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POSTMODERN EDEBIYAT VE KARA KITAP

Arş. Gör. Banu DAGTAŞ

i. GIRIş

Kara Kitap hiç kuşk:usuz Türk Bornam'nda yeni bir soluk ve hak
kında birçok yazı yazılmış bir kitap. Bu tartışmaların blr boyuturnı da,
Kara Kitabın postmodern bir edebiyat ürünü 'olması oluşturmaktadır.

Buçalışmada da. Kara Kltaoınbu boyutu incelenmeye çalışılacaktır.

Çalışmanın slstematlğl açısından 'Önce postmodernize kavramı,

daha sonra da postmodern edebiyat ele almacak ve Kara Kitap bu
bilgiler ışığıında değerlendirilecektir.

II. POSTMODERN,izM:KAVRAMI

Bilindiği gibi "postmodemlzm'tkavramr, son 10 yıldır gerek sos
yal teoride, gerekse sanatalenmda 'en çok konuşulan, tartıştlam bir
kavram 'haline g·eldi. Öncelikle mimaride başladığı öne sürülen post
rnodenlzrn bence önce ekademlde başladı ve kendlruçeşltll alanlarda
göste1rd\i. Buelanlerden biJ'li de edeblyat oldu.



Postmodernizm, "Mayıs 1968"de ünlverslte öğrencH,e-rinıin ve
bazı aydınların bngi-güç 'ilişkisini ve varolaneğitim sistemini sorqu
layarak beşlattrklan bir akım. Öğrenciler öneelfkle sosyal blllmleeln
lşlevlni soraulamrşlerdı. Çünkü sosyal ıbiHm, başta A.ıB.D. olmak 'Üze
re çeşitlıi batılı tcplumlarda ii. Dünya Savaşı sonras i kurumsanaşmaya

başiarmş ve kururnsallaştrkça da siyasal iktidara ve sermayeye yakın

olmuştu. Öğrencııer öncelikle böyle bir kurumdan çıkaını doğruların

tek doğru olamayacağının farkına vardılar. ikinci olarak, aklın yolu
bir miydi? Mademki "bilıg1i" üolversltede üretlllyor ve hayataqeçlrlll
yordu, o halde sevaşlar. çevre ıkkl,enmes.j, yabancılaşma rıedendl?

Neden blllrn ve modemleşme Jnsaoı mutlu edernermştl? O halde
doğruya ve g'erçeğe giden başka yollar da olmalıydı. Vani tüm bir
Aydınlanma Geleneğl ve modernlrk tasarımıameHyat rnaeasma ya
tırthyordu.

Peki aydınlanma ve modemlik tasarımı ne bekliyordu? Akıl bir yan
dan geleneksel yapıyı eleştlrlp-sorqulayacak: diğer yandan deneyim
leriniın sonuçlarını uyqulamaya koyaoakn. Böylece "eleştirel a:kılla",

"araçsal akıl" beraber çalışacsklerdı. Amaçinsanın kendine uyumunu
ernrarek jıeltşmest, ilerlemesiydi. Postmoderrrlzm işte bu projeye
ve vaadlerine karşı çrkmaktadır. Postmoderrılst düşünür Lyotard Her
lemeol vaadlere s,ahip olaını Marksıizm'j ve Moderni:zm.'i blrer üst-anlan
olarek g'örüp; bunlan kabaca tekil toplumların ve ektörterin niyetle
rinden bağımsız olarak onıları j'ç'inıeal.dığını söyler (Conrıor, 1989).
Yine Lyotard'a göre rnodemlzmln bilimi dlldaeqemenijk kurmuş ve
üst-anlan haline gelmiştl,r. IBilıim kendiınli dil oyun,ları ne meşruleştır

mıştır. Lyotard'agöre ıbilgolde ilerlemek için dH oyunlarında yeni atı

lımlar 'gereklidir. Aydınlara düşen gıörev de; artık yeni, küçüköyküler
erılatma ve dlrıleme gücüedinmek ve bllirnsel bHgıinin anlatıya da
ya'" ibHg-i kaırşısındakiayrıcalıklı,!.istün kOlnıumunıun sona erdiğoini ka
bul 'etmektir (Cormor, 1989).

