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GIRIŞ  

1960'larm sonlar ına doğ ru filizlenmeye ba ş layan postmodernizm-
postmodern durum tartış maları  özellikle Foucault'nun modern top-
luma ve akla yönelttiğ i eleş tiriler çerçevesinde güç kazan ır. Fransa'da 
sanat alanlar ında ve Amerika'da mimarideki son geli şmeleri anlatmak 
üzere ortaya ç ıkan bu kavramlar giderek diğer sosyal bilimlerde, mü-
hendisliklikcle ve hatta t ıp da bile yaygml ık kazanmaktad ır. 

Postmodernizm tam olarak tan ımlanmış  bir kavram değ ildir. 
Konu ele al ınırken genellikle ikili bir tutum izlenmektedir. Ilki Keller 
ve Habermas'da olduğu gibi postmodernizmin 1968 yenilgisinin 
sonucu olarak geriye dönü ş , yeni muhafazakar bir tepki, nos-
taljiyle var olan ın eklemle ş tirilmesine dayalı  toplumsal ve kültürel bir 
teori olarak ele almmas ıdır. Bu bakış  açı sı  modernist bir tavırla post 
modemizmi incelemektir. İkincisi ise, Lyotard'da oldu ğu gibi post-
moderniz ıni kapitalist refah devletinin bunal ımı  ile ortaya ç ıkan kül-
türel bir olu şum olarak tan ımlamakd ır. Postmodernizm basitçe yeni 
muhafazakarl ık veya neo liberalizm de ğ ildir. Ayrıca modernizmin 
reddi veya tersi değ il, hele mutlak anlam ında ötesi hiç değ ildir. 

Kavram olarak postmodernizmin ele alm ış mda bir diğer ikilik 
ise ilkiyle paralel olarak "post" ön ekinden kaynaklanmaktad ır. Mo-
dernist açıdan yaklaşanlar "post" önekini bir öncekini takip eden bir 
dizi "postiznrlerin sonucunda kullanm ış  ve hatta felsefi söylemleri-
ninde yapısalcılık söylemlerine dayand ırıldığ mı  ifade etmiş lerdir (Gazo, 
1992; benzin, 1991). Postmodernistler ise bir ön ek olan "post"u 
alman ın bir "pre" kavrarnunda beraberinde getirece ğ ini bu tür bir 
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tan ımlamanın hatah olduğ unu belirtmi ş lerdir. (Mutman ve Ye ğenoğ lu, 
1992; Foster, 1991). Lyotard' ın da belirttiğ i gibi postmodernizm yolun 
sonuna varm ış  modernizm değ ildir, o süreç içinde bir durumdur. 

Postmodern Toplum ve Kültikiin Öıellikleri 

Modernlik dü şüncesi 18. yüzy ılda Aydınlanma felsefecileri tara-
fından formüle edilmi ş tir. Ayd ınlanma Kant' ın deyimiyle insanın düş-
müş  olduğu durumdan kurtulup akl ını  yine insan ın kendisinin kullan-
maya ba ş lamasıdır. "Aklını  kendin kullanma cesaretini göster" ifadesi 
Aydınlanmac ıların parolas ı  olmuştur (Gökberk, 1990, s. 326). Ayd ın-
lanmanın temel amacı  objektif, bilim, evrensel ahlak, hukuk ve kendi 
içmantığı nca düzenlenmi ş  özerk, yetkin sanata ula şmaktı . Aydınlanma 
düşünürleri günlük ya şamdaki özel kültürel birikimi de kullanmayı , 
diğer bir deyi ş le günlük ya şantmın rasyonel örgütlenmesini sağ lamayı  
hedeflemi ş lerdi (Foster, 1983, s. 5). 20. yüzy ı lda ise bu olumluluk kay-
boldu. Akla olan bu sonsuz güven sars ılmaya ba ş ladı . Postmodernist-
lere göre Ayd ınlanmada ide olarak görülen akl ın s ın ırların ın ortaya 
çıkması  sadece akl ın ve onun meta anlat ılannın bittiğ i değ il, toplumsal 
pratiklerinin karma şı klığı n ın yarattığı  bir sonucada i ş aret etmekteydi. 

