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Yirminci yiizyil, dunya kultur tarihindc e§ine az rastlanir bir 
donem olarak belirmekte.1 jnsanoglu. en sonunda, bir parca 
giivenirlikle kesin bir bicimde tammlanmi§ simrlarla aynlan .par
ca lardan oiusan bir kulturel mozaik olarak goriilcbilecek bu 
dunyaya veda etmekte. Kultur icindeki trafigin giderek artma-
sindan, anlam sistemlerinin ve simgesel bicimlerin genis, olcekli 
aktanmindan dolayi diinya, somiirgeciligin ylikselig doneminde « 
oldugu gibi sadece siyasal ve ekonomik anlamlarda degil, aym 
zamanda kulturel yapilanmasi cej^eve^inde.-de gidereJt-tekJiu; 
mekan halinc gelmektc; jjiiirekli kulturelJcac§ilutU-«tkile§iaui£-
mubadelenin kuresel bir butyoiegmesi orcaya-Cikmaktadir. A«> 
cak, bu dunya esitlikci bir kuresel koy dejftldir. _garqi kargrya ol-
dugumuz §ey. oldukca kati bir bicimde yapilanmis, bir merkez ve 
cevre bakigimsizhgidir. Kulturel aki§ acisindan di^anda, uzak 
topraklarda ojan_ceyre, anlamin ve anlamh vapinin aktancistiv 
dan cok ahcisidir. Her ne kadar, kar.su dmckkrdcn buhscimck 
istesek de, ortamda bir degi§iklik olmadigi siirece kulturel akis^ 
ili§kisinin merkezin lehine dengesiz oldugu sonucundan ba§ka 
bir sonuca uja§mamiz. oldukcajror. 

1 Bu sunu^ta Stocholm Unjversiiesi'nin Sosyal Amropoloji Boluniii'nde gergek-
le§tirilen ve isvec; Begeri ve Toplum BilimJeri Ara^tirma Konseyi tarafindan 
desteklenen "Dunya Kultur Sisiemi" isimii ara*;tirma projesinde gelistiriten 
baki$ a^ilaruidan yararianacagini. 
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Bu durumun dunyayi kureselle§tiren geli§melerin son a§a-
masi oldugunu du§unmiiyoruz. Dunya kiilturuniin bicimlenisj 
gelecege ve hala belirsiz olan a§amalara ilerleyen bir siirectir. 
Ama beiki de tasarlanabilir bir sonuc, biitiin alternatif senaryo-
larin kars,ila§tirilmasi gereken bir temel senaryo olarak, kultiirel 
gelecek imgelemini tahakkiimii altina almaya ba§ladi. Buna kul-
turiin kureset tiirdesles.mesisenaryosu diyelim. Bu senaryoda 
kultur emperyalizminin oldiirucu tehdidi, kiiciik olcekli ve sa-
yunmasiz halk kiiltiiriinu giiclii bir orgiitlenmeyle geriye iten ve 
iistunii orten metropoliin yiiksek teknoloji kultiirimu de iceren 
bir §ekilde betimlenmektedir Ancak, "kultur emperyalizmi"nin, 
imparatorluktan cok "piyasa"yla iiiskifi oldugu a§ikar hale gel-
mekte, Tektipliligin tiim insanliga yeniden a§ilanmasirun arka-

-̂ s sinda oldugu iddia edilen birincil itici giic, daima daha cok top-
iulugu yayilmakta olan dunya capinda bir ruketim toplumunun 

-X agina ceken gee Bati kapitalizmidir. Turde§le§me temelde meta-
Ia§tinlan kiilturun merkezden cevreye aki§mdah kaynaklanir. 
Bundan dolayi da, bu gorii§e gore, Qrtaya cikmakta plan tiirdes, 
dunya kiiltiiru buyiik oranda Bati kulturuniin bir uyarlamasi o-
lacaktir; ve yerel kultiirun yitip gitmesi kendini en acik bicimde 
gevrede hisserxirecektir. 

Bu temel senaryonun begenilmesi igin pek gok neden var. 
Bugiintin diinyasma genel bir bakis,, gtiniimuzde gecerli olan e-
gilimlerin katiksiz bir devami olarak goriilebilecek bu senaryoya 
belli bir akla yatkinlik katar. Aynca, senaryo yalinligindan oturii, 
buyiik bir iistunliige sahiptir. Elbene dramatiktir. (Jiinku inan-
misjik duygusunun yam sira insanligin toplam mirasimn biiyiik 
boliimiinun onune gecilemez yitiriii§ine Ui§kin bir ondeyi de 
banndirmaktadir. Diger canhlann aksine, biiyiik oranda kendi 
cevresini kendi kuran, aym zamanda da bu cevreye tek ama 
karma§ik bir yolla kendini uyarlayan insanoglu davranis, dagar-
cigindaki ce§idiligin buyiik bir b61iimiinu yitirdikce, diger canli-
lara daha gok benzemektedir. 

paha az bilinse de, kiiresel kultur siirecine ili§kin ba§ka bir 
senaryo daha vardir. Ne var ki bu senaryo, kiiresel turde§le§me 
senaryosunun kar§isuia acikca bir rakip olarak cikrnamaktadir. 
Biz bu senaryoya cevresel yozlagma senaryosu diyebiliriz. ciinkii 
onun yinelenen bir ardilhk olarak tarumladigi siirecte merkez. 
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belirli kurumsal yapilar aracdigivla en degerli bilgilerini ve en 
yiiksek ideallerini cevreye sunarkerL cevre bunlan ilk once be-
nimseyip sonra yozlas,nrmakTa_qV, Bu senaryo secilen devlet. 
ba§kanlannin once ya§am boyu ba§kanlar; daha sonra da tuhaf, 
merhametsiz hukiimdarlar haline geli§ini agik kilar. Yozlas,ma 
senaryosu geyredeki caUigin Westminster/Oxbridge modellerini 
yalayip yuttugunu gosterir. Sonucta merkez, cevrede zafer elde 
edemez. 

Temayuller 
_geyresel yozIa§ma senaryosuna gore, merkezdeki insanlar 

dunyamn diizeltilmesinde oynadiklan rolleri konusunda ko-
tumserdirler ve cevreye ku§kucu ve/veya alayci bir tarzda yakla-
sirlar. Erdeni dagihmmin esit olmadigini ileri siirdugunden ve 
merkez kokenli §eylerin cevredeki d6nu§iimlerinin gecerliligini 
ve degerini reddettiginden dolayi, J^s^naryjo tarn anlamiyla 
etnikmerkezcidir. Senaryoda, kultiirel C^khhk jorunundan cok, 
kiiittir ve k(iltur-di§i, yani uygarhk ve barbarlik arasindaki t'arkli-
hk sorunu agirligi.ni hissettirir. 

Kiiresel tiirde§le§me senaryosu, golgede kalan rakibinden 
daha giiclii bir entelektuel cekicilige sahip olabiUr. Ne var ki bil-
gi sosyolojisinin §6yle bir gozden gecirilmesinin sonucunda, bu 
entelektuel cekiciligin arkasmda bircogumuzun bu senaryonun 
makul hale getirilmesine katkida bulunan temayullerin biiyiik 
bir boliimunii payla§mamizin yattigini ileri siirebiliriz. 

Her §eyden once bu senaryo, belirli bir etnikmerkezcilikten 
kaynaklanmaktadir. KQresel turde§le§me senaryosu, merkezden 
gozlemci ve yorumcular olarak bizim a^ina oldugumuz birtakim 
nesneler iizerinde yogunla^ir: Ayakiistii yemeklerimiz, hafif icki-
lerimiz, durum komedilerimiz. Bunlann her yerde otduklan ya 
da olacaklan ve surekli giiclu olduklan du^iincesi, kultiiriimuzu 
iizerinde tarti^ilmayacak kadar onemli ve degerli kilarken, bizi 
diger ya§ayan, karma§ikf §a§irtici kiilturlerle ili^kiye girmenin 
verdigi gercek geriiimlerden de kurtanr. Her §eye kar§m 
Oteki'nin yokolu§una (iziilmek, bazi bakimlardan, ya§ayan ve 
tekmeleyen otekiyle yiizle§mekten cok daha kolaydir. 
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Dahast, ttirde§Iesme senaryosu dogrudan bir yerel kiilturel 
elegtiri cizgisine baghdir. Kendi kulrurlerinin diinyaya yayilma-
sim bir kuttama nedcni olarak gorenler mutlaka bulunmaktadir. 
ancak bircogumuz igin bu durum iizunru duyulacak bir §eydir. 
En azindan son on be§-yirmi yildir merkezden cevredeki ya§am 
ko§ullarma oldukea biiyuk ve makul bir tutarlihkia en fazla ilgiyi 
gosterenler, genelde piyasa ekonomisinin merkezdeki eddleri-
nin bircoguna ele§rirel bir tarzda yakla§anlardir. Ttirile^le^rne 
senaxypju, bqylece, kultur eleStirisiqin ihracauna ve kuresel-
IpsTTifrsinp i^jn, vern^qktqdir: alternatif bicimde dile getirirsek 
merkezdeki yerel tarci§malar icin cevreden yakit tas,imaktadir. 

