
4. Ulusal ve Evrensel: Diinya Kiilturii Diye Bir 
§ey Olabilir mi? 

Immanuel Wallerstein 

"Kultiir" kavraminin kendisi bizi devasa bir paradoksla kar§i 
kar§rya birakir. Bir yandan, kultiir tamm geregi tikelcidir 
(particularistic). Kultiir, bir biitiinden daha kiiciik olan bir par-
c^runjiegerler ya da pratikler dizisidir. Kiiltiirii ister antropolo-
jik anlamda. ayni soylem diizlemindeki herhangi bir diger gruba 
kar§i duran bir grubun (italyan kiilturii karsrsinda Fransiz kiiltu
rii, burjuva kiiltiirii karsismda proleter kiilturii, islam kiilturii 
karsismda Hiristiyan kiiltiiru, vb.) degerleri ve/veya pratikleri an-
laminda kullanaUm, ister edebi anlamda, herhangi bir grup i-
gindeki "daha a§agi" pratik ve/veya degerlerden cok "daha yiik-
sek" pratik ve/veya degerler anlaminda, yani kiiltiirii genelde 
temsil olarak, sanat bicimlerinin iiretimi olarak ku§atan bir an
lamda kullanalim, bu tammlama dogrudur.1 Kultur_(ya da bir 
kultiir), her iki kullarumda da ayni §eyleri hissetmeyen ya da 
yapmayan digerlerinin aksine, bazi ki§ilerin hissettikleri ya eta 
yaptiklari §eydir. 

Fakat diger taraftan, varsayimsal olarak evrensel ya da evren-
selci bazi olgiitlere gonderme yapmaksizin kulturel degerler 
ve/veya pratikler me§rula§ttnlamaz. Degerler. benim grubum 

1 ""Kultiir"Cin bu iki kullanrmimn arasindakj aynmi daha dnceki bir makalernde 
aynntilt olarak ele aldim; "Culture as the Ideological Batdeground of the Mo
dern World-System," der., Mike Featherstone, Global Culture: Nationalism, 
Globalization and Modernity, Londra: Sage: 1990, s. 31-56. 
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cnlara sahip oldugu icjn; pratikler, benim g rubum on lan yaptigi 
icjn iyi degildirler. Aksini iddia e tmek umutsuz bir tekbencilik 
(solipsism) olacak ve bizi ya tarn anlamiyla fel^ edici bir kulturel 
gorecelige (cunkii bu iddia herhangi bir ba§ka g r u b u n deger 
ve/veya pratiklcri icin de ayni olgiide gecerli olacaktir) ya da tarn 
anlamiyla tehlikeli bir yabanci dus,manligina zorlayacaktir (cun
kii ba§ka hicbir g rubun degerleri ve/veya pratikleri iyi olamaz ve 
bu yiizden de onlara kar§i hos,gbrulu olunamaz) . 

Eger "ulusal ve evrenseHi tema olarak sectiysem, yani 
"ulusal"i tikelin ilkornegi (prototype) olarak sec.tiysem, b u n u n 
nedeni , m o d e r n dunya-sistemimizde milliyetciligin (biricik ol-
masa da) en esasli ukelcilik olu§udur. Milliyetcilik, en biiyiik il-
giyi goren, e n uzun sure iktidar olan, en fazla siyasal niifuza sa
hip ve en agir silah donarumiyla des teklenen bir tikelciliktir. 

Benim sorgulamak istedigim §ey §u: Dunya kiilturii diye bir 
$eyin varolrnasi. mumkiin uiii? iki gercek goz onl ine getirildi-
ginde bu soru sacma gelebilir. Birincisi. binlerce yildir en azm-
dan bazi insanlar evrensel deger lerya da dogrular diye kabul et-
tikleri fikirler one siirdiiler. ikinci olarak, ikiyiiz yildan bu yana 
ve cok daha yogun olarak da son elli yildir, uluslararasi kurum-
lann yam sira bircok (harm gogu) ulusal hukiimet, 1948'de Bir-
Ie§mi§ Milletler'in bir Evrensel Bildirgc'yle ilan ettigi insan hak-
lanna ili§kin tarti§mada oldugu gibi, boyle degerlerin ya da dog-
rulann ge^erlihgini ve hatta uygulanabilirligini savunageldiler. 

Eger paradoksun devasa o ldugunda israr ediyorsam, b u n u n 
nedeni . paradoksun sadece mantiksal bir paradoks degil, ayni 
zamanda tarihsel bir paradoks olmasidir. Bizim birincil kultur 
kaplanmiz olan ulus-devletier (kulturi imuzun elbette tek ta§iyi-
cisi degil ama bugiin bu i§levi yerine getiren en birinci arac), el
bet te gorece yeni olu§umlardir. Bu ulus-devlederden oIu§an bir 
diinyanin kismen de olsa dogujju ancak on altinci yuzyilda ger-
Qeklegmi§tir. Boyle bir diinyanin kuramla§tinlmasi ve yaygin bir 
bilinc meselesi haline gelmesi cok sonralan, ancak on dokuzun-
cu yuzyilda oImu§tur. Vazgecilemez evrensel bir fenomen haline 
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gelmesi ise cok daha sonradir, aslinda, tarn olarak 1945 sonra-
sindadir. 

Her birinin smirlari, her birinin kendine ozgii gelenekleri o-
Ian bu ulus-devletlerin dogu§uyla birlikte diinyanin bir diinya 
bilincine, insanlik (humanity) —pratikte yalnizca kendi dinleri-
ni payla§anlari kendi evreni icjne alma egilimindc olan diinya 
dinlerinin bile otesine gecen bir evrensel ki§ilik— diye adlandi-
rilan bir bilince dogru yol atdigi soylenmektedir. 

Dahasi bu ikili siirecin —belirli u lus lann tarihsel yaratimiyla 
birlikte evrensel insanligm yaratiminin yan yana gitmesinin— 
sonunda oldukc/d tuhaf bir sapma ile kar§iIa§iyoruz. Belirli ulus-
devletler, zamanla, sahip olduklari kiiltiixel formlar bakimindan 
giderek daha cok birbirlerine benzemeye ba§ladilar. Bugiin 
hangi devlet belli s tandart siyasal bt^imlerc; ornegin bir yasama 
organina, bir anayasaya. bir burokrasiye, scndikalara. ulusal pa
ra birimine, bir okul sistemine sahip degiLki? Genyekten de cok 
azi! Daha tikelci olan sanat bicimleri alaninda bile, hangi iilke 
kendi -jarkilarina, kendi danslanna, kendi oyunlanna . kendi 
muzeleriae, kendixesinLJerine ye biigiin icin de kendi gokdelen-
lerine^aJjip.degilJa? Ve^bu sanat bicimlerini guvence altina alan 
toplumsal yapilar giderck daha gok benze:$miyor mu? Sunki 
diinyadaki milliyetci ate§ ne kadar siddetlenirse, milliyetciligin 
iiadeleri de o denli ozde§ goriiniiyor. Gercekten de, milliyetcili
gin ba§ta gelen taleplerinden birisi daima, bazi ayncalikli iilkele-
rin halihazirda sahip olduklari §eyleri elde etmek degil midir? 

