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‘Postmodernizm’, hem değişik alanlar
da kullan›lmas›ndan hem de belirli bir tek
anlam›ndan ötürü tart›şmal› bir terimdir.
Baz›lar›na göre “postmodernizm” terimine
çok s›k başvurulmas› kelimenin tan›mlay›c›
ya da analitik bir kategori olarak kullan›l
mas›n› yarars›z k›lmaktad›r. Ne var ki,
terimin s›n›rlar› çizilmiş baz› anlamlar› 20.
yüzy›l›n sonundaki Amerikan kültürünün
belli nitelikleri için kendisinden daha iyi bir
adland›rma olamayacak bir etiket elde etme
mizi sağlamaktad›r.
Bu anlamlara aç›kl›k getirmek için
postmodernizm ile postmodernlik [postmo
dernity] aras›nda gerekli bir ayr›m yap›
labilir (Connor 1989:27). Postmodernizm,
çoğul bir biçimde kullan›labilen, özellikle de
sanat dallar›nda modernist duyarl›l›klar ve
biçemlerden önemli yeniliklerle ayr›lan kül
türel fenomenler bütününü göstermektedir.
Bu değişimlerin çoğu, tart›şmaya aç›k olan
dönemlendirme çabalar›na rağmen kabaca
1960’larla tarihlendirilebilir. Ama asl›nda,
dönemleştirme isteği postmodern duyarl›l›k
la ve postmodernizmin “nitelikleri”nin gere
kirci tan›mlamalar›yla uyuşmamaktad›r.
Yine de tan›mlama sorunlar›na karş›n
sanat dallar›nda, akademik kuramlarda ve
kitle kültürü biçimlerindeki farkl› postmo
dernizmler taraf›ndan paylaş›lan genel özel
likler hakk›nda biraz güvenle konuşabiliriz.
Bunlar›n içinde en başta geleni kültürel
anlam›n büyük çapta bir düzensizleştiril
mesi ve parçaland›r›lmas›d›r [fragmentati
on]. Tarihsel anlaman›n eğreti konumunda
ki ›srar ve gerçekliğin bütün temsillerinin
kabulü, en görgül [ampirik] olandan en düş
lemsel [fantastik] olana kadar, eşit olarak
metinsel kurgulaman›n bir sonucudur. Bu
farkl› kuramsal yaklaş›mlar bir biçimde s›k
l›kla ‘postmodernizm’ ile özdeşleştirilen bir
terim olan “postyap›salc›l›k” başl›ğ› alt›na
toplan›r. Söz konusu yaklaş›mlar›n hepsinin
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temel kabulü şudur: Bütün anlamlar, bütün
temsiller, insan öznelliğinin kendisi bile
metinsel etkilerdir; başka bir deyişle bunlar
göstergelerin sonsuz oyununun izleridir.
Aç›kça görüldüğü gibi bu varsay›mlar›n
felsefî uzant›lar› uçsuz bucaks›z, bu yüzden
de çok sorunludur. Hiçbir anlam sabit değil
se ve gerçekliğin hiç bir temsili yap›bozum
dan (: postyap›salc›lar›n kültürel metinleri
“kendilerine rağmen” okuma yöntemlerine
verdikleri en yayg›n ad [deconstruction])
bağ›ş›k değilse ahlâki yarg›lamalar, politik
eylemle uyum içinde oluş ve hatta kişisel
kimlikler bile her zaman ortadan kalkma
ve yer değiştirmeye bağl› olarak eğreti ve
parçal›d›r. Öte yandan birçok postmoder
nist kuramc› ve sanat dallar›ndaki uygula
y›c›lar› için postmodernizm mutlak otorite
olas›l›ğ›n›n özgürleştirici bir reddi ve baz›
“evrensel doğru” biçimlerine uygun düşen
s›n›rland›rmalar›n bir yads›mas›d›r. Özellik
le sanatlardaki kendine dönük postmodern
pratiğin tonu ve biçemi oyuncullukla, şaş›r
t›c› yan yana gelmelerle belirlenmekte ve
uzlaş›m›n şiddetiyle değil (bu erken dönem
modernizm için söylenebilir) ama oyunlar›n
ayd›nlat›lmas› için uzlaş›mlar›n dönüşlü
al›nt›lamalar›yla [reflexive citation] ortaya
ç›kmaktad›r.
Bu nitelikleri paylaşan farkl› postmo
dernizmler, postmodernlik olarak adland›
rabileceğimiz kültürel-tarihsel hareketin
kucaklan›ş›n›n manifestolar› veya belirtileri
olarak düşünülebilirler. Tekil kullan›m›nda
postmodernlik, gelişmiş tüketici toplumumu
zu oluşturan yap›lanmalar›n, kurumlar›n
ve söylemlerin karmaş›k bütününe karş›l›k
gelmektedir. Konuyla ilgili olarak art›k klâ
sikleşmiş bir makalede, Frederic Jameson
postmodernliği, kapitalist üretim biçiminin
günümüzdeki durumunun “kültürel man
t›ğ›” için bir ad olarak kullanmaktad›r.