Postmodernistleria akla ve meta anlat ılara yönelik ele ş tirilerine 
geçmeden önce ileri düzeyde geli şmi ş  kapitalist toplumlardaki pratik-
lerin yaratt ığı  toplumsal durumları  şöyle özetleyebiliriz: 

1- Postmodern toplum teknolojinin yaratt ığı  imajlarm ve bilgi ça-
ğı nın toplumudur. Postmodern dünyan ın kontrolü bilgisayarlardad ır. 
Her bireyin ya şı , medeni durumu, sağ lığı , malı , konut ve çal ış ma duru-
mu ve yasal tarihleri veri bankalar ında toplanır (benzin, 1991, s. 25). 
Lyotard postmodern toplumun "bilgisayarla şması" senaryosunun bir 
abartı  olduğunu, ancak bunun bir anlamland ırma ta şı dığı nı  belirtir. 
Ona göre bu abart ı  bize bilginin dönüş ümünün belirli boyutları  oldu-
ğunu ve onun kamunun gücü ve sivil kurumlar üzerindeki etkilerini or-
taya koymam ıza izin verebileceğ ini vurgular (Lyotard, 1990, s. 11). 
Çünkü, sistem içinde teknokratlar toplumu yönlendirir. ihtiyaçlar ı  
yaratır, böylece toplumdaki bireyler modernizm sürecinde akl ın, ka-
mu gücünün etkisiyle etkisizle ş tirilirler. 

2- İ lk kapitalizm döneminde olu şan prestij ve görü ş ler değ işmiş tir. 
Kiş isel ho ş görü ,arzu ve tüketici bir kitlenin varl ığı  postmodern dünya-
yı  karekterize eder. Tüketim kayg ıları  eş itlik ilkesinin önüne geçmi ş tir. 
Tüketim doruk noktas ına gelmiş  ve dünya evrensel bir al ış  veriş  mer- 
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kezi olmuştur. Lyotard bu durumu "ça ğdaş  kültürün s ıfır noktas ı" 
olarak adland ırır. Tokyo'da Paris parfümünün kullan ı lması . Hong-
Kong'da "retro" elbiselerinin giyilmesi bunlar ın birer göstergesidir 
(Lyotard, 1990, s. 91; Denzin. 1991, s. 5). 

3- Toplumsal tercihlerde Bat ı  söz sahibidir. Ki ş isel olan politiktir, 
politik olan ki ş iseldir. Bir toplumsal teori birinden diğerine doğ ru hare-
ket eder. Politik olarak adland ırılan dille, bilimsel olarak adland ırı lan 
dil arasında belirli bir içsel bağ lantı  vard ır. Her ikiside ayn ı  seçiş den 
kaynaklanır -Batıdan, kapitalizmden. Bilimsel olarak adland ırılan 
ve üretilen bilgi, hem devlet hemde uluslararas ı  kurulu ş lar tarafından 
yönlendirilir. Yönlendirici güç ise medya ve iletiş im ağı dır. Artık 
medya kapitalist ideolojinin bask ın mesajların ın bir ileticisidir. Sat ılan 
şeylerin son a şaması  imajdır. Postmodern kültür imajlar ın kültürüdür. 

Postmodern toplumun, maddi -reel sm ınnın betimlendiğ i yapı  ya 
da durum karşı sında postmodernistler neyi çıkarır? 

Bazı  postmodern istler sorunun yan ıtını  bireye üç kültürel kimlik 
vererek çözümlemek isterler. Bu kimlikler her türlü e ş itlik ve özgürlük 
mücadelesinin tamamen sona ermesi de ğ il, yeni ve farkl ı  toplumsal 
hareketlerin üzerinde durulmas ını  ifade eder. Bu kimlikler toplumsal 
cinsiyet, ırk, ve etnik yap ılardır. Bu yap ılar çerçevesinde sessiz kalm ış  
azınlıkların bir sesi olarak, kültürel, ekolojik ve feminist hareketler 
desteklenir. Yerel pratikler ve analizler bu çözümlemenin anahtarlan-
dır (Denzin, 1991, s. 2; Mutman ve Yeğenoğ lu, 1992, s. 47). Toplumsal 
hareketler, toplumsal ele ş tiri ve analiz düzeyinde daha yerel daha ba ğ -
lamsal ve daha pragmatik olmal ıdır. Böylece modernizmdeki "evrensel 
ben" yerine postmodernizmin "yerel benler" kavram ı  ön- plana çıkan-
hr. 