Sonuc olarak, tiirdeijles.me senaryosu ndaki zaman anlayifjina 
iihkln birtakim kuskulanmiz olabilir. Eger lialen cevre kiilturle-
rin savunmasiz dii§rukleri ve metropol kulturtiyle kar§ila§mak i-
ctn hazirliksiz olduklan, yetersiz orgiidendikleri ve §a§kmlikla 
kar§ilandiklan yoniinde bir du§unce soz konusuysa, bu durum 
merkez/cevre ili§kiierinjn siiregelen tarihsel gelis.iminden bir 
parca habersiz olunmasmin sonucudur. Belki de, Birinci Diinya, 
Lcuncu Diinya insanlanmn cogunun bilmcinde; Ucuncu Dun-
yaiun. Birinci Dunya insanlartnin bilincinde yer aldigindan daha 
uzun siiredir yer aimaktaydi. Dolnyisiyla, jierk^y_ ve cevre kul-
turleri arasmdaki bulusrna anxxild«^vallu-btf dttsurax^-btivuk f> 
j^fida_rnerkezin sakinleri olan bizjerjnjdlresel gereeXlikjer^geg 
uviuiisjrniziahavalijbjrvan uriinu-olabilir. 

Belki de hepimiz, aktardigim bu iki senaryodan eok dnceleri 
kugku duymaya ba§ladik ve gerektiginde ele§tirmek iizere tetik-
te bekliyoruz. Yine de, genel kamu diis,uncesinde yer edinmis. 
bu senaryolann siiregelen gecerliligi, kullanis.li ukernatiflerin, 
yard giderek birbiriyle ic ice gecen ktiltiirler diinyasinda cevrede 
neler olabilecegi hakkmda du§unmenin ve konu§manin ce§idi 
yollanm oneren alternariflerin yokluguna baglanabilir. Yecerince 
doyurucu bulacagimiz herhangi bir senaryonun, biiyuk olasilik-
la bu iki senaryodan daha karmas^ik olmasi gerekecek ve bu ne-
denle de bizden ve ba§kalanndan daiia sabirli olunmasiru talep 
edecektir. Bu durum, kendiliginden, inandincuik konusunda 
binakim olumsuzluklar yaratabilir. Yine de bu alrernatif senar
yonun, rakiplerinin zayifliklanni ortaya ctkanp, onlarda buluna-
bilecek herhangi bir gcrcek kirintisim kullanabilmesi bile, uzun 
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donemde onun guvenirligi konusunda olumlu etkiler yaratabi
lir. 

Bir antro^x>log olarak, kiiresel turde§le§me ve cevresel yoz-
la$ma senaryolan uzerine in§a edilmi§ goziikenlerden bas_ka te-
mayulierim de olabilir. Antropologlar belki de cesjtliligi hepten 
destekiiyorlar; ce§itlilikten cikanmiz oldugu bile soylenebilir. 
Her durumda bu senaryolan dikkade incelemem'n ve bunlara al-
ternatifler oIu§turmanin giinumuz makro kultur antropolojisi-
nin oldukea onemti bir yukiimlulugu —belki tek yukumluliigii 
degil, ama kendi enteiekiiiel ko§esinde bir kenara birakilacak 
bir yukumliiluk de degil— oldugunu dusunuyorum. Yapilmasi 
gereken giiniimuz kulturiinu, kureselle§menin yayginiigi duy-
gusunu da icerecek §ekildc daha aynnuli kavramla§urmaknr. Bu 
yiikumluluk ile gorece olarak genel terimlerle daha iyi ba§a gi-
kabilecegimizi du§unmekteyim. Antropologlann degi§kenlik ko
nusunda, tikel, istisnai ve benzersiz olan konusunda bazi tercih-
Ieri olabilir ancak bunlann da, etnograflann sahip oldugu sayi-
siz aniaular gibi, kuresel turde§le§me ve cevresel yozla§ma se-
naryolarina yamt vermede yardimci olaeagini pek zannetmiyo-
rum. Eger bu senaryolann kar§isina alternatif bir senaryo dik-
mek istiyorsak, bunu en iyi $ekilde larkhhk noktalanmn kolayca 
larkedilebileccgi bir genellcme diizeyinde yapabiliriz, 

Dahasi soyutlamalanmin gerisinde bazi somut etnografik 
bilgiler yoksa, tarn olarak antropolog oldugum da soylenemez. 
§unu da belinmeliyim ki, diinya kulturunun merke7,cevre ili§ki-
leriyle ilgilenmemde, iizerinde durdugum senaryolarla ilgili 
sezgisel tepkilerimi §ekillendirmemde Ban Afrika kent ya§amina 
iliskin ozgiil ara^urma deneyimleri kadar, bu yasama genel bir 
as,inahgin da oldukea etkisi olmusjtur. 

Bir Nijerya kasabasinda 
§imdi de kendi halinde, orta diizeyde bir Nijerya kasabasi 

hakkinda birkac §ey soyleyelim. Bu Nijerya kasabasmin insanla-
nni ve anlam aki^inm gergeklesiigi ortamlan iyi bildigimi sciyle-
yebilirim. Bu kasaba yalnizca altmi§ yil once, ingiliz somiirge 
hiikumeti tarafindan in§a edilen bir demiryolu kav§aginda ku-
rulmu§tu. Kasaba mevcut dunya sistemi di§inda bir \-arolu§ tarzi 
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bilmeyen bir topluluktan o!u§maktadir. Kasabamn sakinleri de-
miryolu i§?ileri, taksi spforleri, banka memurlan, doktorlar ile 
hern§ire!er, kiiciik esnaf, terziler, ayakkabi boyacilan, ogretmen-
ler, ogrenciler, pollster. vaizier, fahiseler, bar sahipleri, esrar sa-
ticdan, §arkicdar, uriinlerini satmak igin her gun pazar yerine 
gelen koylii kadiniardir. Kasaba sakinleri gah§ma di§indaki za-
maniarim ev ya da avlularinda ev i§leriyle ugra§arak; caddeleri 
bir a§agi biryukan ar§inlayip digerlerine selam vererek; ahsveris, 
yaparak; bira ve palmiye §arabi bariannda taru§ip igki icerek ya 
da ozellikle geng iseler agik hava sinemalanndaki gosterilere ka-
ularak gegirirler. Yakla§ik on be§ yd once elektrigin nihayer ka-
sabaya geli§iyle, petrole dayah Nijerya ekonomisinin birden pat-
lamasiyla birlikte, televizyon seyredilmeye bas,Iandi —paslanmi§ 
cinko catilann uzerini birdenbire pek gok sayida anten kapla-
mi§ti. Onceleri insanlann akulu plakgalarlan vardi ve birkac plak 
satan dukkan bulunmaktaydi, ama sonralan bu dukkanlar ka-
panmaya ba§ladi. §u anda kaset tercih ediliyor ve cogu korsan 
yapim olan bu kasetleri kiiciik gocuklar bisikletlerinin arkasmda 
satiyorlar. insanlar aynca kiliselerine ve camilerine gitmekteler. 
(Daha bundan birkag yil once ziyarete gelen bir vaiz vaazmda 
apialca sozciikler sectiginde, Muslumanlar ve Hiristiyanlar bir-
birlerinin ibadet yerlerini yakmaya kalki§mi§lardi.) 

Anlam aki§inin ugraklan: Piyasa, devlet, ya§am bi~ 
gimi, toplumsal bareket 

§imdi bu ornekteki gibi bir ortak ya§am alamni ele ahp bu-
nun icinde kultiirun nasil diizenlendigine bakahm. Kiiitiir top-^ 
lumsal ya§amin her alanina girerken, anlamh yapdar aracihgiyla, 
insanlar arasinda bir anlamlar aki§i olarak diizenlenmektedir. 
Ancak bu duzenlerne farkli baglamlarda fakli ilkeler cercevesin-
de yapilir. Kiiltiirel aki§in Jkarj§da§urmah aciklamasini yapmak i-
gin, gercefele§tigi bir dizi tipik kugiik toplumsal gergeveyi ayirt 
etmeninfayda.h olacagini dus,unmekteyim. Bu gergeveler, bir ol-
giide kureselle§meden dolayi, kuzeydeki ve guneydeki, doguda-
ki ve batidaki gagdas, ya§amda; Avrupa ve Amerika'da oldugu gi
bi bir Afrika kasabasinda da tekrarlanmaktadir, Bu gergeveler, 
kiiltiirel icerikleri degis.se de, yinelenmeye devam etmekteler. 
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Dolayisiyla kiiltiirel sureclerin butunliigii, bu gergeveler iginde 
ve onlann birbirleriyle ili§kilerinde goriilebilir. Ba§langig olarak, 
bu gergeveler eszamanli terimler aracdigiyla incelenebilirler. 
Ancak zamani bu incelemeye dahil edebildigimiz an, senaryolar 
sorununa kiiltiirel siirecin diizenli biriken sonuglarindan kay-
naklanan bir sorun olarak geri donebiliriz. Agucgasi, rum bun-
lardan sonra, yalmzca kaba bir taslak cikarabilmeyi umut edebi-
lirim. 

