
1. Yerel ve Kiiresel: 
Kiireselle§me ve Etniklik* 

Stuart Hall 

Bir diinya siireci olan kiireselle§me ve sonuglan hakkindaki 
tarti§ma ge§itli entelektiiel gab§ma alanlarinda bir suredir de-
vam ediyor. Burada, ozellikle kiilturle ve kiilturel siyasalarla 
baglantih olarak, bu yerel ve kiiresel meselesinin degi§en bigim-
lerinin bazilannin haritasini cikartmaya cah§acagtm. Yeni kiire
sel kiilriir diyalektiginin geni§lemesiyle nelerin ortaya giktigini 
ve farkli ozne konumlarinin nasil d6nu§turuldiigiinu ya da iire-
tildigini ke§fetmeyi deneyecegim. Bu ilk konu§mamin sonuna 
dogru, konunun bu yoniine deginecegim. Eski ve yeni kimlikler 
sorunundan sozettigim ikinci konufmamda da yakla§imimi ge-
listirecegim. Etniklik sorunu ise iki konu§mayi da kaplamakta-
dir. 

Konuya, bu siirecin ayncalikh diye nitelenebilecek, ama as-
linda ayncaliksiz demenin daha dogru olacagi bir ko§esinden, 
gerileme igindeki bir ko§esinden, Birle§ik Krallik'tan, ozellikle 
de ingiltere'den bakacagim. §iiphesiz, ingiliz kulturiine tarihsel 
bir perspektiften bakildiginda, kiireselle§me pek de yeni bir su-
rec, degildir. Esasinda, ingiliz toplumunun ya da Birle§ik Kral-
lik'in olu§umunu ve ona tarihsel diinya anlatilannda bir tiir ay-
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ncahkli yer veren her §eyi, kiireselle§me ile 6zde§le§tirdigimiz 
siireclerin di§inda dii§iinmek neredeyse imkansizdir. 

Dolayisiyla, kiireselle§meden giiniimuz baglaminda soz etti-
gimizde, kiireselle§me siirecindeki bazi yeni bicimlerden, bazi 
yeni ritimlerden, bazi yeni itkilerden soz ediyoruz demektir. 
§imdilik, kureselle§menin bundan daha dar bir tanimim yapmak 
istemiyorum ama cok uzun bir tarihin icinde yeraldigini da ha-
tirlatmak istiyorum; ciinkii, bir tarihsel bellek yitimi siireci git-
tikce yayiliyor; sirf bir flkir hakkinda dii§uniiyoruz diye, o fikrin 
yeni ortaya ciktigini saniyoruz. 

Bir varhk ve ulusal kultilr olarak Birle§ik Kralhk'in yukseli§i 
ve §imdilerdeki dii§ii§u, kuresellegmenin bir donemiyle, bir ca-
giyla gercekle§ti: Diinya pazanrun giiclii ulus-devlederin eko-
nomilerinin ve kiiltiirlerinin egemenliginde olu§tugu donem. 
ingiliz kiiltiiruniin o lu§umunun §imdiki §eklini aldigi donemi 
belirleyen, diinya pazanrun olu§umu ve donu§umiiyle, bu paza-
n n gtiglii ulus-devletlerin ekonomileri taraftndan egemenlik al-
tina ahnmasi arastndaki ili§kidir. Diinyayi bu cerceveye sikigtiran 
sistem emperyalizm ve o n u n emperyal olu§umlan arasindaki 
diinya rekabetinin yogunla§masiydi. Bu donemde , kiiltiirel ola
rak, ingiliz kimligi diye adlandiracagim farkli bir kiiltiirel kimli
gin in§asini goriiyoruz. Bu tiir bir ulusal kiiltiiriin, bir tarihsel 
diinya kimligi pe§inde ko§masinin ve elde etmesinin bicimlen-
dirici ko§ullari nelerdir diye sorarsaniz; bu, bir ulusun diinyanin 
onde gelen ticari giicii k o n u m u n d a olmasiyla, hayli uluslararasi 
ve endustrile§en bir diinya ekonomisinin liderligi konumuyla, 
bu top lumun ve onun merkezlerinin uzunca bir siiredir bir kii-
resel yiikiimliiliikler aginin merkezine yerle§mi§ oldugu gerce-
giyle ilintilidir. 

Fakat esas amacim bunlan saptamak degil. Sormaya gali§ti-
gim, tarn da bu soz konusu tarihsel ana ait bulunan kiiltiirel 
kimligin dogasirun ne o ldugudur . §unu da soylemem gerek; bu 
kiiltiirel kimlik ashnda hayli merkezi, oldukca di§layici ve di§la-
maci bir kultiirel kimlik bicimi olarak tanimlanmi§ti. ingilizlige 
gegi§in tam olarak ne zaman gercekle§tigi oldukca uzun bir 6y-
kiidiir. Yine de insan, ingiliz kimliginin bazi belli bicimlerinin, 
neredeyse herkesin —tam olarak herkesin degil, ama tarihin 
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belli bir anmda a§agi yukan herkesin— soylemini kendi soylem-
lerinin icinden yonetebileceklerini hissettikleri am gorebiliyor. _ 

S6miirgele§mi§ Oteki, §iiphesiz, boylesi metropoli ten bir 
merkezin temsil diizeni iginde kurulmu§tu. "ingiliz baki§min", <> 
her §eyi ku§atan "ingiliz baki§irun" dogasi tarafindan otekilikle-
rinin icine, marjinalliklerine yerle§tirilmi§lerdi. "ingiliz baki^i" 
her §eyi gbriir ama bir §eylere bakanin kendisi o ldugunu kav-
ramakta pek ba§anh degildir. G6rii§ alaninin kendisiyle sinirli 
hale gelir. Yine de, tabii ki, yaptlanmi§ bir temsildir, kiiltiirel bir 
icmsildir, kultiirel temsil de hep ikilidir (binary). Demek istedi-
gim, hayli merkezidir; kendisinin nerede oldugunu, ne oldugu
nu bilir ve geri kalan her §eyi buna gore konumlandinr . ingiliz 
kimliginin en etkileyici yam da, sadece s6murgele§mi§ Otekini 
degil, herkesi konumlandirmis, olmasinda yatar. 

ingiliz olmak, kendini Fransizlara, sicakkanli Akdenizlilere ve 
<lc tutkulu, yarali Rus ruhuna gore bilmektir. Tiim dunyayi do-
la^irsin: Senin di§indaki herkesin ne o ldugunu ogrendiginde, 
sen onlarin olmadigisin demektir. Bu anlamiyla kimlik daima, 
kendi o lumlusunu sadece o lumsuzun dar baki§iyla elde edebi-
Icn yapdanmi§ bir temsildir. Kendini in§a edebilmesi icin, kimli-
gin otekinin igne deliginden gegmesi gerekir. Kimlik oldukca 
aykin bir kar§itliklar kiimesi iiretir. Diinyada boylesi bir varlik-
lan, diinyada ingiliz olmaktan, hem de eskiden oldugu gibi bii-
yiik harf "i" ile soz ettigimde, bu sadece tiim bir tarihe, tiim bir 
larihler kiimesine, tiim bir ekonomik ili§kiler kiimesine, tiim bir 
kiiltiirel soylemler kiimesine dayanmamaktadir, ayni zamanda 
i insel kimligin belli bicimlerinde de pekala temellenmektedir. 
1 lalis bir "Englishman"in ne oldugu iizerine du§iinemezsiniz —*~ 
Yani, halis bir "Englishwoman"in ozgiirliikleri falan gibisinden 
bir likir hayal edebiliyor musunuz? Dii§iinulemez. Kullanilan bir 
deyim degildi. Hiirdogmus bir ingiliz, §uphesiz hiirdogmuf bir \ 
ingiliz erkegiydi. Diigmeleri ilikli, ba§i dik, korseli ingiliz erkek-
lik nosyonu, bu tikel kiiltiirel kimligin yerine sikica tutturulma-
sinin yol lanndan birisiydi. Bu tiir ingilizlik, kiiresel siireclerin 
geni§lemesindeki belli bir tarihsel ana aittir. Bu ba§li ba§ina bir j 
tiir etnikliktir. 

Daha diine kadar, ingilizligi etniklik olarak nitelemek kabalik 
sayilirdi. ingiltere'de yeni yeni, uzun siirecek bir tarti§ma ba^Ii-
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yor: ingilizleri, on lann da ashnda herhangi bir etnik grup olduk-
Ianna ikna etme cabasi. £ o k ilginq bir etnik grup; kendi dilleri, 
kendine ozgii gelenekleri, kendi rituelleri, kendi mitleriyle Av-
rupa 'nin hemen kiyisindalar. Bir topragin yerlisi olan turn insan-
lar gibi ingilizler de kendi lehlerine ve uzun tarihleri hakkinda 

f soylenecek bir§eylere sahiptirler. Ama kendinden, menziline gi-
ren her §eyi ku§atirmi§casina sozeden etniklik de, nihayetinde, 
etnik kimligin cok ozgiil ve kendine ozgii bir bigiminden ba§ka 
bir §ey degildir. Belli bir tarihin icine, bir yere konumlanmigtir. 
Bir yeri olmadan, bu tarihler olmadan konu§amazdi. Yurtla ilgi-
li, neresi memleket neresi yabanci memlekettir, nereler yakin 
nereler uzaktir gibi bir dolu nosyona gore konumlanmi | t i r . Et-
nikligin ne o ldugunu anlamamizi saglayacak turn tarumlar kul-
lanilarak haritasi cikartilmigtir. Ne yazik ki, bir sure icin diger 
tiim etniklikleri yerlerine yerle§tiren bu etnikliktir; ama yine de, 
bu kendi icinde de bir etnikliktir. 