Postmodernistlerin kabul ettikleri bu noktaya Lyotard kat ılmaz. 
Çünkü bu tür kategoriler toplumsal alan ı  heterojen ve totalize eder. 
Diğer bir deyi ş le bu genel kategoriler toplumsal kimliklerin karma şı k-
lığı nı  kavramada kullanılamayacak denli indirgeyicidirler (Fraser ve 
Nicholson, 1990). 

Modernizm-Postmodernizm 

Modern terimi H.R. Januss'ım ara ş tırmalarına göre, ilk kez V. 
yüzyılda, Latince modernus biçimiyle, H ıristiyanlık sonrası  dönemi 
Roman ve Pagan' ı  geçmiş ten ay ırmak için kullan ıhrken VI. yüzyıldan 
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sonra Latincede "yenileyin" anlam ında bir terim olan "modo"yla 
X. yüzyıldan itibaren de felsefe ve din tart ış malarında kullan ılır. An-
cak terimin içeriğ i her defasında cleğ iş ir. Hatta moda olan gelip geçici 
oland ır diyenler bile vard ır (Rockmore, 1989, s. 233; Küyel, 1977, s. 37). 

ifkodernlik genel bir terim olarak "modern dönemi" tan ımlar 
ki bu dönem Bacon ve Descartes'le ba ş layan modern felsefe, Galileo 
ile baş layan modern bilim dönernidir. Farkl ı  kültürleri ve entellektüel 
geliş imleri de - kapsar. Felsefede bu dönem Ayd ınlanma geleneğ ini 
(Kant' ı), Löwit ve Ellul'un teknolojinin yükseli ş ini, Marx ve Weber' 
in ekonomik örgütlerin yeni bir biçim kazanmas ını  içerir (Rockmore, 
1989, s. 235). Diğ er taraftan ise soyut devletten burjuva devletine dö-
nüşüm sürecini kapsar (Lash, 1990, s. 123). 

Boyne ve Rattansi, modernlik ile modernizm aras ında bir ayı rı m 
yapar. Modernlik bilimselliğ in ilerleyici birliğ i ve politik-ekonomik ras 
yonalitedir. Modernizm ise 19. yüzy ılın sonlarında ve 20. yüzy ılın 
ba ş larında geli ş en bir dizi sanatsal, estetik ve kültürel bir projedir 
(Ksilner, 1992; Lash, 1990). 

Aydınlanma, "Tanr ım" merkezi olduğ u kutsal bir düzenden 
"insanın" merkez oldu ğu bir düzene geçi ş i temsil etmekteydi. Post-
modern dünyada ise "ne Tanr ı , ne de insan" merkezdedir, merkez de-
ğ il çok merkezlilik esasd ır. Bu sistem içinde insan bütiinsel tutarl ı  
bir ak ıl, tarih inşa eden özne değ il, sürekli olu ş  halindeki, etkileyen ve 
etkilenen, bütünlülükten ve tutarliliktan yoksun, çe ş itli özne konumla-
rmdan konu şan, çelişkilere dü şen bir kimliğe sahiptir (N. Aksoy ve 
B. Aksoy, 1992, s. 58). 

İnsan akhrun yan ı sı ra duygulara, güdülere sahiptir. Hatta duygu-
ları  ön plandad ı r. Bu nedenle çeli şki ve farkl ılık Postmodern ki ş iliğ in 
temellerini oluş turur. 

