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i. KÜLTÜR

a) "Serazad bir mefbum"

Kültür sikça kullanilan ancak tam tanimi yapilamayan bir kavramdir. Uzun ve
degisik hadiselerle dolu bir geçmise sahiptir. Etimolojisi "(topragi) sürmek, isle-
rnek" anlarnina gelen Latince co/ere kelimesine dayanir. Bu kök cultivate (ekip
biçme, yetistirme, gelistirme) ve agriculture (tarim) gibi kelimelerde de görülür
(Wallerstein 1993: 267).

Kültür, Cemil Meriç'e göre "her ülkede ayri bir libasa bürünen uçari, sereliM
bir mefhum"dur (1979: 100). Mümtaz Turhan, kültürü "bedeni, içtimai ve ruhi ihti-
yaçlarin tatmininde roloynayan vasitalar bütünüdür" (1994: 41) diye tarif eder. Ona
göre kültür "o cemiyet mensuplarinin ekserisinde müsterek olan ve onu diger cemi-
yetlerden ayirt eden hususi bir hayat tarzi temin eder." (1994: 45).

Bazen kültür ile bir toplumun bilim, sanat, din gibi maddi olmayan özellikleri
kastedilir ve maddi seylere medeniyet denir. Ziya Gökalp de kültür-medeniyet fark-
liligi üzerinde durur; kültür milli, medeniyet ise milletlerarasidir (1977: 3]). Erol
Güngör'e göre, Gökalp -belki de pratik bir endise ile- degistirilmesi istenmeyen
bütün degerleri kültür adi altinda toplamakta, degistirilmesi istenenleri ise medeni-
yete dahil etmektedir (1996: 17). O da kültürü "bir cemiyetin kendi meselelerini
çözmenin bir tarzi olarak benimsemis olup kullandigi her türlü davranis sistemleri
ve maddi vasitalarin bir terkibi" (1996: 31) olarak görür. Bozkurt Güvenç'e göre,
kültür insanlarin neden birbirlerine benzediklerini, neden benzemediklerini ve ne-

den degistiklerini açiklar (Güvenç 1985: 1]O).

Tariflerdeki farkliliklara ragmen kültürün, bir toplumun ihtiyaçlarini karsilarna
biçimlerinden, kurum ve gruplarina, inanç ve geleneklerine kadar uzanan unsurla-
rinin olusturdugu "organik bir bütün" (Güvenç 1985: ]5) oldugu kabul edilmekte-
dir. E. B. Tylor'a göre kültür (ya da uygarlik) toplumun bir üyesi olarak insanoglu-
nun kazandigi (iktisap ettigi) bilgi, sanat, ahlak, gelenekler ve benzeri diger yetenek

ve aliskanliklari kapsayan karmasik bir bütündür." (Güvenç 1985: 22). Kü!-
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tür/uygarlik tipki tüm canli varliklar gibi yasar-gelisir, degisir ama ölümsüzdür.
Onun için canli-üstüdür (Güvenç 1985: 112). Her toplum, kültür varligini olusturan
ortak kurum ve benzer degiskenlerden kendine özgü, yepyeni bütünler olusturur. Bu
sentez biriciktir, millidir, özgündür. Zaman-mekanda tam bir benzeri-özde si yoktur.

b) Kültür politikasi

Bu çalismada, kültür, toplumlarin tarihlerinden devraldiklari maddi ve manevi
miraslarin toplami olarak kabul edilecektir. Bu miras bir toplum üyesinin üstlenip
tasidigi bilgi, inançlar, gelenekler ve adetleri kapsar. Bu kabulün bazi sonuçlari
vardir:

1. Kültür devralinan bir mirastir. Bunun reddi ya da disinda kalinmasi mümkün
degildir.

2. Kültür yasayan 'canli' bir varliktir. Ani kirilmalara, yeni baslayislara müsa-
ade etmez. Son derece akiskan ve son derece esnek oldugundanLkendisi hakkinda
herhangi bir anlamli projeksiyon yapilamaz (Wal1erstein 1993: 283). Bu husus,
sanal kürelerine bakip gelecegi okuduklarini zanneden modern falcilar bakimindan
bilhassa önemlidir.