Etnikligin ba§hca temsili olu§turdugu ve kendi kendini ingi-
liz kimligi kisvesiyle ya da ingiliz etnikligi aracihgiyla kiilturel ve 
ideolojik olarak sunabilen ulusu soracak olursaniz, §iiphesiz, in-
san bir etnikligi incelediginde ya da kurcaladiginda ne goriirse 
onu goriirsuniiz. Kendini tamamen dogal olarak sunar: ingiliz 
dogmu§tur, her zaman ingiliz kalacaktir, yogunla§tirilmi§, tiir-
de§, boliinmezdir. Zaten, eger beUrli bir §ey degilse, bir kimligin 
ne anlami kahr ki? Demek istedigim, kimliklerle kar§ila§mayi ii-
mit ederiz ciinkii bizim di§imizdaki diinya oyle karma§iktir ki: 
Her §ey donmektedir , oysa kimlikler sabit gonderme noktalan-
dir, gecmi§te de, §imdi de, gelecekte de, d o n e n diinyada duran 
noktalardir. 

Ama §iiphesiz ingilizlik boyle degildi ve olamazdi da. Hem ti-
cari hem de kiiresel siyasi giic olarak der inden bagh oldugu di
ger kitalardaki toplumlar soz konusu o ldugunda boyle degildi. 
Dunyanin en iyi saklanmi§ sir lanndan biri, kendi topraklan iize-
rinde de boyle olmadigidir. ingilizligin, Briunya adalanndaki 
herkesi kapsayacak bir ifade olabilmesi icin, ingilizligj olu§turan 
tiim farkliliklar, yani Birlik Yasasi'yla (Act of Union) bir araya ge-
len degi§ik bolgelerden, halklardan, simflardan, cinsiyetlerden 
insanlann olu§turdugu cokluk, ya di§lanacakn ya da ice alina-
cakti. ingilizlik her zaman farkhhklara kar§ithk olarak o n e sii-
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riilmu§tur. Kendini turde§ bir varhk olarak sunabilmek igin tiim 
sinif, bolge, toplumsal cinsiyet farklihklanm daima icinde erit-
mesi gerekmi§tir. Ashnda hakiki dogasini daha yeni yeni gorme-
ye ba§ladiguniz bir varlik bu; oysa tarn da sonu gelmeye ba§la-
mi§ durumda. Zira kiireselle§me siirecleriyle birlikte, bir ulusal 
kultiirel kimUkle bir ulus-devlet arasindaki bu ilisjki bicimi, e n a-
zindan Britanya'da yok olmaya ba§hyor. Yok olmaya ba§ladigi 
tek yer orasiymis, gibi de goziikmuyor. Ulusal olu§um, ulusal e-
konomi ve bun lann temsil edilebilecegi ulusal kultiirel k iml ik^J 
;inlayi§lan kaydadeger derecede baski alnndadir. Bu anlayi§larin 
(ilu§turdugu bicimlenimin devamini artik savunulamaz hale ge-
riren olaylann ne oldugunu kisaca ele almak ve tanimlamak isti-
yorum. 

Oncelikle, Britanya orrveginde, uzun siiren bir ekonomik ge-
rileme siireci soz konusudur . Diinyamn en biiyuk ekonomik 
gucii konumundaki , ticari ve endiistriyel geli§menin zirvesinde-
ki, ilk endiistrilesen ulus niteligindeki Britanya, sonradan daha 
iyi, daha giiclii, daha rekabetci diger yeni endiistrile§en ulusla-
n n arasinda siradan bir ulus oldu. Britanya, artik kesinlikle en
diistriyel ve ekonomik gel i |menin onciisii ya da lideri degildir. 

Ekonominin daha fazla uluslararasda§masi yoniindeki egilim, | 
t;okuluslu §irketlerde koklendi, Fordist kitle iiretimi modelleri-
nin temelleri uzerine in§a edildi; kitle tiiketimiyse, ingiliz eko-
nomisinde en onemli oniekler inden bazilannin goriilebilecegi 
h\i tarz iiretimi coktan a§ti. Yeni birikim, iiretim ve tiiketim re-
jimleri, kiiresel ekonomide yeni lider uluslar yarattikga, Britanya 
on siradaki konumundan gittikce arkalara dogru diigtii. 

Daha yakin tarihlerde, yetmi§lerin kapitalist krizi yeni kiiresel 
pazarlann —hem iiriin pazarlannin, hem de finansal pazarla-
n n — fethini hizlandirmi§tir. Eger yan§ta arkada kalmak istemi-
yorsa, Britanya'mn da bu pazarlar igin miicadele etmesi gereki-
yordu. Endiistrile§menin tersine donmesinin yarattigi giiriiltii 
patirtimn arasinda Thatcherizm etkisi alundaki Britanya, kendi
ne uluslararasi kiiresel sermayenin yeni bir atagiyla iiretim ve 
pazarlan birbirlerine baglayan yeni teknolojilerin on saflannda 
yer edinmeye cah§iyor. Finansal sermayenin bu yeni cagina gir-
me yolunda ingiliz ekonomisinin ve ingiliz kiiltiiriiniin hareket-
lenmesinin bir i§areti City'nin (Londra'run i§ merkezi) kurallar- . 
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dan anndinlmasidir. Yeni cokuluslu uretim, yeni yeni uiuslara-
rasi isbdiumu, uguncii diinyanin geri kalmi«j kisirplariru birinci 
diinyanin ileri diye adlandinlan kisimlanyla hir ^jlnslararasi ure
tim bicjminde baglantilandirmakla kalmaz, kendi toplumundaki 
geri kalmis, sektorleri de yeniden kurmaya cahgir: Tajeronluk, 
bayilik gibi yollarla cokuluslu iiretimle baglantili kugiik bagimh 
yere^ekonomiler yaratilmaya ba§lanmi§tir. Turn bunlar, ewelki 
Ingilizlik anlayi§lariru besleyen ekonomik, siyasal ve toplumsal 

V alanlan tahrip etmi§tir. 
Bunlar, insana bildik gelen §eyler. Bunlar, kiireselle§me de-

nen siirecin olu§turucu ogeleri. Bunlara bir§eyler daha eklemek 
istiyorum, gunku kureselle§meyi a§in derecede iiniter bir gidis, 
olarak gordugiimiizii du§unuyorum. Bu noktada neden Lsrarci 
o ldugumu da birazdan anlayacaksiniz. 

I O eski, iiniter olu§umu kiran ba§ka bir §ey de, §iiphesiz, sa-
va§ sonrasi diinyada siiregiden buyuk caph i§giicu gocleridir. 
Burada kendimi keyif almaktan alikoyamadigim miithis. bir pa-
radoks var: Tam da Britanya kendisini sonunda somurgele§me-
nin goziilmesi gerektigine, somiirgelerden kurtulmasi gerekti-
gine ikna ettigi anda, hepimiz yuvaya dondiik. ingilizler teslim 
bayragini cektikce, biz muz teknelerine dolu§up Londra'nin go-
begine yelken actik. Bu korkunc bir paradoks, ciinku iigyiiz yd 
boyunca diinyayi yonetmiflerdi ve en azindan kendileri bu rol-
den kurtulmaya karar verdiklerinde, otekilerin de kenarda kal-
malan, uslu davranmalan, ba§ka bir yere gitmeleri ya da ba§ka 
bir hami iilke bulmalan iyi olurdu. Ama hayir; ingilizler burarun 
gercek yuva oldugunu soylemi§lerdi hep, ta§i topragi altindi ve 
lanet olsun, biz de hakikaten oyle mi degil mi diye bir bakmaya 

\ gelmi§tik. Ben de i§te bun lann bir uri inuyum. Ben de cekinme-
den geldim. Birisi, "Neden Milton Keynes'de oturmuyorsun, i§-
yerin de orada" diye sormu§ru. insan Londra'da oturmah. Eger 
somiirgelerin banliyolerinden bir inden geliyorsaruz, oturmayi 
hakikaten istediginiz yer Piccadily Meydaru'ndaki Eros Heyke-
li'nin tam tepesidir. Gidip ba§ka birilerinin metropoli ten banli-
yosiinde ya§amak istemezsiniz. Diinyanin merkezinin tam orta-
sina gitmek istersiniz. Gidebilirsiniz de aynca. Bir ayhkkenden 
beri, orasi hakkinda anlatilanlan duymu§sunuzdur. 1951'de in-
giltere'yc ilk kez geldigimde, etrafima baktim ve Wordsworth 'un 
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nergislerini gordiim. Tabii, ba§ka ne bulmayi umardiniz ki? Bil-
digim, duydugum oydu. Agaclann ve ciceklerin anlami buydu. 
< )ysa, daha yeni aynldigim Jamaika'daki ciceklerin adini bilmi-
vordum. ingilizligi merkezilikten akaran in yalnizca sermayenin 
Washington'a, Wall Street 'e ve Tokyo'ya dogru dagilmasirun 
olmadigini, ayni zamanda, modern diinyada gittikce hizlanan 
isgiicii goqlerinin, halklann goclerinin kiiltiirel sonuclarinin bir 
parcasi olan bu muazzam insan aki§inm da buna neden oldu-
uunu hatirda tutmak gerekiyor. 