Postmodern düş'i,inürlere ,gön~ sosyal bniml'er, Batı'da hükümete
ve Işçevrelertrıe projeler hazırlayrp, ,aynı zamanda bUginin evrensel
Iiğini savunarsk ikiyüzlülüketmektedir. Çünkü, batı hem etrıosentrlk

bk yapılenmeya ıg'idip, hem de ibilıiminevrens,el değerler] olduğunu

söylemekte ve lnandtrmaya çalışmaktadır. Postmodemizmde bilgi
ürettm süreci evrenselleşemez. Çünkü, bilgi, tarlhsel-çevresel faktör
lere bağlıdır. (context-dependentl (Sedman ve Wagner,1992).

Peıki postmodernizm, Lyotard'm dil oyunlannın dışındaneler

önermekte, ınıeI'er g'etir'mektedi 1""
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Daha önce dıeğinildiğig'iıbi liıktida'rlar, kendllerln], dil oyunlanyle
rneşrulaştırdıklan Iıçin, öncelikle mücadele dil'de başlatıldı. 'Evren
sellik llkeslne 'karşı yerelllk llocalltyl, yöntem olarak da yapıçözücülük

(deconıstructlon) getirildI. Modern Ue geleneksel bırarada kullanıl

dı (*). ironi, gerçekliğ,in yerini aldı. Birçok söylemin (discourse) ken
disini ifade edebildiği bir alan ve aynı zamanda bir işaretler siste
mini içeren metin (text) ve metinlerarası ilişki (intertextuality) ön
planaçıktı ve geçmişle bağların sürdürülmesi geI"ekl!ilii ğıi önem ka
zaınıdı. Köktencilik felsefesi dini veetnfk köktenoi hareketlera temel
sağladı.

Kısaca özetlerneye çalıştığımız postmodernizm kendini edebiyat
ta da ıgösterdi. Daha önce straladığırruz varsayımlara katılan bir ede
biyat doğdu. Şimdi bu edebiyatı kısaca tanımaya çalışalım.

m. POSTMODERN EDEBivAT

Bu bölümde Connor'un (1989) "Postmodernist Culture, An In
troduction to Theorlea of Contemporary" adlı 'ki talb ın ın, postmodern
edeblyatla HgiU bölümündees yararlanacağım. Cormor, lheb Hassan
gibi postmodem edeblyatçılarm ö:zg'ün düşünceleriyle 'birliikte, post
modern edebiyatın bazı önermelertnl vermiş.

Connor'a ıgö're postmodem edeblyat, modernizmin I~endi kendine
yeten formunuını ötesine 'geçmeyli 'başarmıştır. Hareketin Hk öncüleri
ingiliz yazınından Alan Sillite, Kingsley Amis ve Philip Larkin'dir. 'Bu
yazarlar modemıst bır miras olan elltlzme karşıydrler ve form'dan
çok deneyim'e önem veriyorlardı. Connor'a göre böyle bir edebi
yat, 'en ,azındiaını teorik elerak "yaşama" daha yeklaşan blr tutumdur.

Lesl'ie Fiedler "Cross That Border-Olose That Gap" adl'l meka
lesinde" yüksek kültür ile "populer kültür" ,arasındaki boşkığun dol
durulmasıru sevuraır. Cormor'a gÖl'e Fi'edler';i,n mekalesl pestmoder
ni:zmin -Hk tanımlanmasında oldukça 'etıkili olmuştur.

Buraya kadar yazdrklanrruzdan biır sonuç çıkarecak olursak; en
temelde postmodem edebiyat akımının modernizmin formal bütün
lüğünü reddettiğini söyleyebiliriz.