3. Teorik çerçevede imkani ve anlami olsa bile, pratikte kültür ve medeniyet
ayrimi yapilamaz. Bu ayrimin esas dayanagini teskil eden teknoloji, kültürün bütün
boyutlarini çok derinden etkiler.

4. Kültürün en önemli fonksiyonu bir toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarinin
karsilanmasidir. Bu fonksiyonunun yerine getirilmesinde, her toplumun kendi ihti-
yaç ve imkanlari tarafindan belirlenen kendine özgü bir tarzi vardir. Bu bakimdan
asagi-yukari, üst-alt, ileri-geri gibi tasnitler kültür kavraminin mahiyeti ile bagdas-
maz.

5. Toplumun ve fertlerin ihtiyaçlari izafidir. Bu bakimdan, sikça yapildigi gibi
Avrupa merkezcilige düsülüp, kültürleri Avrupa'yi mikyas alarak degerlendirmek
yanlistir. Kültür toplum fertlerinin maddi ihtiyaçlarinin karsilanmasinda, motivas-
yonlarinda, hayati anlamlandirmalarinda, sosyal tesanütü ve entegrasyonu teminde-
ki yeterliligine göre degerlendirilmelidir.

Bu çerçevede kültür politikasi, devralinan mirasin gelistirilip zenginlestirilerek
kullanilmasini kolaylastiracak, toplum fertlerinin bu mirasla ilgili müstereklerini
azami seviyeye çikaracak uygulamalardir. Bu uygulamalarin -ya da kültür politika-
sinin- hedefi toplumun devraldigi mirasi gelistirmesidir. Burada miras anlayisi kül-
tür politikasi bakimindan hayati önemi haizdir. Zira kültür politikasinin öncelikle
mirasin ne oldugu konusunda belli tespit ve kabullerde bulunmasi, daha sonra bu
mirasi -niteligini degistirmeden- gelistirerek gelecek kusaklara devretmesi lazimdir.
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Muhakkak ki kültür sadece miras olmasi sebebiyle degil, ait oldugu toplumun kisi-

ligini beslemesi, tesanüt ve kaynasmasini artirmasi, maddi ve manevi ihtiyaçlarini
karsilamasi, toplum fertlerinin ahenkli gelisimini temin etmesi, onlari hayati an-
lamlandirma ve motivasyon bakimiarindan tatmin etmesi sebebiyle önemlidir.

II. ATATÜRK DÖNEMI KÜLTÜR POLITIKASI

"Yaptigimiz ve yapmakta oldugumuz in-
kilapiarin gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkini
tamamen asri ve bütün mana ve eskaliyle me-

deni bir hey 'et-i içtimaiye haline isal etmek-
tir." Nutuk, C. 2, s. 214

19. yüzyilin sonu ve 20. yüzyilin basi dünya için -tipki bugünlerde oldugu gibi-
çok önemli degisim ve dönüsümlerin yasandigi, eski dengelerin geçersiz hale gelip
yerine yenilerinin tesis edildigi bir devir olmustur. Insanlik tarihinde uzun sayilabi-
lecek bir dönem geçerli olan çok dinli, çok etnikli imparatorluklar dönemi sona
ermis, sanayi devrimi ve buna bagli gelismeler üretim ve piyasa yapilarini ciddi
biçimde degistirmistir. Avrupa' da zihniyet sahasinda, önce Protestan ahlakinin daha
sonra da aydinlanma felsefesi ve pozitivist düsüncenin biçimlendirdigi degisimler
yasanmistir.

Süphesiz bu degisim ve dönüsümlerden en fazla etkilenenler geride kalan dö-
nemin temsilcileri (Osmanli ve Avusturya-Macaristan) olmustur. i Bu dönemi yasa-

yan Osmanli nesilleri bir insan ömrü içinde tahayyül edilemeyecek degisikliklerin
(topraklarin azalmasi, milliyetçi hareketler, ihanetIer, baskaldirilar, degisen ittifak-
lar vs.) sahidi olmuslardir.