Kus,ku yok ki, bu kismen kulturel yayilmanin bir sonucudur . 
Elimizin altinda bulunan ula§im ve i!etis,im aracjan cok geli§mi§ 
durumdadir . Diinyanin bizim icjn en uzak koseleri hakkinda 
cinceki kusakktra gore daha cok §ey biliyoruz. b'akat bu bizi, kul
tiirel farkliliklanmizi vc di§lanmalarunizi aym kokten tiireyen 
ozdes, organizmalar ^eklinde gormemize yol agan ne gibi baski-
lann oldugu iizerinde de dii^unmeye yoneltmemeli midir? 

Tekrar tekrar ortaya konan bu fenomenin iki kar§it aciklan-
ma bi^imini ele alahm. ilki, tek dunyaya giden dogrusal yonclim 
tezidir. Ba§langigta diinyanin oldukca ^ok sayida ayn ve ayirt e-
dici ozellikleri olan gruplardan olu§tugu savunulmaktadir. Za-
manla, prkinlik al^n' yavas, ya-va-s-gpni^lPTriig, g n i p h r a/ar « ^ r 
birje4rni§^hilini_yv- TeknolaMmrukL->-nrdimiyla.te^j3it_dunyaya — 
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tek bir sjyasai dunyaya, tek bir ekpnomikdunyaya, tek bir kiiltii-
rel dunyaya— dogru yol alinmaya ba§lanmi§tir. Heniiz oraya u-
la§mi§ degiliz, ancak gelecek berrak bir §ekilde onumiizde go-
runmcktedir. 

Xkinci acjkjama, oldukca farkli bir yon oncrmektedir, ancak 
ongoriilen sonuc as,agi yukan aynidir. Turn. gruplar arasindaki 
turihsel farkliliklarin daima yuzeysel oldugu savunulmaktadir. 
Turn gruplar, belli temel yapisal konular agisindan her zaman 
benzer olmusjardir. Ku§kusuz, istisna birkac farkli yapi da ol-
mustur. ancak bunlar kahpla§mi§ bir ardi§iklik o!u§turmaktadir-
lar. Bu hie, ku§kusuz, ba§langicindan beri modern toplum bili-
minde cok poptiler olan, jnsanm a§amali geli§imi kuramidir. Bu 
kuramla§tirma bicjminde, turn "toplumlar" kos,ut a§amalardan 
gectikleri icin, tek dunyaya varan dunyevi yonelim kuraminda-
kine benzer bir sonuca vanyoruz, Tek bir insan toplumuna ve 
dolayjstyla, kacindmaz olarak tek bir diinya kulturiine uIa§iyo-
ruz. 

Fakar benira sordugum. bir diinya kulturii olabilir mi? Bir 
tane olmali mi degil —bu soruya da donecegim—, olabilir mi? 
Bizzat bu fikrin kendisine kar§i yogun bir direncin oldugu acik-
ca goriiniiyor. Bu direnc, bir yandan diinyanin her yerinde sii-
rekli olarak ytizeye cikmaya cahs,an coklu siyasal §ovenizmler 
(as, in milliyetcilikler) §cklini aliyon ote yandan da, surekli olarak 
kabarmaya hazir gorunen ve ki§kirtici cigltklan, §iddetli protes-
tolan daima tekiiplilige karsi bir savasim gibi gorunen coklu 
kar§i-kulturler bicimini aliyor. 

Her iki klasik aciklamanin da —tek dunyaya dogru yol alan 
dunyevi yonelimin veya insanin a§amali gelisjmi kuramlannin— 
oyle cok yararli modeller olmadigini dusainiiyorum. Hie ku§ku-
suz her ikisi de bildigimizi sandigimiz empirik gercekligin bazi 
ogelerini ellerinde tutmakta, ancak her ikisi de bazi cok acik bi-
cimde goriilebilen olgulari gozardi etmektedir. Dahasi her ikisi 
de oldukga tehlikeli gorunen sonuc cikarma sicramalanni 
("inane sicramalarTmi demeliyim?) gerektirmektedir. 

Ben bunlann yerine, ardi§ik tarihsel sistemler modeliyle ba§-
lamayi yegliyorum. Bu modelde kesin olan tek sey. sistemlerin 
blrbirini izledigi ve izleyecegidir. Sistemlerin icerigi ve biciminin 
ne olabilecegi konusu oldukca acik birakilmi§ttr. 
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Benim bir diinya kulturii kavrami konusundajd ha^bngicniki 
kujjkuculugumun temel nedeni, bir kulturii tanimlamanin 6-
ziinde siyasal sinirian —baski kurma ve baskiya kar§i savunma 
smirlanm— tanimlama sorunu oldugu duygusundan kaynak-
lanmaktadir. Siniriar zorunlu olarak keyfi olacaktir, gunku sinir-
lan bu noktadan degil de §u noktadan cizme karari nadiren sag- | 
lam bir mantiga dayanir (belki de hicbir mantigi yoktur). Arap l 

kimdir? iyi miizik nedir? Hatta muzik nedir? Konfiicyusciiluk bir 
din midir? Smirlann tanimlamalara bagh oldugu ve bu tantmla-
malann evrensel olarak paylas.ilmadigi, hatta zaman icinde tutar- ( 
lilik bile gostermedikleri gayet aciktir. Dahasi, elbette, herhangi 
bir verili zaman diliminde: Turn Araplar Arapca konusmuyor; 
tiim ingilizler bireyci degil; bazi Yahudilerle bazi Miisliimanlar 
da ateisttirler. Demek isredigim §u ki, bir kultiir nasil tanimla-
rursa tanimlansin, nitelendirilen grubun tiim iiyelerinin o gruba 
ait oldugu varsayilan turn degerlerj benimsemediginin ya da 
gruba ozgii pratikleri payla§madigmin acik oldugudur. Oyleysc, 
bu tiir bir grup hangi anlamda bir kuhurii payla§maktadtr? Ya 
siniriar nigin cizildikleri yerden cizilirler? 