Oncelikle bu tipik kiiltiirel siirec gergevelerinden ddrdiinii 
onemli buluyorum. Bu dort cercevenin dis,mda gercekle§en kiil
tiirel aki§in fazla bir deger ta§imadigini ileri siirebilirim. Tanim-
ladigim s.ekliyle kuresel turdeslesme senaryosu, dikkadni bu 
dort cerceveden sadece biri, piyasa cercevesi iizerinde yogunla§-
tinyor ve zaten diger uc. gercevede de onemli bir§eyler gercekle-
sjyor olsaydi. aciknr ki bu senaryoyu "eksik" olarak etiketlemek 
zorunda kalacaktik. Ancak biz gozumlemeye yine de piyasa ger-
cevesinden ba§layalim. Kiiltiirel metalar piyasa gergevesinde do-
la§ima sokuluriar. Hemen hemen biiriin metalar birtakim an
lamlar tasjrlar, ancak bazi durumlarda du§iinsel, estetik ya da 
duygusal cekiciligin hepsi bir metada ya da onun cok biiyuk bir 
parcasinda toplamr; bu nlar aslmda kii Itii rel metalardan 
seizettigimi2de akhmiza ilk gelen metalardir. Nitekim piyasa cer-
cevesinde, anlamlar ve anlamh yapilar uzmanlar tarafindan iire-
tilir ve maddi tuketim iqin miibadeleye sokuluriar. Bu siireg iire-
ticiler ve tiiketiciler arasinda baki§imsiz, az ya da cpk merkezi-
le^tiren ili§kiler kurar. Piyasa ayni zamanda yayilmaci bir bicim-
de kendi yapisina daha cok kiiltiirii bir biitiin olarak karma ga-
basi igindedir. Birbirleriyle rekabet halindeki araci piyasa ku-
rumTan, ̂ yenT talepler yaratmak igin siirekli yenihk yapma yoluna 
giderler. Diger bir deyisle. bu gergevede isrlkrarsizhga meyilli bir 
yapt soz konusudur. Bu konunun iizerinde §imdilik daha fazla 
durmarmza gerek yok. 

Kiilturel siirecin ikinci cercevesi, sinirh fiziksel bir alandan 
daha gok, orgiitlu bir kurum olarak tanimlayacagmniz devlettir. 
Devlet, anlamm yonedminde degi§ik bicimlerde gorev ahr. Bu-
giinlerde devlet aygidan me§ru otoriteyi elde etmek igin, 
tebalanm devletin bir ulus oldugu dii§uncesine ikna etmek ve 
onlan kiilturel anlamda yurtta§lar olarak in§3. etmek konulann-
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da degi§en olgiilerde guvenirlige ve ba§anya ulas,mayi amagla-
maktadir. Bu, kulttir muhendisliginin bir amaa olarak belirli bir 
olciide turde§le§meyi zorunlu kilar. Diger taraftan deviet, birey 
kategorilerini iiretim ve yeniden iiretim yapisindaki farkli ko-
numlara uydurmak amaciyla bireyier arasinda gekici birtakim 
farkkhklar yaratmaya gabalar. Kulturel surece bu riir mudahale-
lerin di§inda, bazi devietler, kiilturel refah konusuyla ilgilenir, 
yurtta§lanna "iyi kultur", yard onayianmt§ du§unsel ve estetik 
standartlara uyan anlamlar ile anlamli yapUar saglamaya gah§ir-
lar. Bu kiiltiirel refah insaniara, kendilerine ve diinyaya ili§kin 
yapici du§unumsel tutumlar geli§tirirken kullanabilecekleri arag-
lar saglayabilir. 

Kulturel siirecin deviet cercevesi, deviet aygitlan ile insanlar 
arasinda onemli bir baki§imsizhk yaratmaktadir. Deviet, uzun 
donemli kulturel calisrna icin kaynaklan merkezde coplar ve an-
lam aki§i gogunlukla merkezden di§ariya dogru olur.2 Devletin 
harekete gegirdigi kulturel aki§in en azindan bir a§amasi, anla-
min duraganhgi yoniinde gercekle§ebilir —ulus fikri genellikle 
tarih ve gelenek anlayi§larina baglarur. Ancak, artik bu curden 
anlayi§lann gercekte diizmece ve oldukca taru§ma goturiir ol-
duklanm bilmemiz gerekir.3 

Kulturel siirecin iiciincu cercevesini cok daha kesin bir terim 
bulunmadigindan otiirii "ya§am bicimi" olarak tanimlayacagim. 
Bu gergeve i§yerlerinde, evici ortamlarda, kom§uluk ili§kilerinde 
ve diger ce^itli alanlarda siiregelen gundelik iiretim, yeniden ii
retim ve etldnlik pratiklerini icerdiginden otiirii oldukca onem-
lidir. Bu cercevede kulturel siireci, ayni §eyleri yapip durmak-
tan; digerlerinin ayni s,eyleri defalarca yaptiklanm, ayru s,eyieri 
tekrar tekrar soyiediklerini gormek ve duymaktan kaynaklanan 
buyiik bir miktardaki yineleme tammlamaktadu*. Deneyimler ve 

Karl Polanyi'ntn terminolojisini kullanarak buradaki kulturel ekonominin ye
niden payia^tirimli oldugunu soyleyebiliriz. Bakimz Karl Polanyi, T h e 
Economy as Instituted Process." TrUde and Market in the Early Empires, der. 
Karl Polanyi, Conrad A. Arensberg ve Harry W. Pearson, (Glencoe, Illinois: 
Free Press, 1957). 
Bu du§uncenin asil kaynagi Eric Hobsbawm ve Terence Ranger'in derledigi 
The Invention of Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 1983) 
olsa da, Immanuel Wallerstetn'in The Politics of the World-Economy'si de 
(Cambridge; Cambridge University Press, 1984): 162, ayni cizgiyi payla§ir. 

ilgiler ah§kanlik edinilmis, perspektifler ve egilimler icinde birle-
sirler. 'Ta§am bicimi" cercevesi icinde de insanlarm nesnelere 
ula§abilmeleri ozgiir ve kar§ilikh kultiirel bir aki§i gerektirir. Pi-
yasa ve deviet gergevelerine kar§it olarak, bu gergevede anlam 
iiretiminde ve onun geni§ bir alana yayilmasmda, kiiltiirel ca-
h§manin maddi bedelini odeyecek uzmanlar bulunmamaktadir. 
Her bir ya§am bicimi birtakim insanlan kapsayip diger pek cp-
gunu disjarken, bunlar arasmda iyi tanimlanmis, sinirlann olma-
si da gerekmez. insanlar, biiyiik bir olasdikla oldukga az bir ke-
sinlik payi icerecek olmasina ragmen, neredeyse ayru tiirdeki 
giinluk bakma ve dinleme aracihgiyia ba§kalanmn ya§am bigi-
mine ifiskin bazi yorumlar gelistirebilirler. Bir biitiin olarak, 
farkli ya§am bicimlerinin ge§itliligini kapsayan ya§am bicimi cer
cevesi, merkezsiz ve yaygin kulturel siirecleri igermektedir. Kiil-
tiiriin "kumanda merkezleri** burada yer almazlar. Bu gergevede 
gtinJiik etkinlikler neredeyse tamamiyla maddi ko§ul!ara uyar-
landiklanndan otiirii, kosjullar degi§medigi siirece, kulturel su-
regte degisikliklere gidilmesi igin pek fazla neden yoktur. Dola-
yisiyla da, ya§am bigimi gergevesinde kulturel siirecin istikrarh 
olmasi beklenir. 

Guniimiizun karma§tk toplumlannda, i§b6liimii, merkezi 
deneyimlerin yarn sira maddi temelier de saglayan ya§am bicim
lerinin s,ekillendirilmesinde ba§at etkendir. Ancak igyerinde, aile 
ve toplum ya§aminda ich di§h olan insanlar arasmdaki anlam a-
ki§inin kar§ihklihginm ve yinelemeye dayahhginin, bu anlam a-
ki§min tek bir cergeve alunda ele alinabilecegi kadar benzer go-
riindiigunu du§uniiyorum. -, 

Bahsettigim Nijerya kasabasina ya da gene! olarak gevre top- If 
lumlara bir goz artigimizda, degi§ik ya§am bigimlerinin, yerel i§-
bolumiiniin uluslararasi i^boliimiiyle giderek birle§mesi sonu-
cunda ortaya gikan birtakim farkli yollarla diinya sisteminin igi-
ne gekildigini gorebiliriz. Nijerya kasabasinm civarinda hald 
kendi kendine yeten giftgiler bulunmaktadir. Bu insanlar maddi 
ko§ullar agismdan diinya sistcmiyle §imdilik tamamiyla biitun-
Ie5memi§lerdir: Bu ancak ve ancak gevrede goriilebilecek bir 
durumdur. Ote yandan, ya§am bigimleri, bu yuzyihn ba§lanndajj 
oldugu gibi Nijerya'mn ig bolgelerinden diinyaya konserve ve 
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yer fistigi yollama taiebinin artmasina dayanan demiryolu i§gileri 
gibi insanlar da soz konusudur. 