Böyle bir sürecin sonunda ve "Osmanli Imparatorlugunun külleri arasinda" ku-
rulan Türkiye Cumhuriyetinde bu arka plan belirleyici olmustur.2 Bunun için, yeni
kurulan devlet, hakli olarak, toplumun kendini tanimlamasinda etnik, dini ve ideo-
lojik referanslari kullanmasindan endise etinistir. Bunlarin yerine referans olarak
laiklik, milliyetçilik ve bilim (pozitivizm demek de mümkündür) üzerinde durul-
mustur. Bu husus dönemin kültür politikalari için de belirleyici olmustur.

2

1200'lerin sonlarinda tarih sahnesine çikan bu iki hanedanin (Osmanlilar ve Habsburglar)
kurduklari devletlerin de (Osmanli ve Avusturya-Macaristan) birbirlerine yakin tarihlerde
sona ermesi, tarihi analizlerde göz önünde bulundurulmasi gereken mühim bir husustur.

Türkçülerin çogunun Anadolu topraklari disindan, kaybedilen topraklardan gelen insanlar
olmasi belki de bundandir. Bu insanlar, kendi ömürleri içinde topraklarin, istiklalin elden

gittigini görmüsler, evveldenberiyasayageldikleritopraklariterk etmek zorundakalmislar-
dir. Anadolu'da yasayanlar için düsünülemeyecek bir seyolan Anadolu'nun da kaybedilme-
si oillar için muhtemel bir hadisedir.
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Dönemin kültür politikasinin, konu ile ilgili özellikleri olarak sunlar belirtile-
bilir (Atatürk'ün sözleri tirnak içinde italik olarak verilmistir):

- Eski ile kökten bir kopus, esasi ve eskaliyle milli bir dönüsüm amaçlan-
mistir. Bu bakimdan ilk planda hedefler iktisadi olmaktan çok kültürel ol-
mustur. "Türkiye Cumhuriyeti 'nin temeli kültürdür. ... Kültür, okumak, an-
lamak, görebilmek, görebildiginden anlam çikarmak, ders almak, düsün-
mek, zekayi egitmektir." "Mim kültürün her alanda açilarak yükselmesini
Türkiye Cumhuriyetinin temel dilegi olarak saglayacagiz (GKB 1997:
349).

- Kopus ve dönüsüm düsüncesinin sebebi, devralinan kültür degerlerinin de-

gersizligi yolunda bir kabul ya da düsük degerlilik kompleksi degildir.
Böyle oldugu içindir ki, benzer bir mirasi devralan Almanya'nin Hitler'le
girdigi yola sapilmamistir. Aksine, kendine güven ve bagimsizlik fikri hep
ön planda olmustur. Kopus ve dönüsüm, bizzat yasanarak ve bedelleri öde-
nerek idrak edilen degisim ve dönüsümlere uygun toplum yapilanmasinin
ne oldugu konusundaki kabul temelinde gerçeklestirilmistir. Bu kabul, o
zamana kadar geçerli olan gücün mesruiyetinin dine ve hanedana dayali ol-
dugu çok dinli, çok dilli, çok etnikli imparatorluk tipi toplum yapisinin ar-
tik geçerli olmadigina dair bir kabuldür. "Milletimizin hedefi, milletimizin
mejkUresi bütün cihanda tam manasiyle medeni bir heyeti içtimaiye olmak-
tir. Bilirsiniz ki, dünyada her kavmin mevcudiyeti, kiymeti, hakki h'ürriyet
ve istikldli, malik oldugu ve yapacagi medeni eserlerle mütenasiptir. ... Ha-

yat ve maisete hakim olan ahkamin, zaman ile tagayyür, tekamül ve teced-
düdü zaruridir.Medeniyetinihtiralarz,fennin harikalari,cihani tahavvül-
den tahavvüle duçar ettigi bir devirde, asir/ik köhne zihniyetler/e,
maziperestlikle muhafazai mevcudiyet mümkün degildir (GKB 1997: 350).