Kureselle§menin ba§ka bir ozelligi '«"*.gkL'J.kc^ f n r l f l ' h i r ne-
denden, gittikce artan uluslararasi kar§ilikli bagimhliktan kay-
naklanmaktadir. Buna birbirinden 50k farkli iki §ekilde bakabili-
riz. 

Oncelikle, Britanya'yi J^JATO^ya^OrtalcPaMjr^^£j}ejazexi_DX-
Kutlere baglayan parasal ve bolgesel diizenlemeler gelismekte-
dir^Bu_bolgesel, _ulusiistu orgiitlerin ve baglanti larinbuyumesi, 
ingiliz top lumunda o lup bitenlerin sadece ic dinamiklerle agik-
l.inmasini olanaksiz hale getirmektedir. Bu da, egemenlik ve u-
lus-devlet anlayi§lanndaki cok onemli bir degi§iklige i§aret et-
mektedir. Bu degi§iklik ingiliz hiikiimetinin ne yapabilecegine, 
nelerin o n u n denet iminde bulunduguna, hangi d6hu§iimleri 
varatmamn o n u n elinde o lduguna dair anlayi§ta bir degi§iklik 
demektir. Bu tiir konularin, gittikce diger toplumlarin ekonomi-
leri, kiiltiirleri ve siyasalanyla kar§ihkli bagimhlik icinde oldugu 
t>6riilmektedir. 

Son olarak, kiiresel ekolojik kars.ilikli hagimliligin rrmazzam 
rrkisini n n u r m a m a k g e r e k riprprihjl'in yphirli bulutlaiTL-buraya 
dogru geldiklerinde, sinir kapisinda durup , pasaport lanni gos-
lerip "Sizin topraklanniza vagabilir miyim?" demediler , Esip 
geldUer ve Galler'e ve Cernobil ' in nerede oldugunu bile bilme-
yen topraklara yagmurlanru biraktdar. Son zamanlarda, kiiresel 
iMnmariin__bazi yararlanrun tadini ctkanyoruz, vol acabilecegi 
bazi felaketleri de kestirmeyej;alistyoruz. Oysa, kaynaklan ve 
sonuclan bizden kilometrelerce uzakta. Kiiresel isinma konu-
sunda bir§eyler yapmaya ba§lamamiz sadece bir tiir ekolojik bi-
linc zemininde miimkiindur. Boyle bir hareketin de kendisine 
ozne olarak, hiirdogmus, ingilizden daha fazlasini edinmesi ge-
rekir. Hiirdogmu§ ingiliz, Brezih/a'daki yagmur ormanlannin 
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tahribati k o r l u s u n d a hicbir §ey yapamaz. Ozon kelimesinin nasil 
hecelenecegjni bile bilmez. 

Kisacasi, kureselle§menin daha ewelki bir a§amasinda kalmis, 
olan b u eskj kimlik erozyona ugramaya bagliyor. Bu doneme 
bakarken, ui u s .devlet in ve onunla baglantili ulusal kimliklerin 
e r o z y o a u n u n onemini goz oni inde bu lundurmak gerekiyor. 

Ulus-devJetin, ulusal ekonomilerin ve ulusal kulturel kimlik
lerin erozyonu cok karma§ik ve tehlikeli bir andir. iktidar varhk-
lan, yiikseliirken de dii§erken de tehlikeli olurlar, ilkinde mi, 
yoksa ikincisjjnde mi daha tehlikeli olduklan da tarti§malidir. il
kinde, herk<£Sj yutuverirler; ikincisinde de, herkesi kendileriyle 
beraber bat i i n r i a r . Dolayisiyla, ulus-devletin du§u§iinden ya da 
e rozyonundan soz ettigimde, ulus-devletin tarih sahnesine veda 
ettigini sannaaym sakin. "Uzgiiniim, buraya kadarmis.. Size yapti-
gim turn kcjtuliikler —milliyetgilik, §ovenizm, gaddar sava§lar, 
irkcilik—■ ic i n kusura bakmayin. Hepsi icin oziir dilerim. Gidebi-
hr miyim §imdi?" Boyle geri cekilmez ulus-devlet. Savunmaci 
di§lamacdig l n daha da derin bir gukuruna dalar. 

Sonucta, eski ingiliz kimliginin maddi temelleri Baurun ve 
Dogunun ufkundan kayboldugu anda, Thatcherizm, ingilizligi 
eskismden y a h a dar ama daha siki bir tamma oturtur. ingilizligi 
savunmak i<jjn her yere gitmeye hazirhkhyizdir artik: Giiney de-
nizlerine, Giiney Atlantik'e. Gercekte savunamazsak da, savunu-
yormus. gibj yapariz. Falkland macerasina ba§ka ne denebilir ki? 
Gecmi§i tiirnuyle mit aracihgiyla yagamak. Diktatorler cagiru ye-
n i d e n y a§ a rnak; hem sacma bir oyun hem mit olarak. Gegmi§in 
tumiinu, cok savunmaci bir di izenleme olan mit aracihgiyla ye-
niden ya§arnak. Bir kulturel kimligin, ingilizligin, dar, ulusal bir 
taninunin sava§a hazir savunmacihgina hie bu kadar yakla§ma-
nu§tik. Thatcherizm de burada temellenmektedir. Thatcherizm 
a § z i r u agtig i nda habire sorar, "Bizden biri misin?" Kim bizden 
biridir? Bizq en biri olmayanlaiin sayisi bir kitap tutar. Bizden bi
ri olan pek kimse kalmadi artik. Kuzey irlanda bizden biri degil 
ciinku bo l i \ c u sava§a giri§tiler. iskoclar bizden biri degil ciinku 
bize oy vei-mediler. Kuzeydogu ve Kuzeybati bizden biri degil 
ciinku hala uretimle igtigal ediyorlar, gerileme donemindeler ve 
girigimci kijlturiin tarafina gecmediler, akillannda Giiney gibi 
olmak yok. Hayir, siyahlar da pek bizden biri sayilmaz tabii ki. 
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liir iki taneniz "§eref iiyesi" olabilir ama gercekten bizden biri o-
lamazsiniz. Kadinlar ancak geleneksel rollerinde bizden biri o-
l.ibilirler ciinkii geleneksel rollerinin di§ina giktiklannda sinira 
i l< igru kayiyorlar demektir. 

Kimin bizden biri oldugu sorusu, ingilizlerin bu soruya da 
kendi kimlikleri soz konusu oldugunda sergiledikleri kendin-
(ten emin tavnn aymsiyla cevap verebilecekleri beklentisiyle so-
i uluyor. Ama kendi kimliklerinden de o kadar emin degiller ki 
irtik. Bu kimligi i iretmek icin buyiik caba gerekiyor. Herkesin 
I ngiliz olarak tanidigi bu iirkekligi ure tmek icin her gun biiyiik 
idcolojik faaliyet gerekiyor. Bunu ure tmek icin her §eyi elden 
gecirmek gerekiyor. Mtifredata, ingiliz sanatinin ingilizligine, 
neyin hakikaten ingiliz §iiri o lduguna bakmak ve bun lan ingiliz 
nlmayan §eylerden kurtarmak gerekiyor. Her yerde, ingilizlik 
mcselesi bir ceki§me icinde. 

Bu konuda turn stiylemek istedigim, kureseUes,meyle birlikte 
iiliis-deyletler cagi gcriledikce, ulusal kimligin saldirgan irkcilik 
i.irafindan yonlcndirilen cok savunmaci ve cok tehlikeli bir bi-

miine doniildiigiinii £orebildigimiz. 
Ama bunlar kiireselle |menin daha onceki bir bigimindeki et

niklik ve kimlik meseleleri oykiisiiniin bir parcasidirlar. Thatch-
i lizmin ve diger Avrupa toplumlannin ayak uydurmaya cah§Uk-
l.in ise, yeni kiireselle§me bicimlerine nasil dahil olunacagidir. 