Gelgeletim, bazi ya§am bicimleri, merkezden cevreye dogru 
aki§ini araiiksiz si'irdiiren kiiltiir cercevesinde digerlerine oranla 
daha kesin ve aynntili tanimlanmis, hale gelirler. §u bir gercektir 
ki, en azmdan getimleri icin Nijerya kasabasmdaki pazara gelen 
ciftcj kadmlar ya da yerel ileri gelenler igin ilahi okuyanlar, met-
ropoliten anlam sistemleri ilc pek feizla tamsik degillerdir. De
miryolu iscileri, banka memurlan ve doktorlar icin boyle bir ta-
rusiklik daha olasidir. Ancak, boylesi bir kultiirel tarumlamanin 
ozgullugu ile diinya sisteminin maddi icerigi arasinda bile bire-
bir ili§ki yokiur. ^evredeki pek gok alanda maddi varolu§unu 
dogrudan diinya sistemine borclu olan —petrol kuyulan. bakir 
madenleri, kahve iiretim alanlan cevresinde kurulu— ya§am bi
cimleri vardir. Yine de bu kahve iiretim alanlannda c.ah§an i§ci-
ler, merkezde iiretilen ozel teknolojilerin ya da orgutlenme 
tekniklerinin gorece olarak cok az bir kismiyla yas,amlarini kaza-
nabilirler. 

Ya§am bicimleri ya da giindelik ddngiiniin parcalan ya§ami 
ku§attiklan olciide, merkezin uluslararast i§bolumii ya da ba§ka 
bir yolla dayamgi herhangi bir yuksek dereceli kultiirel tanim-
lamaya daha az tabi olurlar; daha cok kultiirel dzerkligin soz 
konusu oldugu kaynaklar vardir. Ustelik boylesi kaynaklarda va-
rolan kultur, merkez tarafindan daha dogrudan ve genis, bir bi-
cimde tamrnlanmt§ pargalara tekrardan niifuz edebilecek kadar 
guclQ de olabilir. Bu agiklama oldukca yiizeysel kaldtgindan 
igerimlerine tekrar donecegiz. 

Kiiltiirel siirecin gagdas, ya§amdaki dordiincii ve son cergeve-
si icin, son ceyrek yiizydda kolaybkla inkar edilemeyecek dere-
cede onemli bir eddye sahip olmasina ragmen diger iic cerceve-
ye oranla kiiltiirel butunliigun daha seyrek bir bicimde parcasi 
haline gelen (toplumsal) hareketler cergevesini —ornegin kadin 
hareketi, cevre hareketi ve bans, hareketini— ad ay gdsterecegim. 
Kiiltiirun merkcz ve gevre baglantdannin iizerinde yogun!a§ti-
gmuz bu mevcut baglamda hareketler cercevesine pek fazla de-

rine inmeksizin, konuyu tamamlamak hatmna §6yle bir doku-
nup gececegiz.1 Roland Robertson'm5 ku§kusuz hakli olarak i§a-
ret ettigi gibi. kureselle§me siklikla cagda§ hareketlerin dogdugu 
ardyorenin onemli bir kismim bicimlendirmektedir. Yine de ba-
na oyle geliyor ki, son zamanlardaki ulusotesi hareketler tam 
anlamtyla merkez ile gevre arasindaki bir' alanda orgutlenmi§ 
degdler. Bu hareketlerin bazdan daha gok merkez ile yan-
cevreyi, cevrenin oteki pargalanni birle§tirmekteler. 

Piyasa, devlet, ya§am bigimi ve hareket cerceveleri birbirle-
rinden sagduyulu bir §ekilde ayirdedilebilir, ancak goriinen o ki, 
bunlar kultur politikalanna, kultur ekonomilerine, merkezle§-
tirme ile merkezsizle§tirme egilimlerine gore farklilik goster-
mekteler. Aynca bunlann kulturiin zaman boyutuna ili§kin ken-
dilerine ozgii egilimleri de vardir. Ayni zamanda kultur alaninda 
olup bitenin biiyiik bir kisminin piyasa, devlet, ya§am bicimi ve 
hareket cerceveleri arasindaki kar§ilikli ili§ldlerle baglantdi ol
dugu da dogrudur. Devleder, piyasalar ve harekeder yalnizca 
geli§melerine imkan taniyan ya§am bicimierini o!u§turabilirlerse 
hasanli olurlar. Devletler kimi zaman piyasalarla rekabete girisjr-
ler; milliyetci hareketlerin kendilerini devlete d6nus.turdukleri 
bilinniektedir; bazi harekeder ic piyasalar olustururlar; hareket
ler haber degeri ta§idiklan icin, piyasada metala§tinlabilirler; ya-
§am bicimleri secici bir gekilde magazin haberleri olarak meta-
la§tinlabilirler; bu gibi omekleri rahathkla gogaltabiliriz. ^ogun-

(Toplumsa!) hareketler. kultiirel akigi yonctmede devlet ve piyasa ^ercevele-
rinden dahn az merkezile§mi§lerdir ve bu ^er^evede, aynca, maddi kaynakia-
nn daha az yogunIa$masi soz konusudur. Bu a^idan harekeder daha gok ya-
5ara bicimlerine benzerier. Hareketler, insanlar mevcut kosullardan rahaisiz 
olduklarinda ve degi^imler tarafindan tehdit edildiklerinde onaya cikmaya egi-
Iimlidirler. Ote yandan yagam bicimi cereevesindeki olup bitenler ile kanjilas.-
tinldiginda, hareketler. ya^am bigimi cercevesine gore daha kesin ve at;ik bir 
anlam aki§ini te^vik etmektedirler ve daha di^a doniik ve ongudeyicidirler. Ha
reketler ozgul degigimlere yoneldikleri ya da boylesi degi^imleri engellemeye 
cali§tiklari oleude dogal olarak daha da istikrarsizlagirlar —ya ba§aracaklardir 
ya da basansizhga ugrayacaklardir. 
Roland Robertson. "GlobaJity, Global Culture and Images of World Order," 
Social Cbangp and Modernity, der. Hans Haverkamp ve Neil Smelser 
(Berkeley: University of California Press, 1991). 
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lulda birbirleriyle gelisjdli egilimleri banndi ran bu kan§ikiiklar, 
butunlugii canh. degi§im iginde ve surekli istikrarsiz tutmakta-
dir. 

^evredeki Qerqeveler 

Yasam bigimleri hakkinda s.imdiye kadar soylediklerim bir 
kenara birakihrsa, cevrenin kulrurel surecindeki gergevelerin 
tanimlayici ozellikleri ve bu gergeveler arasindaki ili§kiler neler-
dir? Bu gergeveler gi ini imuzde ve gelecekte gevrenin diinya kii!-
t i i runun igine cekili§ bicimini nasil etkilemektedir? Bu gergeve
lerin, dogal olarak degisse de, uzamla ili§kilendikieri farkli bi-
cimlerin neler oldugu cla oldukga onemlidir . 

Kultiirel siireg ve toprak parcasi arasindaki baglantinin sade-
ce olumsal o ldugunu unu tmamamiz gerekir. TojDlurnsal olarak 
duzenlenrriis anlam olarak kiilrtir. oncelikie bir kar§ilikli etkile-
§im o lgusudur ye yalntzca karjilikli etkile.jfimler belirii uzarrdarla 
baglanuli ise, kul tur debaglant i l i olabilir. KOlturii, klasik antro-
poloji galigmalarinda oldugu gibi, tamamiyla gok fazla yer degi§-
tirmeyen insanlar arasindaki yiiz yiize ili§kilerde gercekle§en bir 
anlam aki§i olarak gormek, kultiirleri belirii toprak pargalarina 
yerlesmis. gogul kendilikler olarak du§unmek icin yeterli bir ne-
den olabilir. Kultur teknolojisi yiiz yiize ili§kilere alternant" ola-
bilecek ili§kilere izin verdiginde ve insantar giderek §u ya da bu 
§ekilde hareket serbestligi kazanmaya bagladiginda kultur daha 
da karma§ikia§ir, !§te kultiiriin kureselle§mesiyle birlikte vardl-
gimiz nokta tarn da budur . 

Ama yinelersek, kultiirel siireg gerceveleri toprak parcasryla 
farkli bicimierde iligkilenirler. Devletin kendisi bir toprak parca-
s inm orgiitlenmesi o ldugundan, uzamsal kultur tanimmdan en 
biiyiik cikan olan gergeve devlet gergevesidir. Devletin bir araci 
olarak ulusotesi piyasa ekonomisinin aracilanyla cok siki bir e§-
g u d u m iginde oldugu yerde bile, ulus fikrinin devlet ve ya§am 
bigimi arasinda araci oldugu or tusmeler savesinde devlet 
ulusotesi ve yerel arasindaki bir komisyoncu olarak eyiem 6-
zerkligini, etkililigini ve vazgegilmezligini bir parga olsun surdii-
rebilir. Bu, devletin topraklan iginde kalan yasam bigimlerinin 
gesitJiligini gozardi etmeyi ve hatta bastirmayi gerektirebilir. G6-
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riinu§te, ulusotesi piyasa cercevesinde ''ozgtir enformasyon aki-
si" olarak adlandmlan §eyin en fazla direnisje karsjlastigi yer 
cevre devlet aygitlandir. Ozgiir enformasyon aki§ini simrlamak 
icin oneri ien "yeni uluslararasi enformasyon diizeni" gevre dev
let aygitlannin bir uruni idur . £evre devlet aygitlan da ayni §e-
kilde sik sik ulusal farkliliklan vurgulayan kampanyalar diizen-
lerler, Kultur Bakanligi ya da bolge temsilcisi tarafindan istih-
dam edilen "kultur animatorleri" mini etekleri, kravatlan ve Hi-
ristiyan isimlerini yok etmeye gali|irken, su aygmna binme, yu-
imirta ftrlatma gibi gelenekleri yerlestirmeyc gabalarlar.5 