- Tarihte sayilari ancak bir elin parmaklari kadar olan, devlet kuran, devletsiz

yasayamayan bir millet olmanin bilinciyle hedef sadece Türk toplumu ile
sinirli tutulmamistir. Küresel bir vizyon söz konusudur: "Türkiye 'n~n bu-

günkü mücadelesi yalniz kendi nam ve hesabina olsaydi belki daha kisa,
daha az kanli olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye azim ve mühim bir

gayret sarf ediyor. Çünkü müdafaa ettigi bütün mazlum milletlerin, bütün
sarkin davasidir." (isikli 1999: 258).

- Kültür ve medeniyet arasinda bir fark görülmemektedir. "Bence medeniyeti

harstan ayirmak güçtür ve lüzumsuzdur. Bu nokta-i nazarimi izah için hars
ne demektir tarif edeyim. Bir insan cemiyetinin; a. Devlet hayatinda, b. Fi-
kir hayatinda yani ilimde, içtimaiyatta ve güzel sanatlarda, c. Iktisadi ha-
yatta yani ziraatte, sanatta, ticarette kara, deniz ve hava münakalatçiligin-
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da yapabildigi seylerin muhassalasidir. Bir milletin medeniyeti dendigi za-
man hars nami altinda saydigimiz üç nevi faaliyet muhassalasindan hariç
ve baska bir seyolamayacagini zannederim. Süphesiz her insan cemiyeti-
nin hars, yani medeniyet derecesi bir olamaz. Bu farklar devlet, fikir, ikti-
sadi hayatlarin her birinde ayrz ayrz göze çarptigi gibi bu fark üçünün
muhassalasi üzerinde de görülür. Mühim olan muhassalalar üzerinde fark-
tir. Yüksek bir hars, onun sahibi olan millette kalmaz, diger milletlerde de
tesirini gösterir. Büyük kitalara samil olur. Belki bu itibarla olacak, bazi
milletler yüksek ve samil harsa medeniyet diyorlar. Avrupa medeniyeti, asrz
hazir medeniyeti gibi. (GKB 1997: 354-356).

- Kültür ya da medeniyet batidadir. Yeni kurulan devlet istiklal konusunda
çok hassastir. Ancak bu asla bir tecrit anlamina gelmeyecektir. Bunun için
siyasal batililasma yolu tercih edilmistir (Danilov 1999: 2). "Memleketler
muhteliflir. Fakat medeniyet birdir. Ve bir milletin terakkisi için de bu ye-
gane medeniyete istirak etmesi lazimdir. Osmanli Imparatorlugunun sukutu
garbe karsi elde ettigi muzafferiyetlerden çok, magrur olarak kendisini Av-
rupa milletlerine baglayan rabitalarz kestigi gün baslamistir. Bu bir hata i-
di, bunu tekrar etmeyecegiz" (GKB 1997: 350). "Memleketimizi asrilestir-
mek istiyoruz. Bütün mesaimiz Türkiye 'de asri, binaenaleyh garbi bir hü-
kümet vücuda getirmektir." (GKB 1997: 356).

- Zaferlerle dolu bir dönemin ardindan yasanan uzun, bir türlü geri çevrile-
meyen çöküs ve eriyisten kurtulmak için, çagdas medeniyet seviyesine
çikmak bir ölüm kalim meselesi kabul edilmistir. Bu kabul, toplumu "esasi
ve eskali ile" dönüstürme yolunda gösterilen gayretleri ve bazen topluma
ragmen yapilan uygulamalari mesru kilmaktadir. "Medeniyetin coskun seli
karsisinda mukavemet beyhudedir ve o, gafil ve itaatsizlar hakkinda çok

Mdmandir. Daglarz delen, semalarda pervaz eden, göze görünmiyen
zerraitan yildizlara kadar her seyi gören, tenvir eden, tetkik eden medeni-

yetin muvacehei kudret ve ulviyetinde kurunu vustai zihniyetlerle, iptidai
hurafelerle yürümege çalisan milletler mahvolmaga veya hiç olmazsa esir
ve zelil olmaga mahkumdurlar." (GKB 1997: 352). O zaman için, Batinin
kendi uygulamalarini mesru kilmak için kullandigi tabii beseri seleksiyon
(Sosyal Darvincilik) anlayisi, tasvip edilmemesine ragmen, bir realite ola-
rak kabul edilmektedir: "Medeni olmayan insanlar, medeni olanlarin a-
yaklarz altinda kalmaga maruzdurlar." (GKB 1997: 354).