Bu “geç” kapitalizm, gelişmiş tüketicinin
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toplumsal ilişkileri taraf›ndan belirlenerek
neredeyse maddî yaşam›n her yönünün tica
rileştirilmesi, çokuluslu şirketlerin bask›
s›yla küresel bir ekonomik düzen oluşmas›
ve h›zl› enformasyon üretimi ile değişimine
bağl› teknolojik bir düzen anlam›na gelmek
tedir.
Jameson, bu kültürel mant›ğ›n belirle
yici özelliğini ince bir biçimde her yana yay›
lan bir “derinliksizlik” [depthlessness] ola
rak adland›rmaktad›r. Bu “derinliksizlik”
yans›z, parlak, yüzeysel imgelerle ortaya
ç›kan büyük toplumsal merak›m›zda ve geç
miş dönemlerin ezici “tarihselci” [historicist]
imgelerinin h›zla çoğalmas›nda görülmekte
dir. Derinliksizlik, yay›lmac› ama odaklan
mam›ş duygusal kay›t biçiminde, bütün bu
söylemlere karş› anlams›z bir ironik duruş
olarak da düşünülebilir.
‹ster olumlu ister olumsuz, hakk›nda
ne düşünülürse düşünülsün postmoder
nizm-postmodernlik fenomeninin günümüz
Amerikan folkloru çal›şmalar› için baz›
önemli sonuçlar› bulunmaktad›r. Postmoder
nist kuramc›lar yaşayan kültüre çok az ilgi
göstermişlerse de bu kuramc›lar›n kitle ve
seçkin kültürü üzerine düşünceleri çağdaş
tarihsel bağlam içinde halk›n kendini ifa
desinin konumunun yeniden düşünülmesi
gerekliliğini göstermiştir.
Bir tek neden yüzünden postmodernist
ler kitle ve halk kültürü aras›ndaki ilişki
üzerine geliştirilmiş düşünceleri yüzeysel
bir biçimde kestirip atm›şlard›r: Basitçe
söylersek, postmodern dünyada kitle kültü
rü, art›k yeterli bulunmayan halk kültürü
için bir tehdit ve onun yerine geçen bir
kültür olarak değerlendirilmektedir. Post
modern kuram›n temel ilkesine göre eski,
katmanl› kategoriler -seçkin, popüler, kitle
ve halk kültürü- art›k anlaml› değildir. Bu
alanlar aras›ndaki s›n›rlar çok çiğnenmekte
dir. Örneğin bilgisayar ağlar› kullan›larak
yap›lan şakalar›n yaşayan kültürün mü,
yoksa kitle iletişim kültürünün mü toplum
sal ortam›nda gerçekleştiğine karar vermek
çok güçtür. Halk şenliklerindeki folklorik
gösterimler, artan say›daki profesyonel hikâ
ye anlat›c›lar›n›n ürettiği sözlü anlat›lar
ve geleneksel sağalt›mla halk ayinlerinden
esinlenen New Age terapi programlar› da
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benzer örnekler olarak verilebilir.
Postmodernliğin folklorcular› ilgilendi
ren başka bir öğesi de onun modernist
kültürün görünüşteki evrensel ve aç›klay›c›
anlat›lar› olan bilim, ekonomi, psikanaliz ve
benzerleri gibi büyük anlat›lar› reddetmesi
dir (Lyotard [1979] 1984). Bunlar›n yerine,
postmodernlik acil ve yerel uygulamalar›n
eğreti öykülerini; yani folklorcular›n her
zaman ilgisini çekmiş olan türden öyküle
ri vurgulamaktad›r. Kültürel kimliklerin
konumsal değişkenliğine ve çoğulculuğa
karş› duyarl›l›k postmodernist kuramc›larla
birçok 20. yüzy›l sonu folklorcusunu birleş
tiren bir noktad›r.
Öyleyse bu durumda, folklor çal›şmalar›
postmodern ile belirsiz bir ilişki içindedir.
Bir yandan postmodernliğin öne sürdüğü
gibi halk kültürünün kesinliğinin ve bir kül
tür türü olarak ayr›lmas›n›n reddi bu alana
bir meydan okuma olarak görülmektedir;
öte yandan postmodernist kuramlar pek faz
la pratikte olmasa da kavramsal olarak, folk
lorcular›n belgelemek ve çözümlemek için
eğitildikleri günümüz kültürel biçimlerinin
yerel ve parçal› türlerine özel bir önem ver
mektedir. Asl›nda, bu tür bir paradoks post
modern an›n kendisidir.
NOTLAR
* J. D. Dorst’un bu yaz›s› “Postmodernism” başl›ğ› alt›n
da Jan Harold Brunvand’›n editörlüğünü yapt›ğ›
American Folklore - An Encyclopedia (1996, New
York, Garland Publishing)’da yay›mlamlanm›şt›r.
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