Bazi gevre devletler bu kampanyalara digerierinden daha faz
la o n e m verirler. Nijerya, oidukga derin aynliklan olmasina ve 
siyasi rejiminde ini§ier guus,lar yas,amasina ragmen, devlet aygit-
lanni bu tiirden propaganda igin israrh ya da tutarh bir bigimde 
kullanmamaktadir — b u konuda bir Afrikahnin aklina gelebile-
cek ilk ornek Mobutu Sese Seko'nun Zaire "otantikligi" kam-
panyalan olsa gerek.7 

Wallerstein'in diinya sistemi kurami, anlayabildigim kadanyla 
dogrudan kultiiriin i izerinde fazla durmamakta; ama kul tur bu 
kurama bir ideoloji meselesi ve gelenegin giidumleyici kullani-
mi olarak girdiginde ise kiilturiin bir tiir uzamsal di izenleni | i o-
lan ge\Tenin merkez tarafindan ku§atilmasinin iizerinde durul-
maktadir. Ancak devletin kultiiriin kiiresel orgii t lenmesmdeki 
ven ktsinlikle belirsiz ve geh^kilidir Cagdas^dqyltt bicjmlcri :1c 
gagdag ulus ve ulusguluk tikirlerinin bizzat kendileri biiyiik ril 
cude ulusotesi yayilmanin parcasidtrlar. (pevre devlet, yurrrnsln 
nn in maddi refahini saglamak ve uluslararasi sistem iginde bir 
rakip olarak kalabilmek igin kiiltiirun merkezden gevreye toptan 
ithalinde agirlikli bir rol oynamak zorundadir . (^agda§ deyletj 
sinirlan icindekj top lumu hemen hemen kiiresel olarak yinele-
nen bir yaptya gore yeniden yapilandinrken, temelde diinya sis-

6 "Kiiltur ajiimatorler"i igin bakiniz Roy Shaw. "The Cultural 'Animateur' in 
Coniemporar>- Society," Cabiers dHistoire Moncliate, 14 (1972): 460-72. 
Zaire otantikligi igin bakiniz Thomas M. Callaghy, "State-Subject Commu
nication in Zaire: Domination and the Concept of Domain Consensus," 

Journal of Modem Africa Studies, 18(1980):469-492, otantikligin Togo'dan 
yeniden ihrac. edilen bi^imlnin bir betimlemesi igin bakimz, George Packer, 
The Village of Waiting (New York: Vintange, 1988): TOlve devami. 
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temi merkezlerinin kurumlanndan esinlenilen ve onlarm ornek 
alindigi kurumlan devreye sokar. Bunun da otesinde bu kurum-
lar, amaclan bakimindan biitijn devletlerde en azindan esas.iti-
bariyle tektipolajOLVcegitini sistemleri tarafindan giivence aluna 
alinmi§ stand artla§rm§ yeterlilikleri gerektirir. OlaiHar^ gercek-
ten de , devletin diizenledigi kiiltiir akiijinm bir Nijerya kasaba-
stna ulasmasini saglayan en belirgin araclardir. 

Ya§am bicjmleri bu lunduklan yerin etkilerine bagh olarak 
farklila§maktadir Kimilen icin giindelik ya§am dongiisii turn ya 
samlari boyunca tek bir mekanla sinirli kafabilir. Ancak bu ba§-
kalan icin gelig gidi§lerle dolu olabilir. Gunumuz Nijerya kenr 
yasammda rituel diizenin yinelenen olaylanndan bin de ugur-
lama partileridir. Daha once betimledigim kasabaya benzeyen 
kuciik bir kasabadaki memurlar , bankacilar ya da ogretmenler 
ve ogrencilerin uzak yerlere gi tme olasiliklan cpk azdir ve genel-
JikJe_Nijerya'dan aynlamazlar; daha biiyiik bir kente gittigimizde 
ise genellikle ulus.larara.si havaaianina yakin bir yerde oturan, 
ayni zamanda da yazih materyaller ya da diger iletis.im araclan a-
racihgryla merkezle iligkilerini surekli siirdiiren kozmopolir i§a-
damlanyla, yoneticilerle, ' prpfesyonellerle ve entelektuellerle, 
jet sosyeteyle ve belki de potansiyel politikaalarla kar§ila§abili-
riz. Biiyiik kentte ya§am bicjmi kiilturle yasam alanlan arastnda 
belli belirsiz bir bag kurar ve deviet, bireyleri igb6Iumund_eki soz 
konusu konumlari ustleameleri icin kultiirel olarak yapiJandi-
nrken , bir yandan da ufuklan kendi bolgesel smirlanni asan in-
sanlann yetismesini saglamak icin bu !§boIumunun olabildigin-
ce buyiik bir boliimiinii olu§turur. 

Piyasa cercevesinde, kuresel turde§les,me senaryosuyla uyum 
icinde, toprak parcasiyla kultiirel siirec arasindaki baglantinin 
oldukca zayif olmasini bekleyebiliriz. Ulusal sirurlar kutsalla§u-
n lmak yerine, gormezden gelinebilir, ihlai edilebilir ya da de-
gersizle§tirilebili_r. Ulusotesi kultiirel meta aki§inin bir kismi, tii-
keticilerin ozel, farklilas.mi§ karakteristigine pek de aiding et-
mez. Bu, Karin Barber'in Afrika popi i ler kulrurunii incelerken 
yer inde bir tespitle —"kullanim siiresi gecmi§ ilaglarda ya da ki-
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n k dokiik otobiislerdeki indirime benzeyen"— "kultiirel indi-
rim" olarak tanimladigi seydir.8 

Eski Westernlerin, melodramlann ya da p o r n o filmlerin 
(bunlar sadece beyaz pe rdeden secilen orneklerdir) cevredeki 
nihai mezarliklanna ula§tinlma maliyeti o kadar dusi iktur ki her 
du rumda kazanilan neredevse tamamivla kardir. Cevreden elde -fc 
edilen kar, bu iirunlerin tuketilmesi icin uretildikleri asil piya-
sadan elde edilen kira eklenen beklenmedik ilave kardir. Kiire-
sel lurde^lesme senaryosunda bu baglamda ozel ve belki de ge-
cici bir yon degisjkligi meydana gelir: C c v r e gecici olarak ger-
cekten farkli bir §ey olarak degil, ama geri kalmis. ve ucuncii dii-
zey olarak gdriiliir. Boylece, merkezin artiklarimn kullanilabUe-
cegi bir yer olarak muamele goriir. t^c^*-^>S£^x^^ 

Piyasa cercevesinde rurdeglegtirme ve tek bir iiriinlc mum-
kiin olan en genis, etki alanina ula§ma yoni inde bir egilim var i-
se de, daha 6zgiille§mi§ iiriine uygun bir yer bularak rekabeti 
sinirlama alternatifi d e soz konusudur . Piyasayi kuresel t(irde§-
le§menin basjica giicu olarak goren ^evre kiiltur senaryolan-
mizdan bir tanesi, bu alternatifi daha fazla gdzden kacmr. Ancak 
bu senaryo genellikle miizik, te le^zyon, film, moda ya da yazili 
metin bicimindeki popi i ler kultiir urunleriyle ilgilendiginden, 
Uciincii Diinya'daki popi i ler kiiltiir giri§imcilerinin 6zgiille§nii§ 
bir i i rune uygun yerlerin oyulup cikartilmasi etkiniiklerine ya-
kindan bir bakalim: Bati Afrika kent ya§amini taniyan herkes 
popiiler miizigin surekli degi§en ce§itliliginin —highUfe, juju, 
Afrobeat, apala ve digerleri— etkisi altinda kalabilir. Peter 
Manuel, Ban Afrika'daki etnik muzige ili§kin alan ara§tirmasinda 
§u sonuca vanr: "Goriinen o ki, iinlii Ban Afrika muzisyenlerinin 
her biri geleneksel ve m o d e r n seslerin kendilerine ait ozel birle-
§imine birtakim adlar yaki§tirmaktalar".9 Nijerya televizyonun- j . 
daki programlann biiyiik bir boliimiinii, merkezde yasayan biz-
lerin artik neredeyse animsamadigi, birer kultiirel indirim nes-
nesi olan eski Amerikan dizileri olu§turmaktadir. Ancak kaldi-

Karin Barber. "Popular Afts in Africa," African Studies Review, 30 (1987) 3:1-
18. 
Peter Manuel, Popular Musics of the Non-Western World (New York: Oxford 
University Press, 1988) 

http://ulus.larara.si
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gim Nijerya kasabasinda bu dizilere 50k az ilgi gosterilmekteydi. 
Seyircjyijeeken programlar Nijerya medya ara§tirmalannin one 
surdiigu gibi, onemsiz olaylan ve oldukca siradan insanJan anla-
tan Nijerya durum komedileriydi.'0 Karin Barber'in kiigiik Gu-
neybati Nijerya kasabalanndaki sinemaya gitme etkinligine ili§-
kin soyiediklerine dikkat gekmek istiyorum. Birkag yd oncesine 
kadar sinema salonlari genellikle Amerikan, Hongkong ya da 
Hint filmleri gosteriyorlardi, ancak Barber'a gore giinumuzde 
sinema salonlannda bu tiir fjlmlere artik nadiren rasdamliyor. 
Yorenin dilinde, iyi yapdanmij gezici halk tiyatrosu geleneginin 
oyuncutan, usiubu, temalan kullandarak yerel diizeyde iiretilen 
filmier ithal filmlerin yerini ahyor. 