- Kültür politikasi, tatbikatta, tavizsiz bir batililasma biçiminde tezahür et-
mistir. Yapilan inki1aplarin gayesi batililasmadir. Modernlesme süreci sid-
detli bir kültür sarsintisi (Danilov 1999: 4) biçiminde yasanmistir. Mo-
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demlesme süreci ve yeni kültür politikasi, -devrin diger ülkelerinde de gö-
rüldügü gibi- parti örgütlenmesi içinde yer alan insanlar tarafindan üstle-
niImistir. Ancak batililasma, batiyi körü körüne takip olarak anlasilmamis-
tir. Kastedilen bati medeniyeti olmus, dönem içinde batida meydana gelen
fasist yönetimlere itibar edilmemistir.

- Teknolojik, cografi ve sosyal sartlar, kültür politikasinin ülkenin her köse-
sinde ayni biçim ve yogunlukta gerçeklestirilmesini engellemistir. Hatta
bazen kültür politikasi ile bagdasmayan uygulamalar dahi yapilabilmistir.
Dünya tarihinde önemli yer tutan bir geçmisin mirasi ile bazen baglari ko-
parmaya kadar varabilen kültür politikasinin iddiasi ve kisa zaman içinde
gerçeklestirmek istedigi hedefleri, toplumun algilama mekanizmalarinda
bazen esastan daha çok sekil üzerinde durulmasina yol açmistir. Esasa dair
pek çok degisiklige -alfabenin, takvimin, ölçüleI'in degistirilmesi- itiraz e-
dilmezken, sekille ilgili hususlarda yer yer direnmeler görülmüstür.

- Diger alanlarda oldugu gibi, kültür politikasinda da -dil ve tarih konusunda
zaman içinde degisen yaklasimlarda görülecegi gibi- pragmatist ve realist
bir tavir içinde olunmustur. Fakat batililasma konusundaki temel tercih de-
gismemistir. "Bati" herhangi bir ülke ya da ideolojiyi degil, genelolarak
bati medeniyetini ifade etmektedir.

Özetle, AtatÜrk dönemi kültür politikasi milli hakimiyet, bagimsizlik ve özgü-
veni esas alan, toplumu esasi ve eskaliyle çagdas medeniyet seviyesine çikartmayi
amaçlayan realist bir kültür politikasidil'. Anadolu topraklarinda kalan insanlara
milletlesme sürecini yasatmaya matuf bir modernlesme projesidir. Projenin hayata
geçirilmesinde -tarih ve dil tezlerinde oldugu gibi- degisen sartlara göre degisiklik-
ler yapmaktan kaçinilmamistir. Iktisadi, fiziki ve sosyal sartlar, kültür politikasinin
ülke genelinde ayni biçimde tatbik ve tasvip edilmesini engellemistir.

III. KÜRESELLESME VE KÜLTÜR

a) Küresellesme: Sihirli Bir Kavram

Küresellesme3, içinde yasadigimiz devri ifade etmek için bolca kullanilan post,
turbo, ultra, ileri, geç, gelismis, ötesi gibi kavramlardan (postizm) farkli olarak

3 "Global köy" (global village) kavramini ilk olarak 1964 yilinda Kanadali Sosyoloji Profesö-
rü Marshaii McLuhan kuiiandi. O yil ilk haberlesme uydusu firlatilmisti. Günümüzde bu tür
uydularin sayisi 2.000'deli fazladir. Yeryüzünde de milyarlarca alici ve gönderici cihaz in-
sanlarin eiierindedir. Çalisma masalarinda bilgisayar, eiierde cep telefonu, çatilarda çanak
antenler günlük hayatin normal görünümleri haline gelmistir. 1973 yilinda, Harvard sosyo-
loglarindan Daniel Beii "sanayi ötesi toplum"dan söz etmisti. Ona göre, gelecekte makine
üretimi ve isçilik son bulacak ve bunlarin yerini bilim, hizmet ve bilgi toplumu alacakti.
i 980'de Alvin Toffler "Üçüncü Dalga"sini yayinladi: Ilk dalga birkaç bin yil önce tariindaki
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mevcut toplumsal tanimlamalara atifta bulunmayan yeni bir kavramdir (Kneel'
1997). Üzerinde herkesin mutabik oldugu bir tarifi yoktur. Bu durum, kavramin
hem mevcut durumu hem de belli bir süreci ifade etme iddiasindan kaynaklanmak-
tadir. Böyle olunca, bazen devam eden gelismeler, bazen mevcut durum, bazen de .

