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TÜRKEDEBiYAT!

Güntekin'in
maz bir unsur
Asiltürk,

ile
ele

Nuri'nin romankoleksiyonu" gibi
belirtir ve
sonunda
tabloda
bunu gösterir. Tabloda her romanda
rastlanan
ve hangi kahrabu
ilgili meslekleri yapan
gösterilir. Tablo, romanlardaki
motifinin dökümünü vermesi
dikkate
ve böylece
motifinin romanlardaki önemi
olur.
ve akadeile
Baki Asiltürk
roman üzerine incebu
lemelerdeki
ortaya
tur.
Nuri Güntekin'in romanlamotifi"ni ele
Nuri'yi tekrar okutur ve

-

ön plana
lardan sonra
insana dair verilerin
bir kurgusal teknik konumuna geldibelirten Asiltürk, bu
ile
temel
insan ve insan
Nuri'nin usta
ortaya
Günümüzde roman yazan, iyi bir
düherkesin
Nuri'nin en
belli
okuçaile roman
Nuri'nin
konusunda bilgi
Derslersahibi
de kaynak kitap olarak da
lecek
roman
na yol gösterir niteliktedir.
Nilüfer Aka*

Postmodern
Pencereden
"Uzun

M

utlak

toplanmaya
olarak genelde sanat, özelde edebiyat, ilk insandan beri sürekli
rek
devam
Bu
hiçbir zaman kendi kendine
Aksine, ya
toplumsal infialler, ya
ya da kitlesel
sonutepkicu içine
lerini ortaya
yol
bu durumun da edebiyatta

çevresinde
noktalara
unsuru
da
oluyor. 2000'li

Efendi"ye
Bakmak**

Klasisizm, kilise
sonucunda bunalan bir toplumun
Romantizm, klasiklerin kendini
duygudan
tepkidir.
Natüralizm, romantizmin duygusu
yerine
Sembolizm ise natüralizeserlerinden
min
delilidir.
Günümüzde ise durum çok
Eskiden birbirinden haberi az
olan/ olmayan kitlelerin
herkes
et-

• Ardahan Üniversitesi,
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
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KiTAPTANITIMI

Kitap önsöz,

sonuç ve kayeserleri ve
olarak üç ana bölümden

mekte, herkes birbirini gözle(mle)yebilmektedir.
her
dünya,
toplumlar,
ailemiz,
beynimiz hatta ruhumuz bile parça
bu parçalanbu
kendini yeni yeni adapte eden Türkiye' de de bu durumun
haliyle edebiyata da
olaSevgi, nefret veya
herhangi bir hisse odaklanamama probleminin
bizden önce
ve
postm.odernizm olarak koybir sürece bizi de dahil etti.
Arhk biz de postmodemdik.
Türkiye' de bu
edebiyahn
olarak
Atay görülür. Fakat günümüzde postmodem
daha belirgin kullanarak roman, hikaye veya
birçok yazar bulun-

postmodernizmin içeriöz halinde
ve tarihsel
süreci üzerinde
Burada bahsedilen Türk
modem ve öncü postmodem yazarlar,
ve postm.odernizm
sürecinin zihnimize
önemlidir.
ise
Oktay'm
askerlive ailesi gibi
bilinmesi gereken birçok
okuyucuyla
Fiziki Özellikleri,
ve
eserlerdeki figürlerle
benzerlikleri
bölümde
eserleri
üçüncü ve
temel bölümüne
Burada gerekli metin tahlili metodu
kronolojik
eser eser uygulanve antekniklerini postmodem eserlere has biçimde ele
oldukça
önemlidir. Zira klasik ve modem
eserleri incelerken
iç monolog, iç diyalog,
tasvir gibi metotlar kitapta yerini
üstkurmaca (metafiction), metinlera(intertextuality) [montaj
(kolaj),
(parodi)], öykünme

Palet
"Yerli l;HrPostm.odem" ön
sunulan kitapta Ahmet
lu'nun son dönem Türk
en usta kalemlerinden
tahlil
görmekteyiz.

da
ve daha iyi idrak
edilebilmesi için zaman zaman konuyla
hikaye veya
lere de yer
Türkiye' de
postmodernizm konusuna kafa yorEcevit, Nüket Esen,
met Emre gibi

ve

Oktay
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YENiTÜRK

Ti

bu konu üzerinde söylediklerinin
kendi ilginç ve bir o
kadar da yerinde tespitlerini paybizlerle.
daki kaynakçada ise konuyla ilgilenenlere yol gösterebilecek bir hayli
eser
Zaman zaman uzun cümle kurkaynaklanan küçük anlahm problemleri ve Türkçeye

-

Edebiyat

P

zihnini
eden
sorulara
Edebiyat
ve Bilimi, üç ana
"Estetik ve
bölümden
Sanat''
birinci bölümde
san ve Sanat", "Sanatkar'' ve "Estetik" ele
Burada
en genel
vurgu
Bu sebeple birinci bölüm, kitapta yer
alan
bölümlere
aralayan
görevi üstleniyor.
böbir

••

Edebiyat

veBilimi**
lüm "Edebiyat
yor.
da
üzere
gelebu
tarihi,
üzerinde duruluyor.
ifadesiyle;
bu
bölamde
'Edebiyat nedir?'
bulma ve ortaya
sorusunun
koymagayretiüzerine
"Edebiyat Bilimi"
yan üçüncü bölümde ise, devrin
bilim
da ortaya
kan edebiyat ele
Edeve
biyat bilimi, bilimin alt
kaynaklan bu bölümün
Üçüncü bömeseleleri
lüm, edebiyah dar bir çerçeveye hapve yeniliksetmeden
lerini takip eden bir ilim
tecrübelerini
li, kitap boyunca milli olan bir edebiyah referans alsa da, dünyada cereve teorileriyan eden edebiyat
ne
Bu bölüm, genç
kafa
teorilere hangi cepheden

rof. Dr.
ilk
2008
kiEdebiyat
ve Bilimi,
ve gözden
bir biKitap,
çimde yeniden
edebiyat.teorisine Türk edebiyahru
merkeze alarak
kendi
kitaplardan
edebiyat bilimi ve
teorisine dair teorisyenlerin
lerine
kaleme
için
bir yerde duruyor. Edebiyat
ve Bilimi'nin

• Mevlana Üniversitesi, Türkçe

Mide (catastrophe-katastrof:
felaket ... )
Bah kökendursa da
li kelimeler eserde
YerliBir Postmodern
Oktay Anar,
akademisyenlerin
anlamaya
her bireyin mutlagereken bir eser, postmoka
dem Türk
anlayabilmek
yolunda önemli bir
Bülent Ahmet Turan*

Bölümü

ve Bilimi, 2. bs.,
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