Bu giri§imciler, merkezin kulturel alanlarda kullandigi maddi 
kaynaklara sahip olmayabilirler, ancak herhangi bir yerdeki ye
rel giri§imciler gibi bunlar da kendi topraklanni taniyorlar; bun-
lann en degerli vasfi kultiirel yetkinlik, kiilriiref duyarhhktir. 
Kulturel yetkinlige ve duyarlihga sahip olmak, yerel yagam bicJ-
miyle yogrulmakla mumkiindiir. Bu ya§am bigimlerinin iirunu 
olan ve halen de onlann icinde varolan yerel girisjmciler iiriin-
lerini, tikel metalar icin piyasa ve dolayisiyla onlann giris.imleri 
icin uygun verier sagiayan begeniler ve ilgilerie uyumlu oiarak 
uretmekteler. Bu uretim bir dereceye kadar bir ya§am biciminin 
yuzer gezer kulturel ekonomisinde onceden yer alan anlamlann 
ve kulturel bigimlerin metala§unlmasiru gerektirebilir, ancak bu 
uretim genelde sadece yerelin yeni sentezlerde teknoloji, ku-
rumsal yapilar ve kuresel kiiltiir akigmdan dogan belirli ifade 
tarzlan ile i§birligine gitmesiyle de mumkiin olabilir. 

Soylenmek istenen, bu aki§in zorunlu oiarak boliinmez bir 
biitun o!u§turmad!gidir. Bu akis, herhangi bir yerde, farkli parga-
lann —medya araglan ya da miizik aletleri gibi kulturel teknolo
ji; anlamlann iletildigi simgesel bicimlerya da ttirler; anlamlann 
kendileri— bir yigini $ekhnde ortaya qikabilir. Dahasi bunlar 

Bakiniz, O. O. Oreh, "Masquerade and other Plays on Nigerian Television" ve 
Theo Vincent "Television Drama in Nigeria: A Critical Assessment", Mass 
Communication, Culture and Society in West Africa, der. Frank Okwu 
Ugboajah (Munih: Hans ZeiyiCG.Saur, 1985). 

pargalara aynldiklannda yeni tarzlarda bir araya getirilebildlkleri 
gibi, aynca sik sik yerel tiiretme yoluyla diger pargalarla birle§ti-
rilebilirler. Bu i§lemler sirasmda bazi onemli bile§enler i§e ya-
ramadiklan du§uniilerek atilabilir. 

Kuresel tiirde§Ie§me senaryosunda, bu yaraucihgin biiyiik 
boliimiine merkezin daha iyi olan konumundan kaynaklanan iki 
nedenden otiirii gereken onem verilmemcktedir. Pek gogumuz 
bu yaraticiligi gergekten goremeyiz, bazilanmrz da fazlasryia pi-
yasaya ait bir fenomen oldugundan gormemeyi tercih eder. Bu 
yaraticilik kuresel tiirde§le§menin giiciiniin en fazla hissedildigi 
alanda varligini hissettirir ve onunla kayda deger bir baganyla 
rekabet eder gibidir. 

Beklentiler: Doygunluk ve Olgunla§ma 
§imdi de kulturel siirecin gevredeki uzun donemli temayul-

leri sorununa goz atahm. Ce§itli kulturel siireg gergeveleri ara-
sindaki kar§ihkli etkile§imler, gercevelerin zaman iginde degi§e-
bilen gorece etkilerine oldugu kadar, her birinin kendine has i-
cerigine ve orgiidenme tarzma da baglidir. Bu konu§mada iize-
rinde gok az durdugum hareket gergevesi agikgasi hem genisje-
mekte hem de daralmaktadir. Devlet, ozellikle egitim alanindaki 
etkinligi di§inda, oldukga degi§en bir giice sahiptir. Devlet ulu-
sal ideolojiyi kutsarken yiiksek sesle konu§abiIecegi gibi, zar zor 
duyulan bir sesle de konu§abi!ir. Cevre devlederin, daha once 
kulturel refah politikalan oiarak tarumladigim polidkalar bagla-
mmda cogunlukla Gunnar Myrdal'm yakja§ik yirmi yil once, po-
Utikalanni yiirutmek igin gok sinirli kapasiteye sahip "yumu§ak 
devletler" oiarak tanimladigi" tiirden devletler olduklanna ozel
likle uyanmamiz gerekmektedir. Bu durum kulturel politika a-
taninda yeterince net gorulmektedir. 

Agikgasi, devletin kulturel aki§i yonlendirmedeki performan-
si btiyuk olgiide maddi ko^ullara baglidir. Yumu^ak devlet, ge
nellikle giiglu kulturel aygitlan yeterince etkin bir §ekilde kulla-
namayan yoksul bir devlettir. Maddi temeller etkeni piyasa ger-

Gunnar Myrdal, Asian Drama (New York: Pandieon, 1%8). 
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cevesinde de onemlidir—kiiltur metal a§tinldiginda, maddi kar-
§iliginin bdenmesi gereklr. 

Bu basit ama temel olgunun kiiresel tiirde§le§me senaryo-
sunda genellikle oldukca keyfi bir tavirla ele ahndigi gorulmek-
tedir. Burada bir dizi olasihgin dikkate ahnmasi gerekir. Eger 
cevrenin uluslararasi i§boliimune katiiimi onun yaranna degilse, 
cevrenin dtinya sistemine kaulmakla dii$iik ve odenebilir bir fi-
yati olan ama ote yandan da hicbir cekiciligi kalmamis, malian i-
ceren "kulturel indirinTin di§inda ulusotesi kulturel meta akisi-
nm da daha yoksul bir pazan haline gelecegi du§uniilmelidir. 
Elbette ote yandan cevrenin bazi bolgeleri zenginle§irse, buralar 
merkezin kiilturel mallanyla dolacaktir. Son zamanlarda, Nijerya 
da dabil olmak iizere cevrenin bazi bolgeleri ekonomik doniim 
noktasmdadirlar ve boylesi degi§imlerin kiilriirel piyasadaki u-
zun donemli sonuclanrun neler olacagi tamamiyla belirgin de-
gildir. Yerel giri§imcilerin ithal ikamesinde hangi noktalarda ve 
hangi bicjmlerde daha etkin olabilecekleri kesinlikle akilda tu-
tulmasi gereken bir sorudur. 

Birikerek artan degi§im egiiimlerinin neler oldugunu du§u-
niirken. bu konuda onemli belirsizliklerin soz konusu oldugu
nu unutmamalryiz. Bu baglamda, cevre kiilturlerin kiiresel ev-
ren icindeki uzun donemli yeniden yapilanmasinda etkili olan 
iki cgilimin tammlanmasinm fayda.li olabilecegini dusjiinmekte-
yim. Bu iki egilimin her biri (Uerde belirtecegim gibi pek tercih 
etmesem de) gelecegin kiiltur tarihinin ayirdedici bir senaryosu 
olarak du§unulebilir ve bunlar kiiresel rurde§le§me ile cevresel 
yozla§ma senaryolariyla bazi benzerlikler ta§iyor olabilirler. 

Bu egilimlerden birine doygunluk, digerine oIgunla§ma di-
yecegim. Tarihsel ardilhga biraz daha fazla onem verirsek, doy-
ma egilimi kiiresel turde§le§me senaryosunun bir uvarlamasi o-
larak goriilebUir. Her ne tiirden olursa olsun biiyiik olciide pi-
yasada orgiitlenen ve siirekli acik bir yapida i§leyen ulusotesi 
kulturel etkiler, sonu gelmezcesine cevredeki bireylerin duyarli-
ligina darbe indirdikce, cevre kiiltiiriin adim adim ithal anlamlar 
ve bicimleri daha cok oziimseyerek zamanla merkezden ayirt e-
dilemez hale gelecegi ileri suruIebUir. En son noktaya kadar ye
rel ve ulusotesi arasinda kar§ithk cizilmeye devam edilse de, bu 
kar§«ligin onemli oldugu diisiinulse de, yerel kiiltur olarak dii-

II 

§uniilen §ey, daha once yerel olarak nitelenen kultiire uluslara
rasi yapilarin biraz daha fazla niifuz etmis. halidir. §imdiyi koru-
mak icin kutsanan ve kaytnlan kulturel farklihklar, bir zamanlar 
varoldugu gibi er ya da gee yok olacak olanin soluk bir yansima-
si olabilir. 