gelecekle ilgili tahminler tarif unsurlari olarak ele alinmaktadir. Tartismalarda küre-
sellik, küreseIdlik ve küresellesme (Beck 1997a: 5) birbirine karistirilmaktadir.

Küreselcilik piyasa ekonomisi ve neo-liberalizm ideolojisinin günümüzdeki
tartismalarda aldigi isimdir. Bu yaklasim küresellesmenin çok boyutlulugunu sade-
ce (dogrusal) ekonomik boyuta indirgemekte, ekolojik, kültürel, politik, sosyal
boyutlari görmezden gelmektedir. Bu anlayis ülkeleri, -sosyal yapi, kültür, üniver-
siteler, dis politika, gençlik, tarihi ve tabii varliklardan bagimsiz olarak- bir isletme
gibi ele alinmasi ve isletme ekonomisi ilkelerine göre yönetilmesi gereken yapilar
olarak görmektedir. Bunun için vurgusu ekonomik rekabet kabiliyetinin iyilestiril-
mesi ve muhafazasi olmaktadir (Beck 1997a: 5). Her ideolojinin oldugu gibi, küre-
selciligin de rakibi vardir: Anti-küreselcilik. Anti-küreselciler, küreselcilerin aksine,
ekonomik boyut disina agirlik vermekte ve kabus senaryolari çizmektedirler. Onlara
göre, yasananlar kapitalizmin devrevi krizlerinden sonuncusuna buldugu bir çö-
zümden baska bir sey degildir.

Küresellik sinirlandirilmis mekanlarin fiktif halde olmasi, hiçbir ülkenin, gru-
bun kendisini digerlerinden tecrit edememesi halidir. Dünya bakimindan hemen her
zaman küresellik söz konusu olmustur. Aii(;ak son yillarda ulasim, iletisim ve tek-
nolojideki degismeler k~reselligi daha da yogunlastirmistir.

Küresellesme ise sik -ve genellikle yanlis- kullanilan, nadiren izaha kavustu-
rulan, istismara müsait ve politik olarak çok etkili kavramlardan biridir. Bu bakim-

dan küresellesmenin -iletisim teknigi, ekoloji, ekonomi, çalisma organizasyonu,
kültür, sosyal yapi ile ilgili- farkli boyutlarinin ortaya konulmasi gerekmektedir.
Küresellesme bir süreci ifade etmektedir.

Küresellesme, ilk olarak çevre meselelerinin global bir mahiyet kazanmasi üze-
rine kullanilmaya baslandi. Çevre riskleri mekan olarak sinirlanamiyol', zaman ola-
rak geri döndürülemiyorlardi ve çiktiklari mekanla bagimli degillerdi. Risk agi ve
risk zincirleri olusturuyorlar, failler ve magdurlar arasinda dünya çapinda bir daya-
nismayi gerektiriyorlardi. Baska bir ifade ile küresel risklerdi. Daha sonra, küresel-

buluslarla gelmis, üç yüzyil kadar önce sanayi devrimi ikinci dalgayi olusturmus, 1980 yi-
linda ise, üçüncü dalga baslamisti. Çünkü kitle toplumu ferdilesmeye basliyor, tek tip çalis-
ma kayboluyol', hiyerarsiler çözülüyor, monopoller ortadan kalkiyor ve bir bilgi toplumu
ortaya çikiyordu. Lukacs'a göre, son bes yüzyilin SOI1 10-12 senelerinde tarih kirilmakta ve

süreklibir öncekidcvir sona ennektedir, Sovyetler Birligi ve Dogu Avrupa'daki reformlara
bakilinca 20. yüzyilin ve modem çagin da sonu gelmistir.
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lesme ile, gelismekte olan ülkelerin bati modelini benimseme\eri kastedildl. Bu
süreç içinde geleneksel kültürler yok olmaya baslayip, kapitalist pazar ekonomisi
sistemi ve "sekli bir demokrasi" yayginlasiyor, az gelismis ülkeler gelismis batili,
sanayilesmis ülkeler tarafindan belirlenen dünya pazarina bagimli hale geliyorlardi.