"\' Bunun en ccroıcı örneıkl'erl mimari alanında görüldü.



Ihab Hassan-Yokedicilik ve Ironi

Hassan'ın "The Dismembe'rme1nt of Orpheus; Towards a Post
modern Literature" adlı 'eseri; 1971yılırida yayınlandı. 'Bu öyküde
Hassan, Maneadlar tarafından parçalenan şair Orfe'nlrı kaderini an
latmektadır, Orfe'n:in parçalanan başı hala şiir okumaya devam et
mektedir.

Hessan'a göre bu yüzyılın en önemHözelUği; "sessizük edebi
yatı" yapıtmasıdır. Modemıst edebiyat karmaşık bii'r sesalzllk gibi
hareket etmektedlr: yokedicH'iğ'i reddederek birçok a-nlamı kuşatmak

tadır.

Hassan, yokedicilik isteğinin başlangıcını Sade'nin çalışmaların

da görür. Sadlst birey lçln doğ'ruruh, yakedioiUk ve sürekli reddet
medir.

Hessan'a göre Orfe sadece yokedicHiğ-i olumlamaz. aynı zaman
da bozulmamış olaınıı bozar.

Hassan'a göre "kahramanca yoked'iciJi;k" hem modemizm hem de
postmodernizm için g'eçerlidir. Beekett'e ıgelindiğinde kahramanca
"ebsürdlük" yakalıyoruz ve Hassan, Beckett'l Sade'ye yakın buluyor.
Ben Hassan'ın Beekett hakkmdakl yorumunu tartışmaya açık bulu
yorum.

Özetle Hassan postrnodemlzrrıl. modernizmin liçinde dionysiac
bk vi'rüs olaeek görüyor ve bu virüsü çılgmlığı ve çözülmeyi teşvik

eden blr virüs olerek tanımlıyor. Aınıca!k Hassan !bunun kısmen mo
dernizmin lçlrıde olen glzlıi bi:r iJıke olaralk g,örüyor. Son olarek Hassan'a
göre edebiyatta ıpostmode,rnizm: modern edebiyatın merkezi Ilkele
rinin radi,kal bir şekilde dağıtıldığı; yazarın,okurun, okuma sürecinin
kendisinin sorgulandığı b,ir dönemdir.

Hassen modernizm ve postmodernlzm üstüne 'bi-r de tablo sunmuş.
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MODERNIZM

Romantizm/Sembol izm
Form (birleş,ik/1kapalı)

Amaç
Dizayn
Hlyerarşl

Hakimiyet/logos

POSTMOD,ERNlzM

Dadelzm
Antiform (ayrıŞık-açıık)

Oyun
Şans

Anarş!

Tüketme/Sessizllk



Uzaklık

Sentez
Varlık

Merkez]
Tür/Sınır

Paradriıgma

Hypotaxls
Metafor
seçme
Kök/Dip
Gösterilen
Okunen
Anl,atı/Bıüyük Tarih
'8le Iıiırf.ll iık

BütünlükQü

Alan Wilde

Katılım

Aınıtitez

Yokluk
Dağınık

Metin/Metinleraras ı

Syntagm
Parataxis
Metanomi
Kombinasyon
Yüzey

Gösteren
Yazmsel
Anti-anl1atl/IKÜ'Qük ta,riıh

BeHrsıizHk

Yapıçözücülük

Wilde, yüksek modernizm ve Cormor'a 'gıöre onun 'en a,nistokratik,
en arıtl..dev,l'Iimcil u~gulayıclliarı olan EHot, Woolf ve Farste'r üzerinde
yoğunlaşlır. WiHde hem modemlzrne, hem de postmoderrılzrnl temsH
eden iıki tür ıironi formondan bahseden dlsjunctive ve suspenslve
ironi. Disjunctive* Ironi'de dünyanın paeçelaarmş bir şekilde algılanıl

masına karşı ,çıkılır v,etutaırsızlı'k ıkarşısında dürüst okınrnaeı lsterür
(Woolf ve Joyoe). Wilde'ıa 'göre, postmoderruzmde dıisjunC'ti'Vıe,i'l"Onıi

yerini suspenslve ironiye bıraıkır.Suspensive* ironi tutarsızlığın far
kında olma yoğunluğunruiç'eıııiır.