Bu senaryoda merkezin, ulusotesi aki$in cok kolaylikla ger-
cekle§tigi kiilturel siirec gergeytlerj..—pivasa cercevesi kesintikle ^ 
en fazla gdze carparudir— arac^Iigiyla ceyredeldJe.riiLZihinlerini 
giderek daha cok s6murgcle§urdigi yejcendl yapLlanni birebir 
kurumsalla§tirarak cevreyi gert:ek bir secim hrsau tarumayacak 
s,ekilde ukancaladigY' ileri siiriilmektedir. Katikstz gercek, mer-
kez kaynakli bu yapilarin cevrede kendilerini daha cazip ve cizel, 
hatta meta estetiginin inkar edilemez bir boyutu haline getirdj.-
gidjir.12 Bu somiirgele§tirmenin amansiz kulturel bombardiman-
lar ve ayartici iletilerinin yinelenmesi yoluyla gerceklestigi anla-
s,ilmaktadir. Piyasa cer^evesi ya§am bicimleri cercevesiyle iq ice 
gecerken, yasam. bicimleri ba§langicta ona yabanci olana bagim-
lihgi etrafinda yeniden yapilarup, yabanci olani pratik uyarlama-
lar icin kullanmaya ve kendisini turniiyle ya da en aztndan kis-
men onun araaligiyla gormeye ba§Iar. 

Ancak bu tiir bir sav ba§ka yonlere de cekilebilir gozvikmek-
tedir. Yasam bicimi cercevesi daha once belirttiglm gibi, dur-
maksizin yinelenen gundelik etkinlikler aracihgiyla in§a edilen, 
piyasa cercevesinin ula§abilecegi yineleme kadar, hatta belki de 
ondan daha gucjii bir yinelcmeye sahiptir. Bu yineleme, ben ile 
otekinin ortaya cikan bicimlenimlerini, ki§ilerarasi ili§kileri, 
simgesel tarztann cizel kullammlanni icerebilir.13 Burada belki 
de piyasa cercevesinin uzun donemde bile ulaiamay'acagi bir 
merkez soz konusudur. Bu, kendiliginden kolaylikla metala§tin-

Bu konuvnj, Ulf Hannerz'in "Bush and Beento; Nigerian Popular Culture and 
the World." yazismdaki Nijerya baglammda a^ikladim. Bu metin Araerikan 
Antropoloji Birliginin Ydlik ToplanttSi'run Modernligin Uluslarotesi Pratikleri 
veTemsilleri oturumunda sunuldu, Chicago, 18-22 Kasirn 1987. 
Wolfun 'ulusal karakter1 olarak gonderme yapilan se>in bu tur baglamlara ve 
iltgkilere yerlejtirildigi yonundeki yorumunu haurhyorum. Bakintz, Eric R. 
Wolf,"Kinship. Friendship and Patron-Client Relations in Complex Societies", 
Tbe Social Anthropology of Complex Societies, der. Micheal Banton (Londra: 
TravisEock, 1966). 
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Iamaya.ii ve piyasa metalanyla butiinuyle baglantilandinlamayan 
bir kultiirel merkezdir. 

Belki de tarn tersine, ya|am bicimi cercevesinin dogal kultu-
rel giicti ayru zamanda onun da piyasa cercevesini s6murgele§ti-
rebilecegi kadar giiclii olabilir. Bu durum olgunlasma egilimi o-
larak gordiigum egilim ile daha cok uyumludur. 01gunla§ma e-
gilimi ba§ka degerytikleyici imalara sahip olsa da, cevresel yoz-
Ia§ma senaryolarryla yakin baglantilan olan bir nosyondur. Bu-
rada anla§dan §ekliyie ̂ eyre^. metropoliten kiilturunu kendi oz-
gulliiklerine gore yeniden §ekillendirmeye cah§maktadir. Birinci 
a§amada ^evredeki metropoliten bigimlerin en belirgin ozelligi-
nin saflik oldugu sanilsa da, daha yakindan bir incelemede go-
rece yahtiimalan icinde bu yapilann etkisiz ve belki de kinlgan 
olduklan goriilur. ikinci ve onu takip eden a§amalarda metro
politen yapilar yeni ortamlannda varolan §eylerle kar§Lbkh ili§-
kiye girdiklerinden, kargilikJi bir etkile§im soz konusu olabilir; 
metropoliten bicimler artik kolayca tammlanamayacak hale gc-
lirler —melezlesjrler. Bu sqnraki agamalarda kultiirel piyasa te-
rimleri, her §eyden once, cevresel ya§am bigimleri igine makul 
olciilerde yerle§tirilmi§lerdir. Bu ya§am bicimleri olu§turulur-
ken elbette oldukca degi§kcndirler. ciinkii kendilerini kiilturel 
olarak merkezden aldiklari terimler icinde tanimlamaktadirlar. 

Popiiler kulturun yalruzca Bati Afrika'daki degil, tfcuncii 
DiinyaYun buyiik bir kisnundaki yaraticihgina ili§kin §imdiye ka
dar soylediklerim bu duruma acikca uygun dii§mektedir.._Yerel 

^ kiilrur giri§imcileri ulusotesi meta aki§i ye diger ypllarla kendile-
rine ula§an yabanqi kultiir bicimlerini, yerel giindelik yagama 
daha 50k tepki veren ve aym zamanda kismen onun dogal so-
nuclan olan yeni bicjmler ortaya cikacak §ekilde par^alayarak, 
degi|tirip bozarak ve onararak, yavas, yava§ denetimleri aluna a-
lirlar. 

Bu baglamda, kuresel tiirde§le§me senaryosundaki daha on
ce uzerinde durdugum zaman duygusuna ya da zaman duygu-
sunun yokluguna ili§kin ku§kulara donebilirim. Siklikla tanim-
landigi ya da ima edildigi gibi, ulusotesinin saldirisi pek de oyle 
ansizin gercekle§mi§ gibi gdrunmemektedir. Bati Afrika'da, bu 
tiir etkiler. ilk donemlerde kiigiik olgekierde ve iii.mii araclar a-
raciligiyla gercekle§tiyse de, yiizyillardir kiyi toplumJanna niifiiz 

etmektedir. Di§ etkileri ozumsemek ve degi§en kiilturel bicimle
ri geli§en toplumsal yapdara, durumlara ve ortaya cikan yeni iz-
leyicilere uygun hale getirmek icin zaman vardi.1"1 Aynca, yerel 
sahne, yirminci yiizyiUn ulusotesi kultiir endiistrisiyle bulu$mak 
icin uygun bir yerdir. Burasi, cevresel kulturun tarn anlamryla 
korumasiz oldugu bir sahneden daha cok idial edilenlere yerel 
alternatiiler gelistirmenin miimkun oldugu ve kultiirel komis-
yonculugun yenilikci eylemlerini gercekle§tiren insanlann bu-
lundugu bir sahnedir. 

Melezle§en tyifre 
Konuyu §6yle bir derleyip toparlamam gerekmekte. Olgun-

la§ma temasma onern verdigim ve doygunluk fikrine, en azm-
dan en uygunsuz bicimi olan kuresel tiirdesjesme bigimine kar§i 
Qikmaya devam ettigim herhalde agiktir. Aslmda doygunluk fik-
rinin bu bicimiyle 1940 ve 1950'lerin siradan ancak kidesel iire-
tilen kultiirel metalanrun bollugunda bogulan ki§iliksiz ve farkli-
la§mami§ bir kalabahgi sergileyen imgesel metropoldeki kitle 
kultiiru arasinda muhtemelen benzerlikler v'ardir. 1940 ve 
1950'Ierden beri, metropol aydmlari, kamulann farkhlasniasi ve 
kultiir endustrisi uriinlerinin baglamsailagmis, alirruanmasina i-
ligkin gok daha incelikli kavrayi§lar dogrultusunda bu kitle kiil-
tiirii imgeleminden uzakla§maktalar. Sonuc olarak, daha eski, 
oldukga yipranrms, ve ddtin verilmi§ kitle kultiiru kavramtmn 
cevreye ihraci, kijlturel indirim orneginde oldugu gibi ku§kuyla 
kar§ilaniyor.15 

Ku§kusuz kuresel tiirde§le§me senaryosunun yerine koyabi-
lecegimiz, onun kadar giiclu ongoriileri —ama daha guvenilir— 

14 Bati Afrika populer miizigi tizerine tartigmalar ii;in bakiniz, John M- Chernoff, 
"Africa Come Back: The Popular Music of West Africa", Repercussiotts: A 
Celebration of African-American Music, der. Geoffrey Haydon ve Dennis 
Marks (Londra: Century, 1985) ve Christopher A. Waterman, "Asrko, Sakara 
and Palmwine: Popular Music and Social Identity in Inter-War Lagos". Urban 
Anthropology, 17 (1988): 229-258. 

, s 'Kiiltiirel bagimhlik' cerqe\resindeki medya arastirmalanna iligkin ele^tirel bir 
taru§ma icin bakiniz, J. O. Boyd-Barrert, "Cultural Dependency and the Mass 
Media.", Culture, Society and the Media, der. Michael Gurevitch. Tony 
Bennett, James Curran ve Janet Woollacott (London: Mediuen, 1982). 
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olan tek bir senaryonun olmamasi biraz §anssizlik. Ancak ondeyi 
konusunda insan bilimleri pek ba§anh degildir ve kultiiriin kii-
resel duzenlenisj konusunda soytediklerim bunun neden boyle 
oldugunun anla§ilmasina bir parca da olsa katkida bulunabilrr. 
Kulturel siirecin orgudenmesinin birbirine bagli ilkelerinin ce-
§itliliginin fazlasiyla belirsizlikler igermesi, ortaya atilan sonuc 
baglaminda oldukca smirli §eyler sovlenmesine neden olmakta-
dir. 