Kiireselle§menin yeni bicimleri, az once tarif ettiklerimden 
hayii farkli. Ulus-devlet zayifladiginda, daha az inandirici ve daha 
1/ giiclii olmaya ba§ladiginda, buna verilen tepkinin ayni anda 
iki ayri yoldan yayildigi goriilmektedir. Ulus-devletin hem iistii-
ne cikilmakta, hem de altina inilmektedir. Ayni anda hem kiire-
sel hem de yerel olunmaktadir. Kiireselle§menin ulus-devletle-
rin, ulusal ekonomilerin, ulusal kulturel kimliklerin egemen-
liginde oldugu bir d o n e m d e n yeni bir doneme gecifin iki yiizii 
vardir: Kiiresel ve yerel. 

Nedir bu yeni tiir kiireselle§me? Yeni tiir kiireselle§me ingiliz 
degildir, Amerikanchr. Kulturel anlamda yeni tiir kiireselle§me, 
Ingiliz kimligiyle biti§urilenden gok farkli yeni bir kuresel kitle 
kiilturii bicimiyle ve de ulus-devletin daha onceki bir a§amasryla 
biti§ik kiilriirel kimliklerle ilintilidir. Kiiresel kide kulriiru, kiil-
j i i re l uretimin modern araglarirun egemenligindedir. Dilsel si-
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anind 
nirlan hizla ye kolayca gecebilen, rum dille r . 
gorunt i inun egemenligindedir. Popiiler hay a t

 d l " " " a konugar 
dinlenmenin yeniden ingasina dogrudan kat,i > e& ; ncenin • 
sanatlann her tiirlii mtidahalesinin egemen'i--! 8° rS (;i Ve g ra f t 
yonun ve sinemanin, goruntuniin, gorselW = i n d e c l > r j . ; 
reklamcihginin sundugu tarzlann egemenl i^ r " " 1 ' \ e de kj r i . 
le kultiiru, tiim bu kitle iletisim bicimlerin^ e Ciir<=><pi 1 . . . . . . . . . . . V(le kendi ' ^ t -
ama bashca orneginm u jdu jejeyizyonu J3lcju* ■ ni gosterir 
T e k o r n e k o oldugundan degil; ayni zamancja iiniileb T 
nu belli bir geli§mi§ ulusal ekonomide ve ktii Ty ^Tevizyon 
meden anlayamayacagimizdan ve dahasi t i ^ t ernellehd 
sinirlarla daha fazla sinirlanmamak oldugurj, u.ama.C11iin uh i 
layi da ba§hca ornektir. nizder d 

ingiltere'de, Rupert Murdoch 'un sahibi . 
nel" adinda yeni bir uydu TV kanali acildi. T-, ^ u si™ ru 

j ^ ■• . . 4 m Mans ^ *-han-
tepesinde duruyor. Turn Avrupa toplumlar l n . ^ Den i z ' • 
niyor. Bu kanal yayina baslarken, t o p l u m u t ^ a y ™ mda s e s le-
letisim modellerinin tiimii bir tarafa atilrvn„_, ^aha P-I • 
kamu hizmeti anlayisi nosyonu, bir anda t^f . . nosyr. 
v e r d i l * ayklri hale gelt 

C^eliskilerle dolu bir alan bu; T h a t c h e n ^ 
laur firlatmaz uyduyu gozetleyecek birilerinj . •yc*uyu y u ^ , . f 

yan Thatcher, Rupert Murdoch'u ve Sky Q, ^ °? i e r iyo r n-
yerle§tirdigi gibi, yeni bir Yaym Standart lar l ' l c* h n e 1 ' 1 . yoriingeye 
casting Standards Committee) d e y e r l e § t i r j y o r

, " l t e s l ' r i i ( B i o a , j . 
kuya dahnca gece saat 23:00'den sonra uyn ' ^Scuklat-
porno seyrettirmesinler. a n

 rkese h 
Dolayisryla, kar§imizdaki celiskisiz bir f̂  cherizmin bir tarafi, saygideger, geleneksel ^Oftien 

^egil. 'rhat-
tarahru gozetliyor. Yasadigimiz diinya boyl e — ' " - ' • b e s t r ) a 2 a r 
de, yeni uluslararasi kuresel kitle kulti irunu J V * ; ama j 
Avrupa toplumlannin ulusal ktilturlerine t w - x u devletie 
gunu dusiiniince, goriintuleri yayan bu v e r i ^ ! 1 * a § 1 \ c a k c^du-
lerde olmak gerekiyor. Kiiltiirel Hetisimin „ r n \«nnr l s 
T. t . - i - - . ... v e kultiir * o n " 
bu yeni bicimlennin patlamasinin bir sonu c , e l teniSir 
temsil bash basina bir alan olarak ortaya cikjy D l a r a k ^ a 

Kuresel kitle kultiiru olarak adlandirdig. 
Kuresel kitle kulturuniin cesitli ozellikleri Vg »' ! ^ t e DU ala H 

ben iki ta-

Yerel ve Kuresel: Kuresellesme ve Etniklik .9 

nesinin iizerinde duracagim. Birincisi, Bati merkezli olmaya de-
\ .mi etmektedir. Yani, Bati teknolojisi, sermayenin yogunlasmasi 
<iekelle§mesi), tekniklerin yogunlasmasi, Bati toplumlannda ge-
lismis emegin yogunlagmasi ve Bati toplumlannin oykiileri ve 
iHnselligi: Bunlar, bu kuresel kitle kiiltiiriinun de yonlendirici 
i;iic kaynagi olmayi siirduriiyor. Bu anlamda, kuresel kitle kiil-
mrii Bati merkezlidir ve daima ingilizce konu^ur. 

()te yandan .Jx i ozel bicini^artik Kralice'nin ingilizcesini ko-
imsmamaktadir.ingilizceyi uluslararasi bir dil olarak konu§mak-
ladir ki, bu da oldukga farklidir. ingilizcenin dev§irilmi§ ce§itli 
liicimlerini konu§ur: Diger diller iizerinde hegemonya kurarken 
> inlan kendinden di§layamayan, i§gal altindaki ingilizce, Anglo-
laponca konu§ur, Anglo-Fransizca, Anglo-Almanca ve hatta 
Anglo-ingilizce konusur. Eski, bildik sinif-tabakali, sinif-egemen, 
s t s uyumuna dikkat edilen standart ya da geleneksel ytiksek ta-
baka ingilizcesi biciminden hayli farkli olan, yeni bir uluslararasi 
• HI bicimi bu. "Bati merkezli" derken bunu kastediyorum. Bati-
ii in dillerinde yuvalanmi§ ama bu eskisi gibi bir merkeziligi i-
< ermiyor. 

Kuresel kitle kiiltiiruniin bu biciminin ikinci en onemli ozel-
lij;i kendine ozgii turde§le§tirme bicimidir. Bu kultiir, tiirde§le§-
initi bir kiiltiirel temsil bicimidir^eskiden de oldugu gibi miit-
liis derecede oziimseyicidir. Fakat, tiirde§le§tirme asla kesin ola-
iak tamamlanmami§tir ve tamamlanmak i^in de cabalamaz. Her 
\crde Tngilizligin ya da Amerikalihgin kiiciik mini-versiyonlanni 
iretmeye kalkismaz^ Farkliliklan oziimseyerek daha biiyiik, her 

■st-yi kapsayan ve ashnda Amerikan tarzi bir anlayigi olan cerge-
\enin igine yerlegtirmek istemektedir_ Yani, siirekli daha lazla 
vi igunlasan kultiir ve diger sermaye bicimlerinde yer edinmi§tir. 
\ma artik, apeak yerel sermayeler aracihgiyla, diger siyasal ve e-
konomik seckinlerin yaninda ve onlarla igbirligi iqinde huktim 
siirebilecegini anlami§ olan bir sermaye bicimidir. Onlan silip 
atmaya kalkigmaz; onlann aracihgiyla igler^ Bir yandan tiim bu 
kiiresellegme gergevesinin ayakta durmasini saglamasi gerekir, 
bir yandan da bu sistemin polisligini yapmahdir: Bir tiir bagim-
sizlik oyununu sahneye koymaktadir sanki. Neve iligkin konu§-
tugumu, kendi ozgiilliikleri olan farkli bicimlere, kesinlikle on-
lara ozgii olan hicbir §eyi tahrip e tmeden nasil niifuz edilebildi-
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gini, bunlann nasil oziimsenebildigini, nasil yeniden §ekillendi-
rilip geri verilebildigini ke§fetmek icin Amerika Birle§ik Deviet-
Ieri ile Latin Amerika arasindaki ili§kiyi du§unmeliyiz. 

Eskiden, sermayenin mantigmi kavrayinca, dunyadaki her 
§eyi yavas, yavas, i§gal edecek diye dii§iiniirduk. Dunyadaki her 
yerde her §eyi kendisinin bir taklidine cevirecekti; turn tikellik-
ler yok olacakti; sermaye, emeginizi ona bir meta olarak satngi-
niz siirece siyah, ye§il ya da mavi olmaniza aldirmadan ileri dog-
ru yiiriiyecekti. Erkek ya da kadm, ya da ikisinden de biraz ol
maniza aldirmayacakti; yeter ki, sizinle emegin metalagtinlmasi 
yoluyla ba§edebilsin. 