Postmodernizm üzerine yap ılan tartış malara 1980'lerle birlikte 
Frankfurt okulunun ikinci ve üçüncü ku şaklarıda kat ılırlar. Eleş tirel 
teorisyenlerin ilk ku şağı  Horkheimer, Marcuse gibi, Marksist teoriyi ve 
yeni toplumsal ko şulları  Freud'la temellendirmeye ve Marksizmi gün-
celle ş tirmeye çal ış mişlardır (Keder, 1992). Habermas ve izleyicilerinin 
postmodernizm söylemin verdiğ i yanıt olumsuzdur ve hatta dü şman-
cadır. Habermas'a göre çe ş itli postmodernizm teorileri irrasyonalist 
ve Aydınlanma karşı tı  teorilerde görülebilecek "moderniteye" yönelik 
saldı rının bir biçimidir (Lawrance, 1989, s. 315). 
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Habermas "Modernliğ in Felsefi Söylemi : On İ ki Ders" adl ı  ese-
rinde üç ana konu üzerinde odakla şı r. Ilki, naodernlikten kurtulmak 
isteyen Nietzsche ve onun izleyicileri olan Heidegger, Derida, Bataille 
ve Foucault'ya kar şı  yönelttiğ i eleş tirilerdir İkincisi, Kant sonras ı  fel-
sefecilerin doğ ruluk ve gerçekliğ in temellendirilrnesinde kar şı laş tı kları  
güçlükler, ve üçüncüsüde modernli ğ in normatif içeriğ inin savunulması -
dır.. Diğer bir deyi ş le modemliğ in eleş tirilerinin nerelerde sapt ırıldığ' ı , 
modernliğ in felsefi tart ış malarında neden arazlara dü şüldüğü ve yaşa-
dığı mız çağı n tehlikeleri ve verdiğ i sözlerinin ba şarısızliğı nda modern-
lik söyleminin. savunulmas ıdır. 

Hegel'den Nietzsche'ye kadar olanlar "ayd ınlanmacı  aydınlanma-
smı •" dat görü ş lülüğü hakkında akl ın evrensel ele ştirisirıi yapmış tı r. 
Ancak Nietzsdıe ile baz ı  şeyler değ işmiş tir. Nietzsche'yle iki olas ı  gö-
rüş  terk edilir. Ilki metafizik dü şüncenin eleş tirisidir. Diğeride kuşkucu, 
karamsar davran ış , duygusal olmayan metafizik kar şı tı  olan bilimsel 
araçlarla donanm ış  estetik, dünya tasarırnıdu-. Habermas bu estetik 
tasarunm ın art ık ölü olduğunu iddia edenlerin kültür alan ında da bu 
sapınanın, moderniteye elveda demenin ve postmodernite olarak adlan-
dırılan olguya geçi şin bir i şareti olup olmadığı nı  araş tırın 

Habermas estetik rnoderniteyi (dünya tasar ımını) Weberci bir 
anlamda tan ımlar. Estetik rnodernle şme bir kültürel farkhla şma süre-
cidir ve toplumsal modernle şmeden farklıdır. Kültürel alanlar ın fark-
hlaş ması  bilgi, ahlak, hukuk, adalet ve sanat alanlar ında özerk ussall ık 
ve evrensellik ölçütlerinin geli şmesidir. Aydınlanma felsefecileri uz-
manlaşmış  kültürün bu birikimini günlük hayat ın zenginleş tirilmesi için 
yani günlük hayat ın rasyonel örgütleni ş i için kullanmay ı  istemi ş lerdir. 
Bu nedenle modernlik sanat, hukuk, evrensel ahlak, nesnel bilimin ge 
lişmesi çabas ı  yönünde, Ayd ınlanma dü şüncesine ulaşma olarak ele 
alınmalıdır, yani tamamlanmam ış  bir projedir. Modernlik projesi bir 
ölçüde yaşanan 'dünyan ın bilimsel-teknolojik akılcı lık tarafmdan kolo-
nileş tirilmesi ve bir uzmanl ık kültürünün bask ı sıyla sonuçlanmış tı r. 
Toplumsal ussallık, adalet ve ahlaki art ıracak bir yönde gerçekle ş ti-
rilernemiş  bir potansiyele sahipdir. Bu nedenle modernlik projesi sür-
dürülmelidir (Lawrence. 1989, s. 317-318). 