Halihazirdaki genel duruma dair belirtecegim birkag nokta, 
en azindan gunumiizdeki ve gelecekteki diinya kultiirii gahsma-
larmda bazi somnlara kars.i duyarli olmamtzi saglayacaktir. Mer-
kez'cevre yapisi yadsinamaz tek oleudur. Kultiir uzerine cahsir-
ken alanlann arasindaki kadar, alanlann igndeki aki§.i da dti-
§unmemiz gerekraektedir...Qevredeki. her toplum,_he_rXiciincu 
Diinya toplumu. kendi kiilturel ayirt__ejijciligine_sibiptir^anadk 
bu ayir^ejji.ciIi_k_^Ecnii§feki kadar kesjua.degjld.ir_(hicbir zaman 
da tarn anlamiyla kesin olmadi). ABD, Aimanya, isvicre ve Porte -
kiz gibi bir dizi merkez ve yan-cevre toplumdan olus,an Kuzey 
Atlantik bi'rliginde goruldiigu gibi, ayirt edicilik uzun siireden 
beri bir derece farki haline geimekredir. Bununla birlikte uzun 
stiredir ge§itli tiirdcn kars.ilikli etkile§imlerin meydana geldigi ve 
kulturel aculan aralannda benzerlikler bulundugu cok acik olsa 
da, farkkhklann da soz konusu oldugunu reddedemeyiz. Yine 
de, farklilikiarin toplumlar arasindan daha cok toplumlar icinde 
oldugunun giderek daha cok tarkina vanyoruz. Bir toplumun en 
ayirt cdici ozclliginin nt; oldugunu ara§ttracaksak bclki debanka 
mudurlerinden daha ziyade koyliilere, kenderden daha zivade 
kirsal kesime, genclerden daha zivade ya§lilara bakmaliyiz. Qiin-
kii anlamlar ve anlarn.li yapilar. kuluire.l.siirecin c,e§itU .cercevele-
rinin.igleyisj ye bunJar arasindaki etkiles.im aracihgiyla daha cok 
yerellefjip digerlerinden daha cok uzama ba^li hale gelmektedir-
ler. 'Toplumlar" sozcugiinii her zaman yapugirmz gibi gev§ek 
bir tarzda, cogul olarak kutlanarak, onun anlamini kacimlmaz o-
larak coprak olgusuna gonderme yapan "devleder'in anlamiyla 
birle§tirmek, bizi yanhs, yola sCiriikler ve cagdas, kulturel siireci 
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sanki gercevelerinden bazilan tikel devletler tarafmdan icerilmi-
yormus, gibi oldukca kismi bicimde anlamamiza yol acar. 

Merkez ve cevre arasindaki siiregiden tarihsel ac.idan biri-
kimsel kulturel kar§iliklt bagimUiigi betimleyen ve .dogriucaga.--
s,imlann goguna sahip bir terim soz kpnusuysa, saninm bu terim 
daha genellesmi§ dilbilimler yoluyla tikel toplumsal ve kulturel 
tarihlerden ddunc, ahnan "melezle§rne- terimidir.'* £evre kul-
turtere iliskin olasi bir melezle§me senaryosu uzerinde uzun 
uzadiya durmayacagim ve belki de oldukca kaygan bir dilbilim-
sel dii§unce alanindan aldigim bu §ey, kaba saba bir egretileme-
den ba§ka bir §ey olmayabilir. Ancak meiezlesme kavrami yeteri 
kadar uygun bir dizi bile§ene sahiptir. Bu kavrami, diller gibi 
kultiirlerin de tarihsel olarak saf ve tiirde§den daha cok, oztinde 
karma§ik kokenleri olabilecegini ima ettigi igin seviyorum. Ayn-
ca on dokuzuncu yilzyil milliyetciliginin kultiire iliskin genel 
kabul goren varsayimlanyla bariz bir §ekilde cati§maktadir. 
"Melez" (creole) ve "yaratma" (create) arasindaki benzerlikler 
rastlantisal degildir. Her zamankinden daha kesin bir sezgiyle, 
melez kiiiturierin, insanlann etldn bir bigmde kendi sentezleri-
ni olu|turmaya cali^nialannin bir sonucu oldugunu soyteyebili-
riz. insanhgin btitun kultiirel envanteri goz oniine almdiginda, 
melezle§me biraz kaybetmeyi ama biraz da kazanmayi igerebilir. 
Melezle§me senaryosunda aym zamanda, merkez ve cevre ara
sindaki kulturel uzakligi azalttigi dii§unuten neredeyse hie ke-
sintiye ugramaiTn§ bir siireklilik nosyonu, yani yagayan sentezle-
rin bir ardilhgi soz konusudur. Tipki melezle§menin dilin eko-
nomi pohtigini icermesi baglaminda anla§Umasi gibi, melezle§-
me surekliliginin de ce§itliligi orgudemesi baglaminda kulturiin 
ekonomi politigini gerektirdigi goriilebilir. 

Bunun otesinde bir de zaman boyutu soz konusudur. Me-
lezci bakis, acisi, tarihi gegmi§e bakarak tamr. Melez kiiltiirler 

Melezle^me fikrini daha onceki yayinlarimda larti^tim. Baking, Ulf Hannerz, 
"The World in Creolization," Africa, 57 (1987): 546-59 vc "American Culture: 
Creolized, Creolizing", American Culture: Creolized, Creolizing and Other 
lectures from the /VAAS Biennial Conference in Uppsala, 28-31 Mayis 1987, 
der. Erik Asard (Uppsala: Swedish Institute for North American Studies). 
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§imdiki anin uriinleri degildirler, kendilerine bir par^a da olsa 
tutariihk kazandirabilmeleri ve kendilerini geli§tirebilmeleri icjn 
belirli bir zamana ihtiyaglan vardir; ku§aklar bu kultiirlerin icin-
de dogup onlann iizerinde cah§maya devam ederier.17 Beklenen 
melezles,me senaryosu acik ucjudur. Bu senaryo belki de du-
§unsel bir kactstir ama yine de ka^imlmaz bir senaryodur. Doy-
gunluk ve olgunlasma egilimleiinin birbirlerine kagimlmaz al-
rernatifler olmadigini, gercek hayarta birbirleriyle ic. iqe gecmi§ 
olarak ortaya cikabileceklerini ileri surer. J^evre kiiltur, merkez-
den gelen anlamlari ve simgesel bi<;imleri oziimserken ve onlan 
kendisine ait kilmak icjn onemli oranda donu§tururken, merkez 
ye cevre arasindaki kultiirel benzerlikleri oyle cogaltir ki, kiiltiir 
ithalaunin yolunu acrms, olur. Bu durumun en son a§amasinm 
ne olacagini soyiemek imkansiz olabilir, ancak hi^bir §eyin ol-
mamasi da miimkundur. 

Aynca melezle§rne surekliliginin isjemesi siiresince, kendi 
siirekli etkilerini vurgulayan gegitii kultiirel stirec ^er^eveleri de 
soz konusudur. Farkii bicjmlerde mekan-baginili olan ya§am bi-
cimleri kultiirel surec, ger^evelerindeki konumlanni alirlar ve 
birbirlerini gozleyen insanlan bu cergevelere dahil ederek bir a-
rada tutartar —kiiciik kasaba insanlan jet sosyeteyi idol-
le§tirirken, belki jet sosyete de koyliileri mitle§tirir. Ya§am bi-
cjmleri kendilerini piyasamn ulusotesi kultiirel aki§ina farkii de-
recelerde acabilirler ya da komisyonculara merkezle ^evredeki 
yerleri arasindaki kultiirel bosjugu doldurmalan icin olanak sag-
larlar. Bu iki durum birlikte ortaya gikabilir ciinkii ikisi de kar§i-
bkli olarak birbirlerini di§Iamak zorunda degildir. §imdi ve daha 
sonra. metropolden kaynaklanan bir hareket, sureklilik boyunca 
ilerleyerek cevreye ulasabilecektir. Yine ba§ka bir zaman dili-
minde metropol kaynakli bir hareket gevre kokenli bir hareketle 
cati§abilir. Ve son olarak devlete deginelim. Devlet, hem merke-
zin kulturuniin biiyiik capli bir ithalatcisi hem de gevrenin he-
men hemen otantik geleneklerinin koruyucusudur. Ama bu ikisi 

Kar§. Johannes Fabian. "Popular Culture in Africa: Findings an Conjectu-
res;Africa, 48 (1978):315-334. 
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arasinda hicbir ayn gayn yoktur. Belki de devletin me§rulugunu 
korumasi icjn melezle§memi§ otantikligin destekleyicisi olmasi 
ka^intlmazdir. Ancak devletin bu tutumunun, akillari ba§ka yer-
lerde olan yurttasjann gogunlugunun goziinde degeri ku§kulu 
bir kiiltiir uretimi, oldukca sagma bir miicadele olmasi da 
miimkundur. Bu ters dii§en bir onerme olabilir; ancak devletin 
kultiirel refah konusunda kendi roliinu oynayabilmesi, insanla-
nn bugiin nerede ve kim olduklanni gormelerine ve nereye 
gitmek istediklerine karar vermelerine yardimci olan dii§iinsel 
ve estetik aragtan bicimlendirmede yurttasjarla i§birligine gide-
bilmesi igin kendini kiicuk gormeksizin, bilincti bir sekilde kar
ma bir kultiirel ekonominin katihmcisi. melez bir devlet olmasi 
gerekiyor da olabilir. 