Tartismaya 10. yuz>ildan bir ornekle baslamak istiyorum. C) 
donemde bau Avrupa'da, toplumsal iiretim ili^kilerinde tarihei-
lerin (italyancada kale anlamma gelen sozcukten tiiretilen) 
incastellamento dedikleri bir degi§im meydana gelmekteydi. 
Giiclii bir ki§i bir kale in§a ediyor ve bu kaleyi yoredeki koyliile-
rin —hem miilk sahiplerinin hem de kiraci durumundaki cjiftci-
lerin— dcrebeyine j-argisal ve ekonomik acjdan boyun egmeye 
zorlamada bir iis olarak kullanilmak uzere satiyordu. Bu dere-
beyleri, koyltilere komuta etme, onlan kisitlama ve tutuklama 
haklanni ba§anh bicimde kabul ettirdiler. Bu tarti§ma acisindan 
ilginc olan §ey, bu toplumsal donii§um siirecinin bir parcasi o-
larak terminolojinin degi§mi§ olmasidtr. 

0>1e goriiniiyor ki, derebeylerinin 10. yiizyilda temelde zor 
kullanarak gaspettikleri bu haklar, 11. yiizyildan itibaren resmi 
olarak "orf ve adetler" ile "gelenekler" §eklinde ifade edllmeye 
ba§landi.2 Boylece, en azmdan bu ornek-olayda, kiiltiirel soy-

Bnkiniz, Isaac lohsua, IM Face cacbee du Moyen Age. Paris: La Breche. 1988, 
2 1 . 

http://paylas.il
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lemde temel bir terim olan "gelenek" sozciiguniin, sadece gore-
ce kisa bir sure once zorla elde edildigini bildigimiz bir giieii be-
timlemek igin kullanildigi m goriiyoruz. Gercekte, bu pratigi gc
lenek olarak adlandirmak, onu me§ruia§tirmanin, yard pratigi 
uygulatmak icin gerekli olan eldeki giig miktanni azaltmanin bir 
yoluydu. Onu "gelenek" olarak adlandirmak, onu bir "hakka" 
donu§ti irme cabasiydi. Bu caba da oyle gorunuyor ki oldukga 
ba§anli olmu§tur. 

Hie kuskusuz, tiim koyliiler derebeyine kar§i yukumlulukle-
rinin derebeyin "hakki" oldugu fikrini tiimiiyle it;selle§tirmemi§-
lerdi; ancak pek cogu b u n u yapu ve cocuklann cogu, belirli bir 
dili ogrenirken, belirli dinsel pratiklerle 6zde§le§irken ve onlara 
belirli nesnelerin giizel o ldugu ogretiiirken bile bu kultur iginde 
toplumsalla§tinhyorlardi. Bir bo lgeden digerine yolculuk eden 
dikkatli bir ziyaretci, farkh bolgelerin kulturlerinin nasil degi§-
kenlik gosterdigini betimleyebilirdi. Ayni gezgin. bir kiilturun 
edd alaninin kom§u kiilture de yayildigini izlerken. hig kusku
suz smirlann belirsizliginin de farkina varmi§ olabilir. Ziyaretgi 
ne kadar yabanci ise, tek bir kulriirun sinirlanm olus turdugunu 
du§undugu alan da o olciide geni§ olurdu. Marco Polo'ya bir 
"C,jn" kultur bolgesi olarak gorunen yer, Marco Polo 'nun "Cin" 
kultur bolgesi olarak gordiigii bolge icinde dogmus. bir tacire 

\^ daha kiicuk bir bolgeler dizisi §eklinde gorunmiis, olabilir. 
Kultiiriin aki§kanligi deniiebilecek gey daima bir toplumsal 

gerceklik o!ageImi§ ve sadece insan yerlesjm alanlannin anan 
yogunlugu ile birlikte guciinu yayabilmistir. Bella de, insanligin 
birbirinden uzakta ya§ayan bir dizi kiicuk topluluktan olu§mu§ 
olabilecegi M.O. 100.000 yilinda, her topluluk kulturel agidan 
gorece tiirde§ olabilirdi. Fakat, gunumiizde . hatta yazili (kayith) 
tarih dedigimiz d o n e m d e bile, kendimizi kiilturcl olarak turde§ 
topluluklar iginde yagiyormus,. gibi du§unmek higbir anlam ifade 
etraivor ITer birty gok savuii kiilturcl ozelligin bulusma nokta-
sidir. Eger tek bir bireyde bu lunan belirli ozellilderin her birine 
sahip olan ki§ilerin tumi inden olu§an bir dizi grup tasarlasaydik, 
bu s.ekikieki her grup, ku§kusuz aralannda onemli gakis,malar 
olmakla birlikte fitrkh ki§iler listesinden olu§uyor olacakti. Yine 
de bu, her bireyin sonucta kulturel karakfenViklr-rin *»msaUi-/ 
bir bile§eni o ldugu anlamina gelmektedir. Resimden bir egreti-
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leme kullanirsak, sonucta ortaya gifcan kolektif ki.. .. 
ra, kendimizi sadece gorece kiigiik (uzamsai o l a / 5 " ^ . ^ f * ; ? 
mografik agidan kiigiik) bir birime bakmakla sinir, 7^" ' . 
mlmaz derecede cok sayida rengin oldukca inccl , / \ m a ' 
smudir ' U l m i § b t r k a n " 

Bu an l amda . j j unya tarihi kulturel turde§les,m -
gidisjn tarn anlamiyla aksi yonde geli^ti; daha Cofc^jSi -°^Tf if 
hlasmaya va da kulturel derinlesmeye veya kulturV.T1 Jf-
dogru bir yonelim olageldi. Ancak bu 'merkezk ^ m a s i k l i g a 
Babil Kulesine, saf bir kulturel ana.rsiye hie de ^ . s u r e c m b t r 

biliyoruz. Bu merkezkac egilimleri StnirLayan ve t a c i n a a i g i n i 
kim giicleri varmi§ gibi goriinmektedir. Bizim r

U 7 - f n e y ^ n ^e" 
sistemimizde tek ve e n giiclu cekim gucu ulus-dev?° e , m y a 