Zamanın Öteısinde

Modermst ve oostmodernlst edebiyen 'etkiileyenen önemifko
nu/,ardan ıbiırıisi Oonnor'a g'Ö're ZAMAN'dıl'r. Connor'a göre, postmodern
edebiyatta olduğu gıbı, destanısı zamanla çağdaş zamanı birleştirmek,

ya da tarıhı ve insan yaşamını sonsuz bır bütünlük halinde düşünmek,

bu dünyadakı ge9icilik duygusunu yok etme gayretidir.

Spanos, modemlst estetlöln metafiziık yönünü eleştı ri I'Iken, dü·
şüoceslnl M'artin Heldeçqer'e dayandırır. Heıidegg,er bil,indiğigirbi

(0) DIslunctlve kelimeısıinin Türkçe karşılığı ovrrcn, bölen; Suspenslvekelimesılnin

ıT'Ünkce karş,ılığı ,Ise Itereddütlü'düırJ
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"varlık" ve "kimlik" soruları üzerinde yoğunl,aşmış :bir varoluşçu dü
şünürdüe, Ona gö,re varlık ve 'kimlik tarihselolaylar üzerlne kurulmuş

olqulardtr.

Marjonie 'Perlofl'a göre de, modernıst şairlerden Ve'ats, Eliot ve
Stevens'daanlatı (narrative) vardır; ,ancak buanlan kapalı ve ben
merkezcl'dlr. V'e baslt imajlar etrafında döner. Postmodern şiirde ise
anlatı daha az benmerkezli, kaybedHeni davet eden, formsuz, dilde
ve pratikte tamamlanmıştır.

ıBu biçimde yazılan ştlr, dilin, şiirselolmayaınıformlanrukucaklar:
mektup, derql, röporta], öykü, haber gibi. Perloff'a göre bu tarz şiir

formunun babası Ezra Pound'dur. Ve Cantos şiir dili ile günliÜık dil
erasmdakl.farkı bulanrklaştmr, romantik yazarın merkezi ilkesi olan
kendini çözer, değişiık tarihsel zamanları çeşitlendirirve aralara sokar.
Tamamlanımamıştır,geçicidir ve tarihsel süreçte bazı göz,enekle'raçar.

VARlıKBiLiM VE METAÖY,KÜ

Postmodernist öykü, öyıkünü1nı dünyalar yaratma ve devam ettlr
me iş ielViine önem verir. Mcl-lale 20.yy'ın ilik yansırıdekl rnodernlst
romanm bilgi ve yorum sorunlarıyla iJ.g·Hendiğ:ini ve modernizmin bu
bHgi kuramı açısından soruınısalının postmodernizmde "varlıkbilimsel"

soruneela dönüştüğünıü Ileri sürer. Yine McHale"e göre, postmodern
romanın v,arlıkibillims,ei özeHiğionuın özerk dünyalar y.aratma,sıylailiş

kil'idi·r.

Modernıst edebiyatın DÜNYA NASIL BiLiNEB,ILIR? sorusunun
yeriınıe post-modern edeblyat: DÜNYA N'EDiR?, N,E TÜR DÜNYALAR
VARDıR?, 'DÜNYALAR NASI,L KURULUR?, NASil FARKLlLAŞIR?,

DÜNYALAR ARASıNDAKi SıNıRLAR NASIL YOK EDiLiR? sorularını

qetlrlr, Dünyalar 'edebi rnetinlere çağrılır. Metne anlam veren şey

ise öznellik'tir. Postmodern edeblyatta formlar ve diller çeşitlidir.