Küresellesme sanayilesmis ekonomilerin gelismekte olan ülkelere yayilmalari-
nin bir "geri etkisi" olarak da anlasildi. Yeni gelisen ülkelerin dünya pazarina artan
entegrasyonlari ve rekabet kabiliyetleri ile bunun neticesinde münferit isletmelerin,
branslarin ve bölgelerin hissettigi keskin bir uyum baskisi söz konusuydu. Diger
bir deyisle mevcut küresellesme baskisi, karsi bir baskinin olusmasina neden olmus
ve böylece, ucuz isgücü ve nüfus avantajina sahip olan basta Güney Asya olmak
üzere dünyanin bazi geri kalmis bölgeleri dünya ekonomisi içinde agirlik sahibi
olmaya baslamislardi.

Kavram konusundaki farkli tarifler ve ihtilaflar bir yana, küresellesme denilin-
ce genellikle, ekonomik faaliyetlerin dünya çapinda birbirine baglanmasi, bagimli
hale gelmesi anlasilmaktadir. Buna göre küresellesme sermaye, yönetim, istihdam,
bilgi, dogal kaynaklar ve organizasyonun uluslararasilastigi ve tam anlamiyla karsi-
likli bagimlilastigi bir ekonomik ve siyasal yapilanmadir. Bu yeni yapilanma içinde
ekonomik rekabetin zemini inilli ekonomiler olmaktan çikarak dünya gezegeninin
(globus) tamami haline gelmektedir.

Küresellesme kavraminin dayanaklari (uluslararasi ticaretin artmasi, milli si-
nirlarin ortadan kalkmasi, milli devletlerin belirleyiciliginin ve toplumsal düzenle-
me imkanlarinin yok olusu, finansman piyasalarinin küresellesmesi, dogrudan ya-
banci yatirimlarin artmasi, ekonominin reel üretimden bagimsiz virtüel ekonomi
haline gelmesi, bilgiye ulasma ve bilgiyi yaymada hiçbir engelin kalmamasi, birey-
lerin, mallarin, sermayenin serbest dolasiminin sorunsuz bir biçimde mümkün ol-
masi, tek bir dünya toplumunun ortaya çikmasi, gelismislik farklarinin ortadan kal-
kiyor olmasi...) konusunda somut verilere dayanan aleyhte bulgular da bulunmakta-
dir.

Küresellesme sürecinde bölgelerin ve mahalli topluluklarin öne çiktiklari, söz
ve rey sahibi haline geldikleri, küresel aktörler tarafindan -milli devlet bir yana
birakilarak- muhatap alindiklari görülmektedir. Bu bakimdan, yasananin esasinda
'globalizasyon' (küresellesme) degil, 'glokalizasyon' (küyerellesme) oldugu söy-
lenmektedir. Ancak birbiri ile çelisir gibi gözüken bu iki sürecin -küresellesme ve

yerellesme- birbirini besleyen tek bir projenin unsurlari oldugu söylenebilir.

Netice olarak, sosyolojik anlamda küresellesmenin mahalli kültürlerin ve gele-
neksel toplumsal baglarin çözüldügü, milli devletlerin belirleyiciliginin azaldigi,
gruplar ve kisiler arasindaki her türlü iliskinin kolaylasip yayginlastigi, üretimin ve
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bölüsümün yeni bir dönüsüm içine girdigi, gerek toplumlar arasinda gerekse ayni
toplum içindeki sürtüsmelerin yayilma tehlikesinin her zamankinden daha çok ol-
dugu, sinirlarin ve geleneksel aktörlerin öneminin azaldigi, farkli bir bireyselciligin
geçerli oldugu, geleneksel toplumsal kurumlarin fonksiyonlarini yitirdikleri, daya-
nismanin azaldigi, küresel ekonomik rekabetin belirleyici oldugu, degerler sistemi
henüz ortaya konulamamis bir süreç oldugu ifade edilebilir.