Habermas modernliğ in felsefi söylemini yeniden inşa ederken 
Foucoault'un aklın bu dünyaya ait olduğ u fikrinde hem fikirdir. An-
cak bu gerçeklik ile sahtelik, do ğ ru ile yanlış  arasındaki ayr ı mlara -en-
gel olmaz. Bu ayr ımları  yapmak için kullan ılan standartlar içkin olarak 
-onların somut dillerinde kültürlerinde, pratiklerinde- vard ır (Mc Carty 
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1991, s. 151) ve ileti ş imsel eylemlerde dile getirilir. Ileti ş imsel eylemin 
tamamiyle özneler aras ına dayalı  paradigmasında özne felsefesini red-
deder. Çünkü, ili şkiyi kuran özne değ ildir. Özneyi kendi öznelli ğ i için-
de kuran ili ş kilerdir. Habermas için do ğ ruluk, dil kullan ımında öner-
melerin olgusal içeriğ ine denk düşen bir gerçeklik iddias ıdır. Bir şeyin 
doğ ru olduğunu söylediğ imiz zaman söyledi ğimiz ş eyi olgusal karntla 
ve mant ıksal tart ış malarla destekleyebilece ğ imizi ifade ederiz. Bu ise 
insan eylemlerinin anla şı lmasını  Sağ lar. Bunu gerçekle ş tiren uzla şı m 
ilkesi bilen akıl ve özgür iradeye sahip insanlar aras ında diyalogla ka-
zan ılan bir anla şmad ır. 

Habermas'a göre Bat ı  toplumu en iyi olmakla birlikte modern ka-
pitalizm gerilim ve çat ış malarla çatlam ış tır. Bilim bir üretim gücüdür 
ve bir anlamda siyaset alan ına da yay ı lmış tı r Siyaset alan ı  ise ekono-
miyi kimin yöneteceğ i teknik karar verme sorununa indirgenmi ş tir. 
Siyaset bir çe ş it teknoloji, modern kapitalizmin ba ş lıca ideolojik özel-
liğ i olmu ş tur (Mc Carty, 1991, s. 141). Devlet ve hükümetin e ğ ilimi 
bilimi ve teknolojiyi kontrol eder, metalarm de ğ erini etkilemeyi ola-
naklı  kı lar, yeni bir etki yarat ır. Siyaset pragmatik bir i ş  olunca, kitle-
ler siyasal sisteme ba ğ lılık hissedemezler ve eğ er sistem kararl ı  bir eko 
nomik gelişme sağ layamazsa ondan kolayca vazgeçilir. Böyle dönemler-
de ekolojik ve dini uyan ış  hareketleri ve hatta kad ın hareketleri me şru-
luk bunahmlarında etkin olurlar (Giddens, 1991). 

Lyotard'a göre ise Habermas' ın ileti ş imsel eylemi uzla şma ve an-
la şma yoluyla geçerli kı lmma çabas ı  düzenin me ş rulaş tırı lmasıdır. Çö-
züm Aydmlanmanın formüllerine geri dönüş le olamaz. Aydınlanma 
aklı  ve ahlakı  göklere çıkaran bir proje olarak ba şarı sızlığ a uğ ramış tır. 

Lyotard postmodernizm terimini fiilen kullanan ve postmodernist 
olarak adland ırılan bir kaç düşünürden biridir. Lyotard her ne kadar 
ilgi odağmın epistemolojik olduğunu belirtir ise de daha çok postmo-
dernizmi sanayi sonras ı  toplumların eğ ilimleriyle aç ıklar. Postmodern 
toplum bilgisayar, enformasyon, bilimsel bilgi, ileri teknoloji ve bun-
lardan kaynaklanan h ızlı  değ işme toplumudur. Modern ça ğdan post-
modern çağ a geçildikçe bilginin konumu da değ iş ir. Bilimsel bilgi bir 
söylem türüdür. Son kırk yı l içinde hemen hemen bütün bilim dallar ı  
ve teknolojiler dille ilgilenmi ş lerdir: linguistik teorileri, sibernatik prob-
lemler, bilgisayar dilleri, tercüme sorunlar ı , enformasyon gibi. Enfor-
masyon makinalar ı  ses ve görsel imgelerin dola şı mında etkili olduğu ka-
dar öğ renim dolaşı mında da etkili olacakt ır. Bilgi üreticileri ve kullam- 
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cı ları  öğ renmeyi ya da bulmayı  istedikleri ne olursa olsun ona ula şabi-
lirler. Lyotard bilginin kullan ım sürecini ş öyle aç ıklar: 