Ortaya cikmaya ba§la>'an ulus-d^vletler, kapit } . o l m u § m r ' 
konomlsinin geli§im siireci icinde ^ok ozel bir d j S t S S * * " 
Zira kendilerini, birlikte devletleranisi bir sistem e T~J t u J ^ d u r -
oteki devletlerin iglevivle tanimhyoriardi. U l u s - d e ° , l u § t u r d u k i a r i 

lusal kararlarla degiK genelde antla^malaria rest T* . ., 
siirec.te diger devletlerin tammasiyl^ da kesinle^t" § t ' n . 
hipti. Ulus-devlet sadece smirlara sahip o lmakk" s i n i r l a r a s a " 
zamanda devletlerin, turn parcalari birbirleriyle i d r^^', a y n / 
§ekilde, s imrlanmn belirlenmesi yiiniinde giiglii1"' ?..? , 
ta§irdi. Boylece devletin di§ simrian bir tek k e s i n t , . i r . . I"1 ° 
Iu§ur, talihli olanlarm icinde ba§ka devletlere S 1 2 _ ^ z 8 l d e n °" 
bolgeleri de bulunmazdi . Elbette bt1; politik cogr a g ^^S^ 
gimsel agidan degerlendiriU§idir; ancak boyle b T ^ ? S, ,r 

(morphology) uyma konusundaki baskinin ne \ ^ i m b l l i m e 

siirckli o l d u g u n a d i k k a t c e k m e m e k b i r h a t a o I u r d e n i g u ? u v e 

Devletlerarasi sistemin yaratilmasmda D a z i j | a >
J -

rallar da vardi. Belirli bir devletin parcasi olmaya^ ^ ^ h " I 
higbir sahipsiz toprak olmamahydi. Dahasi sonug 1 ^ b o ' 8 e -
turn devleder hukuki agidan esjt koimmda olmali a . ? ^* -̂V " 
bin "egemen" (sovereign) olmaliydi. Bu, vars: ' y a n . " 
hcrhangi bir devletteki yetkililerin devletin sim^" im ? . * 
sadece tarn degil, ayni zamanda tek otorite oldi a n ^ ^ S u Y 
kimsenin devletin otori tesinden kacamavacaei \ n VC } r 

vordu. Milarmna geh-
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Elbette, yerkurenin tiim bolgelerini bu sisteme dahil etmek, 
her pargasini aym bicimsel ozeliikleri paylas.ir hale getirmek ve 
kolay degi§ebilen sinirlann oturmasini saglamak birkac yuzyih 
aidi, Heniiz gercekten tiimiiyle o noktaya ula§mi§ degiliz. An-
cak, Westphalia Anda§masi'nin imzalandigi, hemen ardmdan da 
Avrupa devlet-sisteminin peki§tirildigt yd olan l648 ' te kar§ila§n-
nldiginda, dunya-sisteminin 1945-sonrasi evresi (Birle§mi§ Mil-
leder donemi) bir hukuki berrakldc ve istikrar modeiidir, 

Geligtigi haliyle bu sistem yalmzca devlet-birimlerini yapilan-
dirmakJa kalmiyor, aym zamanda her bireyin ulus-devletlerle o-
lan ili§kisini de tammhyordu. On dokuzuncu vuzyila gelindigin-
de "yurtta§" kavrami yayginhk kajzanmisti. Her bireyin bir ege-
men birimin, sadece ve sadece birinin, katilimci uyesi oldugu 
varsayihyordu. Elbette, o gi inden beri "vatansiz kisjler" ve "cifte 
yuntasjik*1 sorunlanni gozmek icjn bogu§up durduk , ancak bu 
meseleye nasii yonelecegimiz olduk^a agikti. 

Boylece, belirli bir uye-bireyler Ustesine sahip, s imrlan acikca 
gizilmis, bir dizi sinirdas, ulke yaratildi, Geriye, bir kimsenin yurt-
ta§hk hakkini nasil clde edecegi so runu kalmis.ti. Bu sorun da 
kendisini ya§am dongi i sunun iki aninda gosteriyordu: Dogum-
da ve daha sonraki ya§am icjnde. Dogumda, gergekten de sade
ce iki keyfi olmayan olasihk soz konusudur : bir kimse yurttasjigi 
ya genetik olarak (ailesi aracihgryla) ya da cografik olarak 
(dogum yerinin neresi o lduguna gore) kazanir. Her ne kadar bu 
yontemlerden hangisinin kullanilacagi sureklilik gosteren ate§Ii 
bir siyasal tartisma konusu olmu§sa da, genel egilim genetik mi-
rasa dayanmaktan ziyade cografik haklara dayanmaya dogru ol-
mu§tur. Dogumdan sonraki ydlarda ise. yine yalmzca iki olastkk 
vardir: yurttasjigi yasal olarak degistirmek ya mumki indur ya da 
degildir. Biz ofanaksizhktan olanakhhga, hem de cifte olasiliga 
—yeni bir yurttasjik kazanma olasihgryla eski yurtta§liktan c.ikma 
olasihgina— dogru ilerledik. Turn bun lann yasaia§tinlmasi ol-
dukga karmas,ik olrnusjur ve siirec, hala tamamlanmamis,tir, an
cak gidilen yon beilidir. 

Eger bu siyasal surecjeri veri olarak aiirsak, b u n l a n n inanil-
maz "kulturel" sorunlara neden oldugu acikca gorulur . Her bi-
rey hukuki acidan yalmzca tek bir birime uyedir ve her bir bi-
rim, gogunlugu yasal acidan baglayici olan bir dizi kulturel karar 
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almak durumundadi r . Modern devletlerin resmi dilleri, ozgtil e-
gitim programlan olan okul sistemleri, ozgul davranis, gerekti-
ren ordulan , sinirlardan gecis,e ilisjdn yasalan, aile yapilanna ve 
(mirasi da icine aJan) mulkiyete, vb. 'ne ili§kin yasalan vardir. Bu 
alanlarm hepsinde belli kararlann alinmis, olmasi gerekir ve ge-
nelde devletlerin siyasal acidan miimkun oldugu siirece tektip-
liligi nicjn tercih ettikleri gorulebilir. Kararlar a lmamn kagiml-
maz oldugu bu alaniara ek olarak, devletlerin kagit iistiinde ta-
rafsiz kalabildiklert, ancak yine de uygulamada siyasal kararlar 
almaya zorlandiklan bir ba§ka alan daha soz konusudur . Devlet, 
toplumsal geliri payla§urmanin en onemli diizenegi haline gel-
digi icin, devlederin, tiim kolianyla bilimlere ve sanatlara mali 
destek saglamalan icin baski yapilmaktadir. Kullamma aynlan 
para dogal olarak sinirh oldugu icin de devletin hem bilimlerde 
hem de sanatlarda tercih yapmasi gerekmektedir . Agikgasi, bu 
tiir kararlann yiiz yiidan bu yana akndigi herhangj bir devlette, 
ba§langicta mevcut degildiyse bile, bir "ulusal" kuTtiirun varola 
cagi 50k agiktir. Belirli bir gegmi§, bir miras kurumla§tinlmakta 
dir. 

