazar romanın gerçek dünyayı yansıtmayan bir sözcükler dünyası olduğunu açıkça belli 
eder okura.” (Moran, 1994: 56).  

Yaptığımız araştırmada birinci grupta yer alan yazar ve sanatçıların vizyon sahibi oluşlarını ve 
sanatçı olarak güçlü bir yeteneğe yaslandıklarını gördük. Bu gibi sanatçılar “ne anlatacakları” kadar 
“nasıl anlatacakları”na da önem veriyorlar. Bu yüzden eserleri çağları aşarak günümüze kadar 
gelebiliyor. İkinci gruptakiler de aşağı yukarı aynı özelliğe sahiptir. Ancak onlar modern zamanların 
insanı oldukları için, her zaman “yeni sanat teknikleri” ve “yeni anlatım yolları” arama kaygısını 
sürdürmektedirler. Onlar işte bu yüzden modern Türk edebiyatının en güçlü isimleri olmayı hak 
etmişlerdir. Üçüncü gruptaki yazarlar ise, yani postmodern olmayı hak edenler “nasıl anlatacakları” 
meselesini oldukça abarttıkları, hemen her şeyi sulandırdıkları, her şeyi (hatta kutsal’ı bile) “itibar 
erozyonuna” uğrattıkları için, genelde takdir değil tepki almışlardır. Onların tavrı “Nasıl anlattım 
ama!...” şımarıklığını akla getirmektedir. Bu grupta yer alan ama ikinci kategoriyle de dirsek temasını 
sürdürenler, üçüncü grup içinde zaman zaman takdir görebilmişlerdir. (Mesela Orhan Pamuk) 

Türk Edebiyatında kategorileştirerek postmodernizm için yaptığımız bu değerlendirme, bütün 
ideolojiler, bütün felsefi anlayışlar ve hatta bütün edebiyat akımları ve kuramları için de –metodolojik 
bağlamda- geçerlidir. Mesela Milliyeçilik ideolojisini ele alalım: Milliyetçilerin de hoşlanacağı hal ve 
tavırlar sergileyenler (I.Kategori).  Buna mesela Türk bayrağına saygı için mücadele eden Marksist ya 
da İslamcı kişileri örnek verebiliriz. Bunlar, tavırları milliyetçi ama zihniyetleri milliyetçiliğe karşı 
olan kişiler olabilir. Milliyetçilik bilinciyle hareket etmediği halde bütün hal ve hareketleri 
Milliyetçiliğe uyanlar (II. Kategori); Bilinçli bir şekilde Milliyetçilik tavrını sergileyenler (III. 
Kategori) Bir örnek de edebiyat akımlarından verelim: Örnek vereceğimiz edebiyat akımı, 
Varoluşçuluk olsun: Yazdığı metinlerde varoluş felsefesine ait unsurlara da yer verenler (I. kategori); 
varoluş felsefesi gibi bir kaygı taşımadığı halde yazdığı metinlerde ağırlıklı olarak bu felsefeyi 
işleyenler (II kategori); bilinçli bir şekilde varoluş felsefesini savunan bu felsefeye uygun metinler 
yazanlar (III kategori).   

Yukarıda da değindiğimiz gibi, postmodernizm için fikir veya ideolojiden çok tavır ve hal 
kavramları kullanılır. Yani insanın dünya karşısındaki tutumu ve tercihleri… Burada üç kategori 
halinde ifade ettiğimiz bu tutum ve tercihler, sadece postmodernizm için değil, hayatımızın her alanı 
için geçerlidir. Özellikle de dil bilinci konusunda bu üç hal meselesi önem arz etmektedir. Söz konusu 
önem ise, “söylem – dil – pratik – kimlik” gibi bir dörtgende varlığını hissettirmektedir. 

Sağlam bir retorik, doğru ve eksiksiz ifade yeteneği; en önemlisi de “söylenenin söylenmek 
istenen olması” noktasında bu üç hal büyük bir işlev üstlenmektedir. Mesela, bir kişi “Fuzuli’nin 



Leyla ve Mecnun eserinde postmodern teknikler kullanılmıştır” dediğinde, bu, “Fuzuli 
postmoderndir” demek değildir. Dil bilinci yeterince gelişmemiş biri bu yargıyı “Fuzuli 
postmoderndir” diye anlayabilir. Bu ise son derece yanlış bir tutumdur. Kısaca belirtmek gerekirse, 
ifade etmek istediğimiz husus üç halden hangisine uygunsa, yargımızı ona göre ortaya koymalıyız. 
Yani söylediğimiz, söylemek istediğimiz olmalı. Bu konuda dilin bütün imkanlarını kullanmak bize 
yarar sağlayacaktır. Peki “dilin bütün imkanları” derken neyi kastediyoruz? Yukarıda da önemine 
dikkat çektiğimiz söylem (çoğulculuk) kavramı bize dilin bütün imkanlarını sunabilir. Söylem ise 
farklı “anlatım teknikleri” bularak ya da üreterek kurulur. Postmodernizmin hayatımıza en büyük 
katkısı ise işte burada altını çizdiğimiz söylem (çoğulculuk) kavramıdır. 
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