Ama sermayenin geli§mesini daha 50k anladikca, bildikleri-
mizin hikayenin sadece bir kismi oldugunu gorduk. Her §eyi 
metala§tirma gudiistiniin yam sira, sermayenin mantiginin 6-
nemli bir bolumiiniin de ozgiilliikte ve ozgulliik aracihgiyla i§-
ledigini gorduk. Sermaye, emek giiciiniin toplumsal cinsiyetci 
dogasi sorunuyla her zaman yakindan ilgilenmi§tir. Emek gucii
niin toplumsal cinsiyetci dogasinin onemini yok saymayi kendi-
ne kabul ettirememi§tir. Emegin metala§tinlmasim bafarmak i-
cin, iggiiciinun cinsel dagihmi icinde ve bu dagihm aracihgiyla 
i§lemeyi her zaman becermi§tir. Earkli etnik koken ve irklann 
emek giicunden birarada yararlanmayi her zaman bilmi§tir. Ki-
sacasi, her §eyi ku§atan, siiregiden, tiimuyle rasyonelle§tirici 
sermaye nosyonu' sayesinde, sermayenin tiimiiyle butunle§tirici 
ve her §eyi ozumseyen bir kapasitesi olduguna kendimizi inan-
dirmanin cok yandtici bir yolunu bulmu§uz. 

Bunlann sonucunda, Marx'in Kapital'mdeki en onemli 6n-
goriilerden birini aklimizdan cikardik. Marx, kapitalizmin yal-
ruzca celifkili zeminlerde ilerleyecegini soyliiyordu. Kapitaliz
min geni§lemesini saglayan, iistesinden gelmesi gereken celi|ki-
lerdir. Bu geli§ki zemininin dogasini, tikelliklerin bunun iqine 
nasil dahil edildigini, direni§lerini nasil temsil ettigini, tikellikle
rin kismen nasil a§ildigim, a§ilanlarin kar§imiza nasil yeniden 
cikugiru kavramadan sermayeyi anlayamayiz. Kiireselle§menin i-
lerlemesi siirecindeki "sermayenin mantigi"m da buna benzer 
fekilde du§iinmeliyiz. 

Bu, tekil, xinittr, her yerde ayni §ekilde i§leyen sermaye man-
tigi nosyonunu terketmedigimiz siirece, sermayeyi tarn olarak 

mlayamayiz. Kapital'i bu turlii okudugumuz icin bir tiirlu anla-
\ imadigimiz bazi §eyleri bir dii§iinelim. Yirminci yiizydin so-
ntinda nasil olup da insanlann hala dindar olduklanm anlaya-
madik. Kaybolmu§ olmahydi; tikelligin bicimlerinden biriydi. 
"i 1 ne tikelciligin eski bir bicimi olan milUyetciUgin nasil olup da 
hula varoldugunu anlayamadik. Tiim bu tikelciliklerin, coktan 
niodernle§ip ortadan kalkmasi gerekirdi. Bunun yaninda, mo-
ilern sermayenin en ileri bicimlerinin kiiresel olcekte eski top-
linnlari geli§mi§ ve daha az geli§mi| sektorlerine gore ayirdigim 
r.i niiyoruz. Sermaye siirekli degi§ik i§giicii bicimlerini somiirii-
»' >r, toplumsal ya§amin metala§tinlmasim ba§armak icin i§gticti-
min cinsel dagilimi icinde faaliyet gosteriyor. 

Daha da ceh§kili bu nosyonu, kiiresel geni§lemenin farkli a-
..unalanna yol acan tiim bu geligme cizgisini gorebilmenin son 
ilerece onemli oldugunu diifiiniiyorum, gunkii onumiizdeki 
Kultiirel zemini ba§ka tiirlii anlayamayiz. 

Buraya kadar, kiiresel ekonomik ve kultiirel giiciin gorunii§-
11 paradoksal olan yeni bicimlerini tarif etmeye cali§tim:_Qoku-
liislu ama merkezsiz. Anlamasi zor ama bence, §6yle bir §eyle 
1 usi kar§iyayiz: Butiin diinyayi avucunun iginde tutmak isteyen 
ick bir korporasyonun birlegtiriciligi yerine, toplumsal ve eko-
iii>mik orgudenmenin daha az merkezi ve merkezsizlegtirilmij 
hicimleri. 

§iiphesiz her yerde degil ama kiireselle§me surecinin en ge-
hsmig kisimlarinin bazilannda, yeni biriktirme rejimleriyle kar§i-
l.i^iyoruz. Bunlar kitle iiretimi ve kide tuketimi mantigina da-
\ anmayan, onun yerine esnek yeni biriktirme stratejilerinin, ayn 
1 vri pazarlann, post-Fordist orgiitlenme tarzlannin, yafam tarz-
l.innin ve pazarlamacihgin yogunla§mi§ ozgiil bicimlerinin iize-
1 mde yiikselen; pazann, anhk iiretimin yonlendirdigi, kitlesel iz-
kyicilere ya da kitlesel tiiketicilere seslenme yeteneginin degil 
de kiiciik ozgiil gruplar ve bireyler iizerinde i§leyen gekiciligin _] 
yonlendirdigi cok daha esnek rejimler. 

Ba§ka bir baki§ agisindan, bunun her zamanki dii§manin ki-
hk degi§tirmi§ hali oldugunu soyleyebilirsiniz. Ben de bunu so-
1 acagim: Bu sadece eski dugmanin kihk degi§tinni§ hali midir? 
Sermayeyi ve Batiyi asla elden birakmayan, ba§kalanni da kendi 
yonetiminin icinde eritebilen metala§tirmamn, kiireselle§menin 
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eski bigiminin durdurulamaz ilerlemesiyle mi kargi kargryayiz? 
Yoksa, bir noktadan sonra kuresellesjnenin farkliliklarla beraber 
yagamayi ve farkliliklar aracihgiyla iglemeyi ogrenmeden ilerle-
vemeyecek olmasi olgusuna o n e m mi vermek gerekmektedir? 

Bunun kendini anlattigi ya da temsil ettigi yerlerden birini 
gormek isterseniz, modern reklamcilik bigimlerine bakabilirsi-
niz. Goreceginiz, mode rn reklamciligin belli bicimlerinin hala 
diglayici, giiclii, egemen, hayli erkeksi, eski Fordist gorselliklere 
dayanan, uzunca bir diglayici kimlikler listesi oldugudur . Ama 
onlarla yan yana duran yeni egzotikler (olagandigi geyler) de 
var; en sofistike olan da bu yeni egzotikaya dahil olmak. Modern 
kapitalizmin on saflannda olmak, bir hafta iginde onbe§ ayn iil-
kenin mutfagmdan yemekler yemek anlamina geliyor. Her pazar 
ha§lama et ve havuc ve de Yorkshire pudingi yemenin bir onemi 
yok artik. Kimin ihtiyaci var bunlara? Cunkii, Tokyo'dan buraya 
dalia yeni uctuysaruz, "'her gey nasil da ayni" diye degil; ne hari-
ka, her gey farkli diye diigiinerek gelirsiniz. Bir hafta sonunda, 
dunyanin cevresinde bir tur atip, eski diinyanin tiim harikalanni 
j;6rebilirsiniz. Yol aldikga, bir yandan da her geyi bir kerede yu-
tarsiniz: Farkliliklarla birlikte yagarsiniz; cpgulculuga, bu yogun-
lagmig, girketlegmig, fazlaca girketlegmig, fazlaca entegre olmug, 
fazla yogunla§mi§ ekonomik giice hayretle bakarsiniz. O eko-
nomik giig, kiilturel olarak farkliliklar sayesinde yagar ve kendi
ni, siirekli. soz dinlemez Otekinin zevkleriyle eglendirir. 

Kimligin daha once tarif ettigim bicimiyle b u n u h arasindaki 
farki goriiyorsunuz: Savaga hazrr bir Britanya, korseU durug, 
Protestan ahlaktna siki sikiya baghlik. ingi l te rede uzunca bir sii-
redir, ozellikle de Thatcherizm altindaki donemde , insanlan 
projenize katabilmenizin tek yolu onlara karanhk gelecek tablo-
lan cizmek. iyi bir gelecek vaadedemezsiniz. iyi bir gelecegi 
sonradan vaadedersiniz ama once, binlerce karakigi yagamadan 
yaz gelmeyecek demelisiniz. Gergekten de, Thatcherizmin tiim 
retorigi gecmigi tarn boyie kuruyordu. Altmiglarin ve yetmiglerin 
hatasi buradaydi. Neydi tiim o eglence, tiim o tiiketim, o keyifli 
vakitler. Boyle donemler in sonu hep kotii olur. Sonunda hep 
bedelini o d e m e k z o r u n d a kahrsiniz. 