Bu yüzden postmodern bir romanda blrbirlerlyle yarışan söylemler
birarada !bulunaıbnir.

Linda Hutchean'aqöre postmodem metinler tarlhlrı öyküselıliğiınli

sergiler. Tarihle -öykü erasında bir ayrım yoktur. Biz tarihi aniatılar

aracıltğ: He bildiğimiz Ij'ç,jn, tüm blr taırih edeblyattır, diyebiliriz.

Hutchean METiN~DONYAiliş~isine de değiniyor. Hutchean'a g'Öre
rnettn-dünyaHlşklel, gerıçek dıünyadayoğ'unlaşmaadına metni bir ke-
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nara itereık değil, tersine, metinde yoğunlaşarak ı~urulur. Böylece
metin, gerçek tarafından kuşatılmış olur, Bu düşüncesiyle de Hut
cheon'un postmodernlzml Hassen ve McHale'den, radikal bi'r şekilde

faııklll'aışı1r.

LV. KARA KiTAP

Bu bölümde Kara Kitap postmodern edebiyatın önermeleri ve
postmoderrılzmkı fdeolojlsl açısrndan tartretlacaktır.

Kitaba postmodem edebiyatın önermalert açısından ba1ktığımızda

'kıitabın bu tür bir özellik ta:şıdığını kolayca yskelayeblltyoruz. Özel
likle metnin önem kazanması ve anlatm öznelllikte bulması, metin
lerarası ilişki ve anlaeımn öne çıkması kitabın temel özelliği olarak
karşımıza çıkıyor. Yine Hutchean'ın öne sürdüğü g:ihi postmodem
metlnlerln tarihin öyküselliğini serqllerneslnl Kara Kitapta da yaka
layaibil:iyoruz. Kitabın sürekli 'g,azet,ed Celal'in rnskalelert He bera
ber gitmesi bir metlnleraraeı H1işıki. Yine 'roman kehrarnanlenrun ha
yatıarına dair bazı ,ip uçlarmı, varlık nedenlerini bir işaretler sistemini
kapsayan metinde bulması, hem metnin artarı önemini hem de öz
nellik-metin ıilişkisini kanıtlar niteHkl:e. Yine kitapta anl,atınıın: yük
lendiği önemi ve tarihin öy:küselliğini eskl Doğu bilimlerine ait
epigraflarda ve CelaV'In makalelerinde baş'Vurduğu hikayele1rde
yaıkalayabillyoruz.

Metin-Öznellik ıHiş:kisin1i kitaptaın: Mr alıntıyla ömekleyeblllrlz:

" ... "ıBöylece", diye düşündü Galip. "birinci okuvuşumdc bir anlama.
i'k'lnci ,okuyuşumda bambaşka biranlama gelılıyordu 'hi'ka'y.e". Üçüncü
dördüncü oku1yuşlarda do 'Ce,lal"ln köşe yazı'sının daha başka anlam
ları olacağından kuşkusu yoktu hiç: .ı." (Kara Kitap, s.201) •

..... Celal'In yazısını y'enılıden verilden okumcvo başladı. Kelimeler. cüm
leler ve harfler hiç de yeni değiHerdi arhk, oma Gal:ip onları okurken
daha önceaklına hiç g'elmemiş bazı düşünceleriinin dOğrulandığını

hJ.ssedi%rdu: ıBu düşünceler Celal'in yazısından çıkmıyordu, kendl
düşüncel.e'rio/diler, ama Celal'in yazısı ıtuhafbir şe'kHde onları içe
riyordu ...... (Kara ıKHap, s.203),

Kitabı şrmdl de ideolojik boyutlarryla değe'rl·eındil"mey,eçalışaca

ğım. Kitap, az sonraalıntılarla dıa örnekleyeceütmtz gibi Doğu-Batı Kar
Şıtlığı, Batı ve Modernleşme ,Eleştirisi ve Doğu'nun üstünlüğünü vur
gulayan metirılerle dolu. Hatta Atatürk Devrimleri bHe eleştlrllrnlş,

yani "Tüııkiye'nıin modernleşme çabalan". ;Batı ıkültü'rü eleştlrilmekle
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yetinilmemiş,Doğu I'ehiınıe bir tercıhte bulunulmuş, Doğu'nun mis
tizmi deayrıca birçok yerde övülmüştür.