"Bilgi satı lmak üzere, yeni bir üretimde de ğerlendirilmek 
üzere tüketilir. Her iki durumda da amaç mübadeledir. 
Bilgi kendinde bir amaç olmaktan uzakla şmakta, kullan ım 
değerini kaybetmekiedir." (Lyotard, 1990, s. 11). 

Bilginin bu niteliklerinden dolay ı  Lyotard temele bilgiyi değ il dil 
oyunların ı  alır. Ona göre dil oyunlar ı  toplumu bir arada tutan toplum-
sal bağdır. Dil oyunlar ı  farkl ı  evrelerde farkl ı  biçimlere bürünebilir. 
Oyun içinde yap ı lacak hamleleri tan ımlayan kurallar üzerinde her han-
gi bir uyla şı mın yerel olmas ı  gerekir. Genç ya da ya ş lı , erkek ya da 
kadın, zengin ya da fakir, her biri her zaman özgül ileti ş im devrelerinin 
düğ üm noktalar ına yerle ş tirilebilirler. Diğer bir deyi ş le bir ki ş i her za-
man farkl ı  iletilerin gelip geçtiğ i bir menzilde yer alabilir. Dil oyunla-
rına kat ı lmak beraberinde mücadele ve çat ış mayı  da içerir. 

Lyotard dil oyunlar ı  hakkında üç gözlemde bulunur. Ilki dil oyun-
larının kurallar ı  kendi içinde kendi me ş ruluklannı  ta şı mazlar. Ama açık 
ya da değ il oyuncular aras ındaki bir anla şmanın nesnesidirler. Bu ise 
oyuncuların kuralları  keşfettikleri anlam ına gelmez. İkincisi eğer ku-
rallar yoksa oyunda yoktur. Üçüncüsüde her söylem bir oyundaki ha-
reketi niteler. Bu hareket konu şmadır, söz (parole) dür. Anlamlarm, 
kelimelerin ve deneyimlerin dönü ş ümlerindeki sonsuz ke ş iftir (Lyo-
tard, 1990, s. 18-20). 

Postmodern çağdaş  bilim, var olan bilim pragmatiğ inin farkhla ş -
tıncı , düşünsel ya da paralojik etkinlik i ş levi, meta buyuruculara i ş a-
ret etmek ve oyunculara farkl ı  olanların kabul edilmesi için istekte bu-
lunmaktır. Keller'e göre bu noktada Lyotard' ın postmodern bilim 
analizi Althusser'in epistemolojik k ırılmalar, Foucault'un episteme 
ve K hun'un paradigma değ iş iklikleri anlay ışı na dayanmaktadır, gü-
nümüzde bilimle uğ raşan kimselerin fiilen yaptıkları  şeyleri mi betim-
lediğ i, yoksa sadece bu modeli bugün postmodern teorinin normatif 
bir ideali olarak m ı  önerdiğ i açık değ ildir (Kellner, 1992, s. 69). Ancak 
Lyotard için önemli olan bilgi yerine dil oyunlar ı  ve onların pragma-
tik boyutlandır. Dil oyunlannın değ iş ik türleri vard ır. Üslüba göre 
dil oyunlarına muhatap olanlar ın konumları  değ iş ir. 

Dil oyunları  içinde yer alan önermesel söylemler ya da mesajlar ın 
biçimleri buyurucu, emir verici, tavsiye edici, istek bildirici biçimde 
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düzenlenebilir. Örneğ in "üniversite açıktır" önermesi bir dekan ya da 
bir rektör taraf ından üniversite personeline söylendi ğ inde önermeyi 
dile getiren otoriteyle yüklenmi ş  olarak mesaj ın etkileyici konumuna 
sahip olacakdır (Lyotard, 1990, s. 18). 