Soziinii ettigim gimdiki rejimde bu haz / aci ekonomisi yok. 
Sonuna kadar haz var. P gta haz, ortada haz, sonda haz, sadece 

haz: Farkliligm, toplumsal cinsiyet ve cinsellik meselelerinin ye-
sirmesi. Bu rejim yeni erkekle yagiyor. Daha birileri var olabile-
cegine bile ikna olmadan, yeni erkek yaratildi. Reklamcilik, post-
leminist erkek imgesini yaratti. Bazilarimiz bulamayabilir bu ye
ni erkegi, ama reklamlarda kesinlikle gozukuyor. Onunla gu ara-
l.ir beraber yagayan kimse var mi, bilmiyorum ama igte orada, 
nklamlarda gorebilirsiniz. 

ingi l terede, feminizmin meselelerine en duyarh davranan-
l.ir, bu yeni kuresellegmig giig bigimleri. §6yle diyorlar: "Tabii ki, 
kadinlar bizimle beraber galigacak. Kreg sorunlanni cozmeliyiz. 
Siyah insanlara egit firsatlar saglanmasi konusunda da birgeyler 
\ .ipmamiz gerek. §iiphesiz herkes farkli deri renginde birileriyle 
irkadagtir. Sadece bizim gibi olan insanlan tanimak ne kadar si-
kici olurdu. Bizim gibi olanlan tanimiyoruz. Diinyamn herhangi 
bir yerine gitsek, orada da Japon arkadaglanmiz olur. Gegen 
liafta, Dogu Atrikadaydik ve safariye katildik; zaten hep Karayip-
k r e giderizbiz, vs." 

Buna, kuresel post-modern diinya diyorum. Modern kuresel-
li sine siirecinin bazi pargalan kuresel post-moderni iiretiyor. 
i.uresel post-modern iiniter bir rejim degil, giinku kendi iginde 
li.ila bazi gerilimler yagiyor. Kendi kimliginin eski, daha girket-
li smig, daha iiniter, daha tiirdeg kavramlagtirmasryla miicadele 
luilinde. Bu, kendi iginde siiren bir miicadele; herkes de 
I'.oremeyebilir. Ama goremiyorsaniz, bir gekilde gormeniz gerek. 
\merikan toplumunda, Amerikan kiilturiinde, bu iki sesin bir-
den nasil ayni anda konugrugunu duymalisiniz. Bir yandan, 
liazci sonsuz tiiketimin ve "egzotik mutfak" diye tanimladigim 
scyin sesini; diger yandan da, ahlaki gogunlugun, koktenci ve 
i.cleneksel muhafazakar fikirlerin sesini duymalisiniz. Farkli yer
lerden de gikmiyor bu sesler, ayni yerden geliyor. Thatcher
izmin, Rupert Murdochla Sir William Rees Mogg'u (Yayincilik 
Standartlan Komitesi 'nin Bagkani) ayni anda ortaliga salarak 
vapmaya gahgtigi tiirden bir dengeleme gabasi bu. Umuluyor ki, 
tkisi de varolmak igin birbirlerine siki siki sanlacaklar. Oniindeki 
kurallar goktan gevgetilmig olan Rupert Murdoch'u, eski kiiciik 
burjuva ahlakinin hizaya getirecegi umuluyor. Bu iki insan, bir 
sekilde ayni evrende beraberce yagayacaklar. 
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Kureselle§me;nln geli§kisiz, mucadelesiz, her §eyin kurumla-
n n denetimi altinda oldugu, dolayisiyla neye dogru gidildigi gok 
iyi bilinen bir a l an oldugu anlayi§ina hig de katilmiyorum. Ben-
ce bu gidi§ ba§ka bir §eye i§aret ediyor: Kiiresel kpnumunu ko-
rumak i^ln serinaye, yenmeye galistigi farkliliklarla miizakere 
etmek, ordan k i s m e n igine almak ve yansitmak zorunda. Farkh-
liklan denetimiiie ahp daha notr hale getirmek zorunda. Farkh-
liklann oldugu bir dunya kurmaya galisiyor. I§te asil haz budur, 
amk farkhhklann one mi ypktur. 

§imdi S Oru §udur: Bu, Batinin nihai zaferi midir, tarihin Bati 
tarafind^n kapatilmasi midir? Kiiresellesme. Batinin zaferinden 
ve tarihi kapa tm a S i n dan mi ibarettir? Bu, kiiresel post-modernin 
herkesi, h e r §eyj kavradigi, i ? j n de eritemeyecegi farklihgin, ko-
nu§amayaCagi otekiligin, haz alamayacagi marjinalligin kalmadi-
gi final sahnesi inidir? 

Egzotik mutfaktan soz ettigimizde, tabii ki gidip Kalkiita'daki 
egzotik mutfaktan yemiyorlar. Manhattan'da yiyorlar. Yani, bu 
du rumun dtiny^da hakga ve e§itge yayildigini diisiinmeyin. De-
rin bir egitsizlilc siirecinden soz ediyomm. Ama. bu sorunu 
gozmekte gok a^ele etmememiz gerektigini de soyliiyorum. Bu, 
Batinin njhai zaferinin diger yiizudiir sadece. Bu durumu bili-
nm. 0 1 d u k c a ki§kirticidir. Ben buna, ideolojik post-modernizm 
diyorum : Arkasmdakileri goremiyorum, oyleyse tarihin sonu 
gelmis oimali. &u bigimde bir post-modernizmle isim yok be-
nim. Eska Marksist Fransiz entelektuelleri de gole diistuklerinde 
boyle olmugiard!. 

Kiireselle§m(;nin bu bigimini, neler o lup bittiginden soz e-
derken kendi r^jiminin, kendi soyleminin iginden anlattigim i-
gindir ki o n u scrunsuz, geli§kisiz sanmamak gerek. Onun di§in-
da, sinirlarda r e l e r o ldugundan heniiz soz etmedim. Bu ko-
nu§mam n §imd;ki kisminda, bu surece kureselle§menin degil 
de, yerelin baki§ agismdan bakmak istiyorum. Birbiriyle hala 
miicadele eden jk i kuresellegme bigimi var: Eski, sirketle§mis, 
kapah, gittikge cjaha savunmaci plan bir bicim. Bunun milliyetci-
lige ve ulusal tultiirel kimlige geri doniip, tiimuyle erozyona 
ugramaclan etrafma surlar ormesi gerekiyor. Obiir yanda da, ku-

_resel post-modernin diger bigimi var. Farkliliklarla beraber ya-
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imaya ama bir yandan da onlan yenmeye, bastirmaya, deneti-
- nine almaya ve igine cekmeye gah§iyor 

Peki, yerel cephesinde neler olup bitiyor? Kiireselle§menin 
ustiine gikmayip altina inen insanlara, yerele neler oldu? 

Yerele doniis., genellikle kiiresele bir tepkidir. Tarif ettigim 
i.irzda bir kiireselle§me aracihgiyla modernligin belli bigimleriy-
U kargi kar§rya kaldiklannda, insanlar genellikle boyle tepki ve
nder . Kenara gekilip. "Artik hicbir §ey bilmiyorum. Kontrol e-
ikmiyorum. Bununla ba§edebilecegim tiirde bir siyaseti bilmi-
\orum. Cok biiyiik. Cok kapsayict. Her sey ondan yana. Turn 
Inmlann arasinda kalan yanklar, benim iginde islemem gereken 
il.iha kuguk alanlar var" derler. Oysa bun lan daima, dengesiz 
•oylemler ve rejimler arasindaki ili§ki anlammda ele almaliyiz. 
\ma yerele dair soylenmesi gereken her §ey bu kadar degildir. 

Eger yirminci yiizyilin iginde bu lundugumuz §u doneminde-
ki en onemli kiiltiirel devriminin sinirdakilerin (margins) —sa-
natta, resimde, sinemada, miizikte, edebiyatta, modern sanat-
l.uda, siyasette ve genel olarak toplumsal ya§amda— temsilinin 
bir sonucu olarak ortaya giktigini soylemezsek, garip bir tarih 
mlayi§imiz var demektir. Hayatlanmiz, sinirdakilerin temsil ga-
h.ilanyla d6nu§mii§tur. Sirurdakiler, ba§kalarinin rejimine dahil 
< d i lmek ya da somurgele§tirici bir goziin baki§mda konumlan-
mak yerine, kendi adlanna temsil bigimleri istediler. 

Garip §ekilde, giiniimiiz diinyasinda marjinallik, giig sahibi 
hir alan haline geldi. Giicii zayif bir alan olabilir ama yine de bir 
;;iig alanidir. Modern sanatlarda bir yaraticilikla ortaya gikan ne 
varsa, sinirdakilerin dilleriyle bir baglantisi vardir diyecek kadar 
ileri gidecegim. 

