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Sunuş

Makedonyalı öykücü Aleksandr Prokopiev’in kendi öykü-
sünün kaynaklarını anlatırken örnek verdiği hikâye, bana 
modern ile postmodern arasındaki farkı da düşündürtmüştü. 
Hikâyeyi bu açıdan biraz değiştirirsek ayrımı da gösterebili-
riz: Büyükbaba, torunu ile kar yağan bir akşam caddede yü-
rümektedir. Torun, büyükbabanın ayak izlerine bakar.  Onun 
kocaman ayakkabısının karda açtığı boşluğa, minik ayakla-
rını koyarak onu takip eder. Bu geleneksel anlatmadır. Bü-
yükbaba aynı manzara eşliğinde torunu ile büyük bir binanın 
önünde yürür ve torunu da onun ayak izlerine basar. Büyük-
baba başını kaldırıp dükkânların ışıklarına bakarken bir kar 
tanesi gözüne isabet eder ve dengesini kaybedip torununun 
üstüne düşer. Çocuk ağlar, büyükbaba onu çok sevmektedir, 
torununu ayağa kaldırır ve göz kırpar. İkisi de gülerler. Bu da 
postmoderne örnek olabilir. Bir ayrıntı ile kurgu genişletilir 
ve oyuna dönüştürülür. O kendi hikâyesini besleyen anlatma-
lara örnek vermişti, italik ilaveleri ben yaptım.

Postmodernizm, kavram olarak tartışılırken liberal ekonomi-
den, kapitalizmin bir üst aşamasına; simülasyondan modernin 
bir devamı olduğuna; geleneksel değerlerin kayboluşu dolayı-
sıyla bir gerileme olduğundan yeni bir söylem getirdiğine dair 
düşünce çeşitlilikleri içerisinde kendini belirlemiş zihinsel ve 
pratik bir süreçtir. Postmodern edebiyat ise bütün bu perspek-
tiflerin çoğulluğu içinde çeşit çeşit görünümlere dönüşen ger-
çekliğin üzerine kurulmuştur.
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