Anlatısal Bilgi ve Bilimsel Bilgi 

Anlatılar; güncel öyküler, mitler, masallar, destanlar ve de ğ erler-
dir. Anlatılar varolan me şru, yerle şmiş  kurumlarla olumlu ya. da olum-
suz bütünle şmiş  modelleri içerirler. Anlat ı  formunda doğ ruluk, yargi 
ve güzellikle ilgili ifadeler birlikte i ş leılir. 

Bilimsel bilgi ise bir söylem türüdür. Bilginin zihinden ve hatta 
bireyin yeti ş tirilme sürecinden ayr ılmayacağı  yolundaki anlayışı n mo-
dası  geçmiş tir. Bilgi tümüyle onu elde edenden. d ış sallaşmış tır. Bilgi 
artık bir tüketim objesidir, alunr-sat ılır yani ekonomik dönü şüm iliş -
kisine dönüşmüş tür. Bilgi sat ılmak üzere üretilir, bir mübadele arac ı  
olmu ş tur. Sanayi sonras ı  postmodern toplumda , bilim ulusal devletle-
rin üretici kapasitesi alan ında önceliğ ini korur. Lyotard'a göre ulusal 
devletlerin bir gün geçmi ş te toprak denetimi için verdikleri sava ş  gibi 
enformasyon denetimi için sava şmaları  kaçınılmaz olacakt ır (Lyotard, 
1990, s. 12). 

Bilimsel bilgi temelinde anlat ısal bilgiyi (gerçekte Lyotard bu bilgi 
türü hakkında fazla bilgi vermez, onun odak noktas ı  bilimsel bilginin 
ticarile şmesi, metalaşmasıdır) anlat ı sal bilgi temelinde bilimsel bilginin 
varlığı nı  ve geçerliliğ ini anlamak pek de mümkün de ğ ildir. Ancak her 
iki bilgi türüne de ihtiyaç vard ır. Her iki bilgi türü de ifadelerden olu-
şur. Ifadeler ço ğunlukla uygulanabilir kurallar çerçevesinde oyuncular 
tarafı ndan yapılan hareketlerdir. Bu kurallar bir özel bilgi türüne öz-
güdür. Anlatısal bilgiler kanıtlama ve sorgulamaya yönelmeden kendi-
ni doğ rular. Onların geçerliliğ ini sorgulayanlar ise bilim adamlar ıdır. 
Anlatılar bilim adamlar ı  tarafından ilkel, geri, yabanc ı , geleneksel, ide-
olojik, otoriter, önyarg ı lı  gibi terimlerle sınıflandnı larak tanımlama ve 
kanıtlamaya uygun olmad ıkları  sonucuna yard ımlar. 

Lyotard, bilginin me ş rulaşı m anlatısmı  iki mit içinde ele ahr. Bun-
lar aynı  zamanda ulusal mitler olan insan ın özgürlüğü ve bütünsel 
bilginin kurgusal birliğ idir. İ lki 18. yüzy ıl Fransas ı  ve Fransız devri-
midir. Ikincisi ise Hegelci Alman gelene'ğ idir. İ lki aktif, eylemci bir 
yapı  da ikincisi bütünselci bir yap ıdadır. Ona göre bu yönlendirici an-
latılar çağdaş  toplumlarda i ş levlerini yitirmi şlerdirler. Her ne kadar 
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Lyotard yönlendiricilerin kesin bittiğ ini söylemekte ise de bunu bizim 
gibi ülkeler ve üçüncü dünya ülkelerinde söylemek pek de mümkün 
değ ildir. 