Fakat ikinci bir gerceklik daha var, ekonomik gerceklik. Mo
dern dunva-sistemimiz kapitalist bir dunya-ekonomisidir, Kesin-
tisiz sermaye birikimine oncelik vererek i§ gormektedir ve bu 
sermaye birikimi cografik acidan cok geni§ bir i§bolumii yaratil-
digi icin en verimli §ekilde kullamlmaktadir. Giini imuzde dunya 
gapinda j>ir i^bolumii soz konusudur . Bir isbotumu^aki^lari — 
meta akisjanm, sennaye akislanm, emek aki§lanni; sinirsiz ya da 
kisidanmami§ akislan degil, onemli olanlan— .gerektirir. Bu. 
devlet simrlarinin gecirgen olmasi gerektigi anlamina gelmekte-
dir ve zaten oyledirler de . lam da, birbirlerinden farkli ulusal 
kulturlerin yaratildigi bir anda, bu akislar ulusal larklmklan o.r-
tadan kaldirmaktadir. Bu aki§lar bazi bolgelerde farkhliklan ba-
sityayilma yoluyla or tadan kaldirmaktadir. Kultiirun, en az olasi 
gdrunen alanlarda —giindelik ya^amda: >emek aliskanliklari, 
giyim tarzlan, yerles.im mekanlan; ve sanallarda— _bi|e carpici 
bit;inide siirekli uluslararasila^masmdan sozettigimizde bunu 
kastederiz. 

Ne var ki, bu yayilma stirecinde her sey puriizsuz gencekle§-
medi. insanlar sinirlardan sadece gecici ziyaretciler olarak degil, 
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diizenli arahklarla da gegerler. insanlar gali§mak icin gog eder-
ler, ancak bunu iki farkh §ekilde ya da iki fakli diizeyde gergek-
lesjirirler. Mesleginin zirvesindeki insanlar diizenli olarak zen-
gin ulkelerden yoksul iilkelere giderler; boyle k i l l e r normalde 
gogmen degil, gccici olarak gidcn konuklardir. Ne "asimile" o-
lurlar ne dc asimile edilmek isterier; ne de onlan agirlayan dev-
letler on lan asimile e tmek isterier. Kiilturel acjdajiu_kaD.uk-ol
duklan iilkede gorece ayn ozel yerle§im bolgcleri plugru.rrnaya 
egilimlidirler. Kendilerini cogu zaman diinya kulturi inun tagryi-
cilari olarak gorurlcr. gercekte ise bu, onlann diinya-sistemin-
deki ba§at gruplann kulturiinun ta§ryicilan olduklan antamina 
pf Imekrerijr. 

r~~ Asil biiyiik sorun oteki lurlii goctiir, meslek olgeginin daha 
alt ucundaki tnsanlann daha yoksul iilkelerden daha zengin ul
kelere gitmeleridir. Bu kinder kendilerini kabul eden iilkeyle 
kiilturel cati^ma halindedirler. Genelde surekli olarak kalirlarya 
da en azmdan kalmaya cali§irlar. Kendilerini kabul eden ulkenin 
ulusal kiiltiirune asimile olmak istediklerinde cogunlukla red-
dedilirler. Dahasi asimilasyonu reddettLklerinde de cogu zaman 
asimile olmaya zorlamriar. Genellikie oldukca resmi bir sekilde 

/ b i r "azinhk" haline gelirler. 
Azinliklar" giiniimiizde ende r degil, tersine oldukca yaygin-

dirlar. Her iilke b i rya da birkag azmhga sahip; ve banndirdiklan 
azinlik sayisi giderek artiyor. Dolayistyla, nasil.ki.es.anh olarak 
mrdes, bir diinya ve bu diinya i.cjnde farkli ulusal kulturlcr ya-
ratmamn bir diyalektigi s o / konusuysa. aym zamanda e§anh ola
rak turde$ ulusal kulturler ilc bu ulus-dcvlerier i g n d e farkli er-
nik gruplar ya da 'azinliklar" yaratmanin da bir diyalektigi var. 

Bununla birlikte : bu iki diyalektik arasinda onemli bir fark 
vardir. Bu iki ko§ut geilsjciler yumaginin —farkli ulus-devletler 
egilimine kaisj tek dimya egilimi ile tek ulus egilimine kargi her 
devlerte farkli ernik gruplar egilimi— her ikisinde de Qsturt ge-
len, devleder oldu- Devletler basit bir nedenden dolayi bu iis-
liinluge sahiptifer; En tiziksel giic ellerinin alnndaydi. Fakat dev
leder bu ikili geli§kide kars.it roller oynadilar. Gtiglerini bir du-
rumda kiilriirel cesjtlilik yaratmak icin, batjka bir du rumda da 
kiilturel tektipliligi saglamak icin kullandilar. Bu da devletleri 
modern dunyada en kuwetli kiilturel giic yapu: aym zamanda 
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da e n §izofren. Ustelik bu, ister Amerika Birlesjk Devletleri, 
Fransa ya da Sovyetler Birligi gibi gorece guclii devletleri, isterse 
de Ekvador, Tunus ya da Tayland gibi gorece zayif devletleri 
kastedelim, tiim devletler icin gecertidir. 

U 
Kultiir daima giiclulerin silahi olmus,tur. Ortacag Avrupa'sina 

o gok kisa gondermeler le resmetmeye gahsjigtm §ey buydu. A-
ma kultiir daima hem iyi hem de kotii sonuclart olan bir s,eydir. 
Eger giicliiler zorla el koyduklarmi geleneklere ' donus jurerek 
me§rula§nrabiliyorlarsa, zayifiar da yeni ve farkli el koymalara 
direnmek igin aym "gelenekler"in me§ruluguna ba^voirabilirler. 
Elbette bu e§iisiz bir sava§tir, ancak hig etkisi otmayan bir sava§ 
da degildir. 

Tarihsel geli^imi igiiide modern diinya-sisteminin siyasal ta-
rihine ili.^kin en ca rp ia gey, genel olarak kiilturel direni§ §eklin-
de adlandinlabilecek §eyin baski altindaki ogeler tarafindan gi
derek daha sik ve daha etkili biyimde kullamlmasidir. Kiiltiirel 
direni§ elbette oliimsiiz bir temadir. Uzun zamandan beri, kendi 
degerlerini ve olugma bigimlerini segkin kiiltiirlere kar§t koni-
yan gorece kalici popi i ler Iculturlcr \Tir olagelmi§tir. Yine uzbn 
siiredir, tabi olduklan denet im sistemlerinden hilingli bigimde 
kagmaya gah§an gruplar anlaminda konjonktiirel kar§i-kultiirler 
ortaya gucrm§tir. Bu gogu zaman Bohem tarzi sanatlardaki iire-
ttmle ya da vent dinler tarzinda Litopyalann uretimiyle ili§kilen-
diriimi§tir. Ancak. konjonktiirel ka.r§i-kultiirler giiclerini yitirdik-
lerinde diizenli olarak yeniden canlanmaktadtrlai-. Zira popi i ler 
kiilairlerc asil istikrar kazandiran §ey, on lann giiglii yanlari ka-
dar zayif yanlanmn da bulunmasi olmu§tur. Bunlar toplumsal 
devrimden daha gok, toplumsal uyu§ukluga yol acmi^lardir. 