Özetle, postmodernizmin temel sorunsatlermden bir! oları Batı

Uyg,arllğl'mn 'evrens,ell.iğ'ine karşı yerelliğin savunulduğunu söyleye
biliriz. Şimdi kitabın ideolojisini yansıtan metinleri ve çözümlemelerini
ömekleyellm:

Metin 1

..... Türkler artık "Türk" değH, başka birşeyolmak istiyorlarmış cün
kü. Bu yüzden kılık kıyafet devrimini Icot etrnlşlervsokoltcnru tıraş

etmişler, dillerini ve harflerını değiştirmişl'er. ,oa,ha veoız konuşmayı

seven bir dükkon sahibi, müşterilerinin bır elbiseyi değil, aslında bir
hayali satın aldıklarını ccıklcmış. O elbiseyi glyen "ötekiler" g'ibi ola
bilme hayaiiymiş usıl satın almaık lstediklerl .. ." (Kara Kitap, s.61).

Açıklama 1

Görüldüğü gibi burada Atatürk Devrunlerl, daha doğrusu mo
dernleşme, Batılılaşma eleştlrtsl yapılıyor.

Metin 2

EndülÜıslü flzolof 'Iıbn Tufeyl"i'n ıssız odaya düşen bir cocuğun

doğayı, rıesneler,I ,k1endiıs'iıne emztren bir geıylği, denizi, ölümü, gökleri,
ve 'ıllahi geroeık(.eri' tanıyorak, orada tek başına yıllarca vcşcvışuu

ta on birinci yüzyılda kaleme olmasına bakıp, Hayy (ıbn Yakzan'ın

Robinson Oruzoe'dcn altı yüz yıl 'ileri oldUğuna korcr vermek: ya do
,i'klnaiıs'inılın eşyaları ve ereelen daha a'{rıntıyla cnlctmcsıno bakıp ıbn

Tufeıyl',!n Dani,el De Foe'dan altı yüzyıl g'eri oldUğunu söyl'emeık de
ikıinci cins saomalığa örnektir .. ." (Koro. Kitap, s. 142).

Açıklama 2

Burada da yine Doğu-Batı uygaır1ıtkl,arı, üstü örtük bir blçlmde
gündeme getiıril1ip; hangisinin daha i,leni, hangisinlin daha ge'ni olduğu

tartışmaya açıknektad«.

Metin 3

"ı.. Dük1<lan vitrinl'eriındesergllenen mortkenler bizim Inscnıcnrmz ör
nek alınarak yapılmalı, diye düşünmüştü dedem. Amalıki yüz yıldır'

tezgahlanan uluslararaısı ve tarihi bir kumposın rnutsuz kurbanları

onu engelledil'er ..... '(Kara Kii1tap, s. 173),
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Açıklama 3

Batı, sörnürqeclllk ve emperyallzrn eleştlrlel yapılmaktadır.

Metin 4
..... Babam harfler aracılığıyla vüzıerıne, ortık sokaklarımızda. evleri
mlzde, toplumumuzun hiçbir yeriınde görülemeyeceık aniamlar yer
leştirdiğ; mcnkenlenn: öyle bir hızla yaratıyordu ki. onlar leln verct
tında açtığımız odalarda vetertnce yer bulamryorduk, Bu yüzden. bizi
tarihin yeraltına bağl'ayan dehjlzlerl tam aynı sırulcrdo buimamız btr
rosncntrvıo açıklanamaz. Artık tarihimizin yeraltında hüküm sürece
ğini, yeraltındakl hayatın yer üstündeki çöküntünün sonuna bır Işaret

olduğunu, uçları birer blrer evimize açılan dehlızlerin. lskeletlerle
kaynaşan yeraltı yollarının. cncok bizim yarattığımız gerçe'k vatandaş

yüzleriyle hayat ve anlam bulacak 'tar'ihi tırsotlcr oldUğunu babam
çok ıyı görüyordu .ı." (Kara Kitap. s.176).