Meta anlatı  derken Lyotard tüm bir tarihi ve toplumu özsel ku-
rumsal, ilkeler etraf ında açıklayan ve anlatan, global sistemleri, büyük 
tarih felsefelerini ve toplumsal kuramlan kasteder. Her ne kadar Lyo-
tard büyük anlat ılata itiraz etse de Kellner'm de belirtti ğ i gibi büyük 
anlat' olmaks ızm genel bir postmodernizm teorisi ortaya koymak ola-
naksı zdır. Gerçekte Lyotard bu tür ele ştirilere yan ıt vermek yerine 
sanatsal tecrübe, ve avantgarde'l savunur, ve postmodernizmi ş öyle 
tanımlar: 

"Postmodern, modern içindeki sunumun kendisindeki su-
nulamayan ı  ileri süren; iyi biçimlerin, ula şı lmaz için besle-
nen nostaljiye kollektif olarak kat ılmayı  olanaklı  kılacak üs-
lup uyla şı mmın tesellisini kendisinden esirgeyen; zevk almak 
için değ il, daha güçlü bir sunulamaz duygusu ortaya koymak 
için yeni sunumlar peş inde koşandır. Postmodern bir sanat-
çı  ya da yazar, bir felsefeci konumun.dad ır. Yazdığı  metin, 
ürettiğ i çalış ma ilke olarak önceden konulmu ş  kurallar tara-
fından yönetilmez ve bunlar tan ıdık kategorilerin uygulan-
masıyla belirleyici bir kayg ıya göre değerlendirilemezler. 
Bizzat sanat eseri bu kural ve kategorileri arar. O vakit 
sanatçı  ve yazar, yap ılmış  olacak olan ın kurallarmı  formül-
leş tirebilmek için hiç bir kurala tabi olmaks ızın çalış makta-
dır. Bundan ötürü eser ve metin bir olay niteli ğ indedir; yine 
bundan ötürü eserler yazarlar ı  için her zaman çok geç ka-
lırlar ya da ayn ı  kapıya çıkmak üzere, i ş lerliğ e kavuş turulma-
ları , esere dökülerek gerçekle ş tirilmeleri her zaman çok er-
ken olur. Postmodern, gelecek geçmi ş  zamanın paradoksla-
nyla anla şı lmandır" (Kellner, 1992, s. 70). 

Benzer olarak Mutman ve Ye ğeno'ğ lu'da meta anlatılarm günü-
müzde sadece bir söylem türü değ il, bir pratik olarak görülmesi gerek-
tiğ ini vurgularlar. Bu meta anlat ılarm sonun gelmesi değ il, anlattım 
ya da söylemin statüsünde temel bir dönü şümün belirmesi olarak dü-
şünülmesi gerekir (Mutman ve Ye ğenoğ lu, 1992, s. 47). 
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SONUÇ 

Lyotard kendisine yöneltilen ele ş tiriler temelinde meta anlat ılarm 
reddinde dayanak noktas ı  olarak toplumsal alanın heterojen ve tota-
lize edilmez olduğu düşüncesini benimser. Postmodern anlat ı  yerel ol-
malıdır; sanat, edebiyat, din vb. alanlar ı  kendi özgiinlükleri içinde ta-
şı malıdır. Ancak bu alanlar ın hangilerinin öncelik ta şı yaca ğı  ya da 
ağı rlıklı  olacağı  konusunda bir belirleme yoktur. Bu bir tercih sorunu-
dur. Ayrıca postmodernistler tek bir yerel anlat ıyı  değ il, bir çoğunu bir 
arada ta şı yan ve farkl ı lıkların' koruyan bir tercihler zincirini dile geti-
rirler. Bu durum bir yandan belirsizlik ve olumsuzlu ğa doğru gidiş i 
meşrula ş tırmaya yarayaca ğı  gibi öte yandan farkl ı laşma ve çoksesli-
liğ in tekrar gündeme gelmesi yitip giden insan ı , kendisine ve topluma 
yeniden hat ırlatmada bir yololacakt ır. Yoksa tek bir yerel anlat ının 
egemen k ı lınması  değ ildir. 

Epistemolojik aç ıdan ise postmodernizmin bir felsefi söylem ola-
bilmesi için kendini bir meta anlat ı  olarak temellendirmesi gerekmez 
mi? Bu mümkün mü? Buna burada postmodern ve modern kültürün 
durumunu kısaca irdeleyerek yan ıt aramaya çal ış tık. Yoksa postmo-
dernizm ileri düzeyde sanayile ş mi ş  toplumlarm durumunu meşrulaş -
tırmayı  sağ layacak toplumsal ve kültürel bir teori olarak m ı  değerlen-
dirilmelidir ? 
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