Bugiin kiiltiirel direni§te yeni olan §ey, o n dokuzuncu yiiz-
yildaki sistem kar§m harekeder in sosyolojik ke§finin bir sonu-
cudur ve temel fikir sudur: Eger mubalefet diinyayi donustiir-
meyi ba§aracaksa orgutlii olmak zorundadir . Gunurauzdeki kiil-
riirel direnis, gogunlukla orgiitlu direni§ §eklindedir —kendffl-
ginden onaya gikan ya da ezeli bir direni§ degil, planh bir dire-
nistir. 

http://acjdajiu_kaD.uk
http://nasil.ki.es.anh
http://kars.it


132 Kiiltur, Kiiresellesme ve Diinya-Sistemi 

P t \ 

Kiiltiirel direnisj planlamak, siyasal direni§i planlamak gibi-
dir: Etkililigi ayru zamanda olumciil kusurudur . Sistera kar§m 
bir hareket, bir devletteki mevcut otoriteleri devirmek ya da de-
gi§tirmek icin orgiitlendigi zaman. dunyayi belli yonlerde degi§-
tirmek amaciyla diizenlenmis, gok giiclii bir siyasal silah edinir. 
Ancak, bu §ekilde orgiitlenirken, e§anli olarak, kendisini ve 
kendi militanlanni muhalif o ldugu bu sistemle biitunle§tirir. 
Sisteme kanji cikmak icin sistemin yapilanru kullanmakta, boy-
lece kismen de olsa bu yapilari me§rula5tLrmaktadir. Onceki, 
daha yaygin ideolojilere (yani daha "evrensel" degerlere) ba§vu-
rarak sistemin ideolojisiyle c,arpi§makta ve boyle yapmakia ba§at 
guclerce tarumlanan tarti§ma ko§ul!anni kismen d e olsa kabul-
lenmektedir. Bu, siyasal bir direni§ hareketinin ka^amayacagi ve 
ba§a (,'ikmak icin el inden geleni yapmasi gereken bir ^eli§kidir. 

Aynt §ey orgutlii kiilturel direnis, icjn de gegeriidir. Kiiltiirel 
direni§ siyasal direni§in bir parcasi, e n onemli kismi oldugu i£in 
bu sa§utici degildir. Eger biz, gucliilerin kiilturel degerlerini 
daha zayiflara dayatmasmi protes to etmek i^in gormezden ge-
linmi§ ya da kotulenmi§ belirli kiilturel degerleri kasitU olarak 
onayliyorsak (ya da yeniden onayliyorsak), zayiflann belli bir 
devletteki, bir biitiin olarak diinya-sistemi iyindekt siyasal sava-
simlarim hie, ku§kusuz giicjendiriyoruz demektir . Ancak o za
man da, onayladigimiz (ya da yeniden onayladigimiz) degerlerin 
gec;erliligini, gii^luler tarafindan belirlenmis, dlciitler ac,ismdan 
kanitlamaya zorlaniriz. "Uygarla§mamis/' olmakla suglanan, 
(yeniden) onaylanan kiiltiirel degerlerin sozciileri, ger^ekten 
"uygarla§mi§" olarun kendileri o ldugunu savunurlar. JUygarhk" 
(veya e§deger bir terim) bdylece, belirli kiilturel edimleri —sa-
natsal performans, dinsel ritueller ya d a zaman ile uzamin este-
tik kullarumlanni— yargiladigimiz evrensel bir distil haline ge-
lir. Kultiirel direnisjn planlayicilan, belirli bir kiiltiirun onay-
lanmasini planlarken, ashnda evrensel degerler kavrammi 
(yeniden) me§rula§tinnaktadirlar. 

Kiilturel direni§in sistemle isbirUgi iki karsu yolla ortaya gikar 
ve bu yollar kiilturel direni§i kendi varhk nedeni olan 'dire-
jii§"ten yoksun birakmak icin birle§irler. Bir taraftan, diinyanin 
gucjuleri kiiltiirel direnis pratiklerini metakujtirmaya ve boylece 
bu pratikleri dogal hal inden uzakla§tirmaya cah§irlar. Oncii (ve 
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/veya egzotik) sanatsal uretim biclmleri icjn ytiksek bir piyasa ta-
lebi yaraurlar. Daha onceleri zanaatkarlar tarafindan ya da izin-
siz bic,imde iiretilen giindelik ya§am aracjannin dagitimi icin 
yiiksek-teknolojiye dayah piyasa aglan olu§tururlar; yani ozel bir 
alani yan-kamusal hale donu§turiirler. Kamusal alana, sinirlan-
dinlmis, kamusal alana standart di§i dilsel, dinsel ve hatta hu-
kuksal bicimler verirler. 

Fakat bu basit bir i§birligi meselesi olmaktan cok, bir tiir kiil
tiirel yozla^ma meselesidir. Onemli bir destegi harekete gecir-
mede kismen d e olsa ba§arili o lan herhangi bir kultiirel direni§ 
hareketinin, Weber' in "karizmarun rutinles,mesi" dedigi §eyin 
sonuclanyla ugra§masi gerektigi de bir geroektir. Bana oyle geli-
yor ki, karizmamn rutinle§mesiyle ugrasrnantn yalnizca iki yolu 
vardir. T62 farkiru bigim farkma indirgeyebillriz. Boylelikle, ba§-
langigta direni§i tamtan orgii t lenmenin ya§amasini giivencc al-
una alabiliriz, ancak "direnis/'in niteligini feda ederiz. Ya da 6z-
savunma poliukasmdan. ba^kalanni kendi dinine ya da partisine 
9ekme politikasma gegmek suretiyle, direni§e yeniden nitelik 
kazandirabiliriz. Bu da orgi idenmenin ya§amasini saglayabilir, 
ancak yalnizca bazi evrensel degerlerin bir onder i olarak. Bu, al-
tematif bir sanat bigimi, altematif bir din, alternatif bir bilgiku-
rami ilamndan. empoze edilmeye deger tek bir dogru o ldugunu 
ilan etmeye kayi§tir. 