Açıklama 4

Modern hayattaki çöküntü ve yer altında bizi bekleyen tarihimiz
söz konusu edilmektedir.

Metin 5
"ı.. F.M. Üçüncü'ye göre. Doğu ve Batı. dünyanın iki yarısını payla şl

yorlardı: Iyi ile kötü. aık lle kara. şeytan ile melek gıiıbi bütünüyle bir
birinin tersi, reddl, korşrtrydıkır. Bu 'iki alemin. hay'a,lpereS'tlerin san
dığı gibi. birbirleriyle uzlaşıpbarış Içinde yaşamalarına ıimkan yoktu
hiç. ',"kı alemden biri, her zaman üstün gıelmiş, her zaman Iki dünya
dan biri efendi. ötekl köle oımck zcrundc kclmıştr.t'.i. Kara Kitap,
s. 283).

Açıklama 5

DoğuJBatl k,arşıtlığı; Batı'nm her zaman negatif değ'erl,eri, Doğu'

nun ise pozitif değe,rleri temsil etmesi ve Batı'nm her zaman efendi,
Doğu'nun ise köle olrnaeı vurgulanıyor.

Metin 6

"ı.. BlzJ;m dünyamız bir bütün dünyadır. parçalanmış bir dünya değil.

Bu alemin Jelnde başka bir alem daha vardır. ama Batılıların dünya
'sında olduğu gibi görüntülerın, dekorların arkasındaıki g'i(ZJ,i saklı bir
dünya değildir ki bu. örtülerı kcıdmnco ark'asındakigerçeğl zoterıe

görelim. Bizim alcakgönüilü alemlmiz her yerdediır. bır rnerkezı yoktur,
harıtalarda bulunmoz. Ama esmnrmz da budur ,işte bizim; çünkü
bunu kcvrcmo« çoık. oma çok zordur. One gerektlr,lr. 'Kendisinin esro
rını aradığı bütün elem ve bütün alern'ın deesrcn erevon k,end'is,i 0.1
dUğunıu bilen koc babayiğ,ldimiz var kıl. soruyorum? ıBu kemale erdiği

zaman ancak insan bır başkasının yerine ge'omey'i. tebd'i,I-,i kıyaıf'eN

;haıkeder,'· ... '(Kara ~lta'P. s. 307).
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Açıklama 6

Yine Doğu-ıBatl karşıtlığı ve Doğu'nun üstünlüğü vurçulanmak
tader.

V. SONUÇ

Görüldüğü gibi Kara Kita,p postmodem edeblyatm 6zel,lıiıklerini

ve postmodernizmin ideolojisini paylaşıyor. En hel'irgin özellikler ola
rak metnin ve metinlerarae ı i1ıişkinin, y'e'relliğıin ve geçmişle bağlann

sürdıürülme'sıj ,gereıktiği ,gö'rüşünün 'önem 'kazanmasını g,örüyoruz.

Yerellik karşımıza Batı'nıını 'evrenseHiğ'lne karşı konulan Doğu

olairak çıkıyor. Yine metinlerden yola çıkarak yaşatılması qerekerı

qeçmlşin genelolarak Doğug'elıeneğıi ve özel olarak Türkl,er-in kendl
tanihl'eri, gel,enekl1eri olduğunu qörüyoruz, Kitapta özelllkle modern
leşme, daha özel olerek Türklye Cumhuriyeti'nin rnodemleşmesl ,el'eş

tirilmektedir.
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