Ortaya gikan yeni ozneler, yeni toplumsal cinsiyetler, yeni 
ctniklikler, yeni bolgeler, yeni cemaatler, bazen gok marjinal 
yollarla da oisa miicadele ederek kendi adlanna konu§ma im-
kanlanni elde etmislerdir. Bunlar daha onceleri kiiltiirel temsi-
lin ba§bca bigimlerinden di§lanmi§lardi; kendilerini merkezsiz 
ya da altgrup olmak di§inda konumlandiramiyorlardi. Toplu- " 
mumuzdaki iktidar soylemleri, egemen rejimlerin soylemleri, 
marjinahn ve yerelin bu merkezsiz kiiltiirel giigleni§iyle §iiphe-
siz tehdit edilmi|lerdir. 
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Egemen kultiirel post-modernin yeni bigimlerinin karakteris-
tikleri olarak once turde§les,tirme ve icte eritme, sonra da cogul-
culuk ve farkhhklardan soz etmi§tim. Ayni §ekilde, yerel muhale-
fet ve direni§ bicimlerinin de ayni kerteden gecmekte o ldugunu 
gorebiliriz. 

Yerelin, sinirdakilerin ozneleri, ba§ka bir yerlerde yazilmis, 
gibi goriinen, devasa bir kiilturle, ekonomiyle ve bir dizi tarihle 
yiizyuzeler. Bunlar, kitalar arasinda da inanilmaz hizlarla aktan-
hyorlar. Bunlarin arasinda, yerelin, sinirdakilerin ozneleri, an-
cak kendi sakli tarihlerini yeniden ke§federek temsil olanagi bu-
labilirler. Hikayeyi yukandan a§agiya yerine, tabandan yukanya 
yeniden anlatmalan gerekiyor. Bu an, savas. sonrasi diinya icin o 
kadar onemli bir yere sahiptir ki, bu geli§meyi anlatmadan savas, 
sonrasi diinyayi anlatamazsiniz. Somiirgeci milliyetcilik hareket-
lerini tarif ederken, o giine kadar sozii edilmeyenlerin kendile-
rinin de anlatabilecekleri bir tarihleri o ldugunu kegfettikleri, sa-
hibin dilindeo bagka dilleri de o ldugunu anladiklan am anlat-
mamazhk edemezsiniz. Miithis. bir andir bu. O anda, diinyadaki 
somiirgeler cozulmeye ba§lami§tir. Modern feminizm hareketle-
rini de, sakli tarihlerin kegfini anlamadan tam olarak anlayamaz-
siniz. 

Bunlar, cogunlugun hie anlatilmami§ sakli oykuleridir. Qo-
gunlugu icermeyen bir tarih; bir azinhk etkinligi olarak tarih. 
Modern diinyadaki Siyah hareketini, sivil haklar hareketini, Si-
yah kultiirel siyaset hareketini anlamak ya da taru§mak icin, in-
sanlann nereden geldiklerini yeniden ke§fetmeleri nosyonunu, 
koklerden bazilanna doniigu, onceden dili olmayan bir gecmi-
§in konu§masini anlamak gerekir. Bu sakli tarihlerden, iistiinde 
durulabilecek, konu§ulabilecek ba§ka bir yeri tu tup cikartmak, 
son derece onemli bir andir. Kureselle§menin egemen giicleri-
nin daima ezip gecmeye ve marjinalle|tirmeye egilimli oldugu 
bir andir bu. 

Sakin yanl i | anlamayin beni. Herkesin "Buyrun, gelin, ne dii-
§undiigunuzu soyleyin, sizi dinlemekten mutlu olacagim" dedi-
gi ideal bir hiir alandan soz etmiyorum. Boyle demediler tabii 
ki. Ama, son yirmi yildir da o dilleri, o soylemleri susturmak 
miimkiin olmadi. 

Bu hareketlerin de oldukca karma§ik tarihleri var. Pek cogu-
iuin tarihinde, bu son yirmi yd icinde, kendi kar§it kimliklerinin 
icine hapsolduklan donemler oldu. Anlayamadigimiz ise, kvire-
sclle§mi§ giiclerin anonim, ki§iselligin bulunmadigi dunyasina 
kar§in surdiiriilmeye cah§ilan yerel koklere duyulan saygidir. 
I )iinyayi bilmem ama koyiimii anlatabilirim. Maliallemden soz 

rdebilirim, cemaatimi anlatabilirim." Bilinebilir olan, konum-
l.indinlabilir olan yiizyiize cemaatlere insan bir yer bulabilir. 
Vsler in kime ait o ldugunu bilir. Yiizleri hemen tanir. Kiiresel 
post-modernle kar§i kar§iya kahndiginda hayali, bildik yerlerin 
veniden in§asi, yeniden yaraulmasi gerekir. ^iinkii kiiresel post
modern, ozgiil yerlerin kimliklerini yok etmi§tir, onlan b u post
modern ce§itlilikler karma§asinin icinde eritmi§tir. Dolayisiyla, 
nisanlann bu tiir koklerini aradiklan am anlayabiliriz; bu arayi§a 
da etniklik diyorum. 

Etniklik, insanlann konu§abilmesi icin gerekli bir yerdir, a- \ 
I.indir. Son yirmi yili donu§tiiren tiim yerel ve marjinal hareket- 1 
It -rin dogumunda ve geli§mesinde cok onemli bir andir. Kendi 
< inikliklerini yeniden kesjfettikleri an. 

Kiiresel post-moderne bakugimizda nasil hem geniglemeci 
hem de savunmaci iki yoldan gittigini goruyorsak, yerel ve mar-
inial de iki farkli yolu izlemektedir. Postmodernitenin kiiresel_ 

iicleri, sinirlardaki hareketleri der inden tehdit ettiginde, bu ha-
icketler de kendi di§lamaci ve savunmaci cephelerine geri ceki-
li bilirler. Bu anda da, yerel etniklikler ulusal etniklikler kadar 
u hlikeli hale gelirler. Bagimiza da geldi: Modernligin reddinin, 
koktendinciligi kuran bir kimlige geri doniige, boyle bir kimligin 
veniden ke§fine yol agtigi durumlar. 

Ama etnikligin yeniden ke§fi, illaki boyle bir yol izleyecek di
ve bir §ey yok tabii. Modern sozceleme (enunciation) teorileri, / 
sozcelemenin daima bir yerlerden yapildigini belirtirler. Yerin-
ilen edilemez, konumundan cikanlamaz, soylemde daima ko-
numlanmis, haldedir. Herkese konu§maya ba§ladiginda soylem, 
\ erle§tirilmi§ o ldugunu unutmu§ demektir. ingilizlik diinya kim-
ligi oldugu anda, geri kalan her §ey onun icin kugiik etniklikler-
dir. Tam bu an, ingilizligin kendini evrensel dil sandigi andir. 
Ama, o bir yerden, ozgiil bir tarihten, ozgiil bir iktidar ili§kileri 
agindan gelmektedir. Bir gelenegin icinden konugmaktadir. Bu 
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anlamda soylem, her zaman bir yere aittir. Dolayisiyla, bir yerin, 
bir gegmi§in, koklerin, baglamlann yeniden ke§fedildigi an, 
bence 50k onemli bir sozceleme anidir. Smirdakiler, once ken-
dilerini bir verlere temellendirmeden, konugmaya baglayamaz-
lardt. 

Sorun, konugmaya bagladiklan yere hapsolup kalmalan ge-
rekip gerekmedigidir. Diglayici yerel kimlikler kiimelerinden bi-
ri daha olup cikacaklar mi? Benim buna cevabim; belki, ama ille 
de oyle olmayabilir. Cevabimin neden boyle o ldugunu da, size 
kiigiik yerel bir ornekle anlatayim. 

Bir gekilde, Londra'da Commonweal th (ingiliz Uluslar Top-
lulugu) Enstitiisii'niin duzenledigi bir fotograf sergisiyle ilgile-
niyordum. Enstitiinun niyeti §uydu: Parayi, eski biiyiik somiirge 
bankalanndan birinden ahyorlardi; banka, somiirdiigii toplum-
lara ufak bir vicdan borcu odemek istiyordu. Dediler ki: "Bir dizi 
bolgesel fotograf odiilleri verecegiz. O toplumlarda herkesin fo-
tografla ilgilenmedigini biliyoruz, ama yine de, fotograf cok yay-
gin bir arac. Pek 50k insanin makinesi var; fotografm izleyicisi 
de daha geni§. Commonweal th in hegemonyaci tammi altmda 
birbirleriyle baglantilandinlan bu farkli toplumlardan, kendi ha-
yatlarini temsil etmeye ba§lamalanru, kendi cemaatlerinden soz 
etmeye baglamalanni, farkhhklanni, ingiliz emperyalizminin e-
gemenligi altinda birarada tutulan bu farkli toplumlardaki ya-
§amin gegitliliklerini anlatmalanni isteyecegiz. Commonwealth 
gergekten boyle bir §eydi; yiiz farkh tarihin tek bir tarihe, 
Commonwealth tarihine toplanmasi." Bu, eski birligi kirmak i-
cin, ce§itlilik icin, sinirlardaki insanlann kendilerini fotografla 
temsil ettiklerinde ortaya hayata dair nasil goriinriiler cikacagini 
gormek igin, fotograf gibi kiiltiirel bir aracm kullanilmasi anlayi-
§idir. Fotograflar once Commonweal th iilkelerinde elemelerden 
gecti, sonra da merkezi olarak elemeler yapildi. Nasil bir sergi 
oldu? 