Dolayisiyla kiilturel direni§, dar anlamda siyasal iktidar diize-
yindeki direni§Ie ayru ikilemleri icermektedir. PlanJi direni^te 
celi§kiler kacinilmazdir ve ti im hareketler yapabileceklerinin e n 
iyisini yapip bunlarla basa c^ikmak zorundadirlar . 

Elbettej farkli bir yol izlemeyi deneyebiliriz. Bir strateji olarak 
anar§i ya da ozgiirliikculuk yoni inde hareket edebiliriz. Bir de-
geri olan biricik kiilturel direnis, bic;iminin, biricik kiiiturel sa-
vunma bi<;iminin, bireyin kitleye (riim kitlelere veya herhangi 
bir kitleye) kar§i bir akinci gibi sava^masi o ldugunu savunabili-
riz. Ve bu hie ^uphesiz —ister soziimona sanat sanat icindir bi-
ciminde, ister kuguk komiinlere ^ekili^ ^eldinde. ister nihilizm 
ya da §izofreni bit;iminde— defalarca denendi Eldeki bu <;e§itli 
direni§ bicimlerini de gozardi etmemeliyi/ 

"Bireyci" etiketi yapi^tirilabilecek bu kultiirel direnis, rarzlan-
nin muazzam iistunliikleri var. Orgiitleme itibasi gcrektirmedik 

iW^f 
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ler inden ya da en azindan cok daha az bir gaba gerektirdikierin-
den dolayi. bun lann surdurulmesi cok kolaydir. Gorece kendi-
liginden ortaya ctkan direnig bicimleridirler ve ba§at degerleri 
dikkate almaya cok daha az gereksinim duyarlar. Bu yiizden, o-
toritelerin bun lan denedemes i ve derhal kendi saflanna cckme-
si cok daha zordur. Orgutsel zafer pe§inde degildirler ve bu 
yiizden de kendilerini ba§at k i ikurun evrenselci dilinde hakh ci-
karmak icjn <;e§itli ayartici yontemleri uygulayanlar arasinda ye-
ti§tirme olasdiklan daha du§uktiir. Turn bu nedenlerden dolayi, 
bireyci direnis, yontemleri direni§ baz ahndiginda planh toplum-
sal yontemlerden cok daha tamdirlar. 

Durumun boyle olmasina kar§in, ne yazik ki bu tiir yontem-
ler kendi zorluklanru da beraber inde getirirler. Bireyci yomem-
ler cok daha az toplumsal orgii t lenme gerektirdigi ic.in, ktilturel 
iktidan elinde tutanlar bun lan ya pek farkedilmediklerinden 6-
nemsiz gorebihrler ya da farkedildiklerinde cok sert bi<;imde 
bastirabilirler ve zaten bu firsati pek kagirmazlar. Toplumsal or-
gut lenmenin tarn da bu gorece eksikliginden dolayi bu baskiyla 
miicadele e tmek cok daha zordur. 

Bu yiizden, bireyci kiilturel direnis, bicimleri planh kiilturel 
direnis bicimlerinin tam kars,iu iistiinliik ve engellere sabiptir-
ler. Sonucta ortaya cikacak bi lanconun cpk daha olumlu olacagi 
hie. de a^ik degildir. Dahasi, bireysel direnl§e kiiltiiret direni§ 
denilebilir mi? Eger birisi eylemlerini sadece kendi icinden ge-
cenler dogrul tusunda gercekleijtiriyorsa, bir kultiirii digerleriyle 
ve hatta oteki birCysel direni§gilerle hangi anlamda payla§mak-
tadir? Ve eger bireyin icinden gecenlerin dogru yolu gosteren 
bir rehber oldugu yaniti verilecekse, bu, evrenselci degerlere 
yogun bir sekilde bas,vurmak degil midir? Ne de olsa, bu du-
rumda evrenselcilik iddiasinm hicbir toplumsal diyalog uzerin-
de denetimi yoktur. 

Kendi icimize kapanarak, planh kiilturel direnisjin celis,kile-
rinden kazasiz belasiz kurtulabilecegimizi asla dii§immedim ve 
dusainmem de. Tam aksine, belki d e planli kiilturel direnisin bu 
celi§kilerini (elbette bu celi§kilerden riimuyle kacindamaz) bakiis 
acimizda daha toplumsal olmakla e n aza indirebiliriz. 
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HI 
Dolayisiyla bu bizi diinya kiilttiru sorununa getiriyor. Bircok 

bilgenin insanahgi olan diinya kultiiru, uzun suredir hep 511 ge-
rekceyle savunulageldi: Bu kultur tek ba§ina kiilturel tikelcilik-
lerdeki ta§raliligin —dolayisiyla hem ahiaki gelismcye yonelik 
smirlamalann hem de bilmesinferciligin (obscurantism)— iiste-
sinden gelinmesine olanak saglamaktadir. 

rjurLva-kulturiine ilis,kin, belirli bir kiilriiru. uygarlastirma 
misvonu (mission civilisatrice) Jdsvesi altinda benimsetme ca-
basini gucj^ela gizleyen toyca kayEimlas,tirmalan Uirusmamizin 
di§inda tutahm. Bu tiir ciliz kavramla§urmalar elbette cok yay-
gindir, ancak bunlar ele§tiri oklanmiz icin kolay hedeftir. Bunla
n n en geli§kin versiyonu, Leopold-Sedar Senghor 'un iinlu bir 
deyis, olan le rendezvous du donner et du recevoir (randevu a-
lindigtn da verilmis, de o lunur -c.n.) ile yaptigi savunudur. Boyle 
bir randevu (bulusma) olabilir mi? Olursa neye benzer? 

Bir bakima, universite (university) kavraminm kendisinin bu 
bulu§ma yerini olu§rurdugu varsayilmaktadir. Ne de olsa, uni
versite ve universalisni (evrenselcilik) sozciiklerinin etimolojik 
kokenleri aynidu-. Zira tuhaf birJmde, ortacag Avrupasindaki 
kullammda universitas sOzciigu ayni zamanda belirli bir kiiltu
rel cemaat bicimine verilen isimdi. Oyleyse, evrensel anlamda 
universite. belirli cemaader anlamindaki universitelerin bir bu-
lu§ma yen olarak mi 6nerilmi§ti? Tarihsel a^idan bun lann boyle 
oldugu kesinlikle ku§kuludur, ancak bura lann gi ini imuzde ve 
gclecekte o tiir bulu§ma yerleri haline gelmeleri gerektigi surek-
li olarak onerilmektedir. 