Sirurdaki insanlara ne kadar kugiik olursa olsun giic verildi-
ginde, bu insanlara nasil biiyiik bir firsat verilmis, olacagiru gor-
diik. ilk defa modern temsil araclanndan biriyle kendi toplum-
lanna bakan insanlardan olaganiistii oykiiler, resimler, goriinrii
ler vardi. Birden, birlik miti, Commonwealth ' in birle§mi§ kimligi 
kinhverdi. Kirk farkli tarihten kirk farkli insan, hepsi sermayenin 
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adaletsiz kiiresel ilerleyisj kar§isinda degi§ik konumlarda, mo
dern Britanya imparator lugu 'nun dogu§uyla belli bir noktaya 
sigdirilmi§ —turn bunlar tek bir yere toplanmi§ ve toptan bir 
kimlikle damgalanmi§ti. Hepiniz tek bir sistemin iginde olacak-
Mniz, tek bir sisteme katkida bulunacaksinrz. Sistem, bu farklilik-
larin yok sayilmasiydi. Arna §imdi merkez zayiflamaya bagladik-
ca, farklihklar ayngmaya ba§hidi. l-'arkliligin ve gegitliligin giic 
kazandigi bir andi bu. Etnikligin yeniden kes.fi diye adlandirdi-
gim, insanlann kendi evlerinin, ailelerhrun>_urunlerinin fotograf-
lanni gektikleri andi. 

iki noktayi daha gordiik. Biz nahif bir §ekilde, etnikligin ye
niden ke§fedildigi amn, insanlann "gecmi§lerinin", koklerinin 
de yeniden ke§fi olacagini saniyorduk. Oysa, eglenceli olan 
gecmi§in oyle o turup ke§fedilmeyi beklememesidir. Karayipliler, 
gecmi§i (neresi, biliyor musunuz?) fotograflamak icin memleket-
lerine (neresi, biliyor musunuz?) dondiiler: Fotograf makinele-
rinden patlayan yirminci yiizyd Afrikasiydi, on yedinci yiizyil 
Afrikasi degil. Memleket, yerinde d u r u p yeni etnikler onu ke§-
fetsin diye beklemiyor. Ogrenilmesi gereken bir gecmi§ var. A-
raa gegmi§i artik bir tarih olarak, ba§kalanna anlatilmasi gereken 
bir §ey olarak gormek, kavramak gerekiyor. Gegmi§ anlatihr. Ha-__ 
tizalarda kavranir. Arzuyla kavranir. Yeniden ingayla kavranu-. 
Kimliklerimizi temellendirmemiz igin bizi bekleyen bir olgu de-
gildir sadece. Buradan ortaya gikan, karma§ik olmayan, dinamik 
olmayan, geli§ik olmayan, tarilisizle§tirilmi§ bir gegmi§ degildir. 
Kve donii§ amnda yakalaniveren goriintii de oyle bir §ey degil
dir. 

Kar§da§tigimiz ikinci ve daha da olaganiistii nokta, insanlann 
o en yerel anin iginden konu§mak istemeleriydi. Ne anlatmak is-
tiyorlar? Her§eyi. Bilmem nerenin en iicra kogesinden kalkip 
New York iizerinden Londra'ya nasd gittiklerini anlatmak isti-
yorlar. Metropoliin, kozmopolit di inyamn bir etnige nasd go-
riindiigiinii anlatmak istiyorlar. Ortaya "etnik sanatgilar" olarak 
cikmaya hazir degiller. "Size becerilerimi, el sanatlanmi gostere-
cegim; geleneklerimi sergilerken yerel giysilerimi giyecegim, si-
zin egitiminiz igin kendi dilimi konu§acagim." Kendilerini bir 
verlere konumlandirmalan gerekiyordu, ama ayni zamanda, dar 
bir etnikligin igine artik dahil edilemeyecek olan sorunlara da el 
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atmak istiyorlardi. Geri doni ip de, eski, degi§meyen, yeniye acik 
olmayi r e d d e d e n bir §eyi savunmak istemiyorlardi. Bu sinirlan, 
bu h u c * u t ' a n a § a r a ' c konusmak istiyorlardi. 

j^Qr
-eselden soz ettigim konu§mamin sonunda, Batinm bu-

„ u n e j^adar anlattigi en zekice hikayeyle mi kargi kar§iyayiz, yok-
sa b i r daha da celi§kili bir fenomen midir diye sormu§tum. 
Simdi P1 1 1 t e r s i m soracagim. Yerel olan, yerel istisnalardan mi i-
baret dedikleri gibi, tarihte bir nokta mi sadece? Hicbir yere 
uymuyor> hicbir §ey yapmiyor, pek derinlikli de degil. Yeryii-
ziinde surekli ilerleyen kiiresel sermayenin her §eyi goren gozii 
tarafinc*an y e n ' l i p yutulmayi, dahil edilmeyi bekliyoi. Yoksa, 
kendis/ ^ e s o n derece ?eli§kili bir du rumda mi? Ayni zamanda, 
hareke1 '*' t a f ihsel olarak doniisiim icinde, eski ve yeni dillerin 
t i i m u n ^ konuguyor. Modern cagdas, miizigin dillerini dugiiniin 
ve h icb i r . m ° d e r n miizik diizenlemesi duymamis. olan geleneksel 

t~ m i i z ik l i e r m nerelerde kaldigini bir sorun. Ba§ka muzikleri duy
mamis hicbir miizik kaldi mi? Biitiin carpici modern miizikler 
birer g e c i t t i r Modern popiiler miizigin estetigi, melezin, geci-
din djasPoranm (dagilip yayilmanin), gocmenligin estetigidir. 
Moden 1 m u z i k> Avrupa'mn eski uygariiklar diye dusjiinmekten 
l10ojan(iigi ve denetleyebildigi bir yerierden gelen gene birisi i-
cin h e y e c a n v e r i c i ° ' a n niuziklerin bir kan§imidir ve Ban bunlari 
sadece o r a d a kalmaya devam ettikleri siirece ve sadece basit ka-
bile to^luluklan olarak ya§amayi surdiirdukleri siirece denetle-
yebilir B a t 1 ' b u m u z i k l e r boyle basit halk §arkilan olarak kaldik-
lan s i i r e c e denetimi elincle tutabilir. Kendileri denetimi ellerine 
almak j s t edikleri anda, bazi modern teknolojilerden yararlanip 
kendi (lilleririi, kendi durumlanru konu§mak istediklerinde, yer-
lerinin di§ina cikmis, olurlar, Oteki artik oldugu yerde degildir. 

I ilkel a d a m ' ° i r §.ekilde, dene t imden kurtulmus, demektir . 
— Dah a rahat uyumanizi saglamaya cali§miyorum. Her §ey yo-

lunda devrimin kalbi oralarda atiyor, ya§iyor, sorun yok deme-
ye c a i i s m i y o r u m Yerelin patlamasini ve kureseli yerinden etme-
sini be l ^ 6 1 1 1 6 ' ' 5 ' 1 ^ 8 jhisinden bir hikaye de anlatmiyorum. Sa
dece i,ureselle§meyi bangci ve yatigtinci bir siirec olarak dii-

_g(jn m e ,nenizi istiyorum. Tarihin sonundaki bir siireg degil bu. 
Kiiresel ^ i r ° i u S u m olarak post-modern kiiltiir zemininde i§liyor 
surer- ?u z e m i n de s o n derece geli§kili bir aiandir. Bu alanin i-
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cinde, daha yeni yeni anlamaya ba§ladigimtz yepyt 
tier zamanki geli§kiler, her zamanki miicadele vaj. b i c imler lp 
l-ski celi§kilerin aynisi degil ama baska bir§eyleri t,. 0 r , u muzdc ; 

cah§an bir§eylerin ve on lann elinden kurtulmaya 8 e t i rmey e 

seylerin siiregelen celiskileri. Hem sonra. bu eski ^ l l § a h bask a 

na ermis. degil ki. Kureselle§me, her §eyin sonunu j , ly a l ekt ik sc,. 
Commonwealth Enstitiisu'niin fotograf sergis[ l r meyecel^ 

veni kimUk bicimleriyle ilgili meselelerden soz etn^ anlatarak; 
tun. Ama meselelere sadece i§aret edebildim. Bu v j ^ e cah§mi^_ 
1 in neler olacagi nosyonunu nasil du§iinebiliriz? A.W*1 ^ m l i k l t . 
line kurulan bir kimlik yerine, farklihklar uzerin^ , l l k W iizt>. 
kimlik neye benzer? Bunlara ikinci konu§mamda d t . U r u l a n b i r 

km ecfegim. 