"Kiilturel ^esjtlilik" kavmminin (ve bu kavramin ders prog-
nimlan acisindan igerimlerinin) 1968-sonrasinda birgok iiniver-
sitede tarti|ilmaya ba§lanmasi, bu gagnnin bir ba§ka orncgidir. 
Bugiin Amerikan universitelerinde tuhaf hir Hummla _kar|i 
kar^iyayiz: Bir yanda, Siyah galismalarinin veya kadin cali^mala-
nnin te^vikiylc^a da edebiyatiuki soz<le kurallann (ortadan kal-
dinlmalan miimkiin degilse)_geni§lctilmesiyle bir kiiltiirler cv-
reninin olustuirilabilecegini savunanlarla : ote yand.a, Bati uygar-
Ugtna ili^kin dcnler in te§vikedilmesiyle evrensel bir kul tur ya-
ratLlabilece^ini savunanlar arasinda buviik bir taru§ma soz ko-
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nusudur . Dogrusu, diinya altusc olmu§ durumda . Birisinin ti-
kelden evrensele ula§abilecegini her iki taraf da savunuyor gibi-
dir (sadece hangi ukel sorusunda aynlmaktadirlar.) 

Yine de, acaba kulturel cesidilik icin yapilan bu cagn, 
Sartre 'm Siyah kultiirii icin onerdigi gibi. Hegelci anlamda o-
lumsuzun otumsuzlanmasi midir? Gelecekteki bir zamanda yal-
nizca devletler degii, ulusal kultiirler de yok olup gitmeyecekler 
mi? Kaldi ki yok o lup gideceklerse, sonunda ortaya cikacak olan 
iyi toplum imgesi bu mudur? Yoksa bu, robot benzeri yeni bir 
tektiplilik cehennemj midir? Ya d a §u eski anti-sosyalist §akanin 
gercekle§mesi midir?: (Hatip): "Devrini geliyor, herkes cilek ve 
kaymak yiyecek"; (Dinleyiciler arasmdan bir i§ci): "Fakat ben ci-
lek ve kaymagi hig sevmera ki"; (Hatip): "Devrim geliyor, cilek 
ve kaymagi sevmek zorunda kalacaksiruz?" 

Kapitalist bir §imdiki d u r u m u n zorfuklanyla gayet anla§ilabi-
lir rne§guliyetimiz goz oni ine ahndiginda, kapitalist-sonrasi bir 
gelecegin kulturel icerimleri i izerinde ciddi bicimde du§iinmek-
ten cok uzun siireden beri kactigimiza inaniyorum. Varsayalim 
ki, benim de inandigim gibi, e§itlikci bir diinya ditjinda ozgiirluk 
ve ozgurlukcii bir diinya dis,tnda da e§idik olamayacagi dogru-
dur , o zaman bunun kiiltiir alarunda —sanatlarda ve bilimler-
d e — n e gibi sonuclari olacaktir? Ozgurliikcii bir diinya, herke-
sin kendi igindeki sese kulak verdigi bir diinya midir? Esjtlikci 
bir diinya, ayni evrensel degerleri es.it duzeyde payla§tigimiz bir 
diinya midir? 

Ve eger, burada savunmaya cali^tigim gibi, kiiltiir ceki§meci, 
o tekine gereksinim duyan kolektif bir ifade ise, ozgurlukcii-
e§itlikci oldugu varsayilan bu diinyada ^kiiltur" mevcut mudur? 

Bu noktada geri adim atip, neyin dogru o ldugunu bilrnedi-
gimi soyleyebilirim. Yine bu noktada geri adim atabilir ve once 
mevcut problernleri cozmek gerektigirii, varsayimsal sorulara 
verilecek yamt lann bekleyebilecegjni de ekleyebilirim, ancak 
b u n u n dogru o lduguna gercekten inanmiyorum. Bana oyle ge
liyor ki, "kiiltiir" sorunsalma ili§kin son 10-15 yil boyunca bu 
kadar cok tarti§mamn yapilmasi tesadiif degildir. Bu tarti§ma, e-
konomik ve siyasal alani toplumsal ilerleme ve dolayisiyla birey-
sel kurtulus, odaklan olarak go ren o n dokuzuncu yiizyil cifte i-
nancinin sarsilmasini iziemektedir. Yonlerini yeniden belirle-
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rnede kendilerine yardirm dokunsun diye bazilan Tannya ddnii-
yor, kimileri "kiiltur" ya da "kimlik" i izerinde duruyor ve diger-
leri de gergekci yamisamalara yoneliyorlar. 

Anulmis, bir diinya kiiltiiru pesjne dii§erek yolumuzu bulabi-
lecegimizden ku§kuluyum. Ancak ayni zamanda, ulusal, etnik ya 
da herhangi bir bicimdeki tikelci ktiltiire sanlmanin da bir kol-
tuk degneginden o te bir anlam ifade edeceginden de ku§kulu-
yum. Koltuk degnekleri i§e yaramaz §eyler degildir. C°gu zaman 
sagligimizi yeniden kazanmak icin onlara gereksinim duyanz, 
ama koltuk degnekleri t amm geregi gecjs, donemine ait ve gecici 
fenomenlerdir. 

Benim onsezilerim, ideallerimizi, —fiziksel, biyolojik ya da 
toplumsal— olgulardaki uzun donemli dengelerin dogal yoklu-
guna dayandirmak gerektigi §eklindedir. Bu nedenle , biz asla is-
tikrarli bir dzgurlukcu/e§it!ikci dunyaya sahip olamayacagtz. Bu-
nunla birlikte, ozgurlukcii ve esitlikci olmaya dogru gidecek se-
kilde yapdanmis, bir dunya-sistemi kurabiliriz. Boyle bir yapinin 
neye benzeyeceginden hie. mi hie emin degilim. Fakat neye ben-
zerse benzesin, o n u n isjeyi§i icinde de hem ozgiirliikculiikten 
hem d e e§itlikten uzakla§ma egiliminin her daim olacagmi sam-
yorum. 

Tasawur edebilecegim bu en iyi gelecek goriisiinde, kulturel 
direnis, icin bir yer, siirekli bir yer olacagi muhakkaktir. Ozgiir
luk ve esitlikteki gerilemeyle miicadele e tmenin yolu, (bireysel 
degil) toplumsal nitelikli o lup amaci (acikca belirtilsin ya da be-
lirtilmesin) ozgiirluk ve esitligin evrensel gercekligini yeniden 
diriltmek olan tikelci kulturel kendilikleri —sanatlan, bilimleri, 
kimlikleri; eski olduklarini sik sik iddia etseler de, daima yeni o-
lan kulturel kendilikleri— yaratmak vc yeniden yaratmakur. 

Elbette bu , sadece varsayimsal bir gelecegin betimlemesi de
gildir; kismen de olsa yasadigimiz amn bir betimlemesidir. 
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