Küresellesme zaman ve mekanin algilanmasindaki degisim seklinde tarif edil-
diginde bir tespittir. Mevcut sunulus biçimiyle ise hem bir hegemonik güç iddiasi,
hem mevcut sistemin isleyisinden esas payi alanlarin deger ve ölçülerini "evrensel-
lestirmek" anlaminda spekülatifbir iddia, hem de bir baski aracidir (Özel 1995: 32).
Uzun vadeli ve tarihi bir süreçtir. 19. yüzyilda Asya'nin, Amerika'nin ve Afrika'nin
koloniyalizm ve batililastirmaya tabi tutulmasi bugünkü küresellesmenin önemli
temellerini olusturur (Rhein 1997: 57). Baska bir ifade ile, küresellesme -bazilarinin
iddia ettigi gibi kader olmak söyle dursun- kendiliginden isleyen tabii bir süreç bile
degil, bilinçli bir projedir.

b) Küresellesme ve Toplum

Küresellesmenin, dünyayi global bir köy haline getirdigi, bu "köy"de tüketim
kaliplarini, kurumlari, gruplari ve fertleri birbirine benzestirdigi söylenmektedir.
Küresellesme, büyük bir aynilastinci olarak (Dahrendorf 1997) görülmektedir. Bir
baska ifadeyle, farkli hayat tarzlari zorlasmakta, yemekten giyime, eglenceden din-
!enmeye kadar bir çok alanda "tektiplesme" yasanmaktadir. "Sürüden ayrilmanin
vakti geldi" spotuyla yapilan bir kot reklami, karikatürize bir sekilde de olsa bu
durumu ifade etmektedir.

Küresellesmeyle birlikte çok kültürlü toplumlarin ortaya çiktigi, müsamaha ve
anlayisin egemen oldugu ileri sürülmekte, etnik ve kültürel çatismalarin ve bununla
birlikte siddetin artmasinin, radikallesen modernligin toplumu çözülmeye götürine-
sinin yasanilan sürecin istisnasini teskil ettigi, müsebbibinin de basta Islam olmak
üzere fundamentalizm oldugu (Huntington) ifade edilmektedir.

Sosyal birligin dagilmasi tehlikesi, küresellesmenin en ciddi sonuçlarindan
(Dahrendorf 1997; 2000) biri olarak görülmektedir. Küresellesme rekabetin büyük,
dayanismanin ise küçük harflerle yazilmasini öngörinektedir. Küresellesme ile bir-
likte degerler alaninda da önemli dönüsümler yasanmaktadir. Eskiden önemli bu-
lunmayan bagimsiz ve bireysel hareket etme, yeni devrin el üstünde tutulan ve (an-
layis bir yana) takdirle karsilanan degerleri haline gelmistir. Dayanisma, fakirlere
yardim ise ya eski devrin degerleri olarak küçümsenmekte ya da imajin güçlendi-

rilmesi yoluyla kazancin artirilmasma ne kadar katkida bulundugu açisindan deger-
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lendirilmektedir. Sosyal Darvinci seleksiyon (hayatta kalma) mücadelesi, kurumsal
gelismelerle keskinlestirilmektedir.

Mümkün olan bütün formlariyla yeni bir cemaat yapilanmasi arayisi (lokalizm-
integrizm), yeni bir dindarlik ve fundamentalizm yasadigimiz devrin özellikleri

arasindadir. Batida kurumlara olan itimadin kaybolmasiyla birlikte kiliseden ayri bir
Hiristiyanlik (Der Spiegel 1997b), Sci~ntology (Der Spiegel 1997b), Moon gibi
"modem" tarikatlar, Islam dünyasinda siyasi yani agir basan militan bir din anlayisi,
mafya vb. örgütlenmelerde cemaat yapisindan daha ileride dayanisma, bazi spor
kulüpleri, sanatçi vb. çevresinde irrasyonel bagliliklar, Türkiye'de kendine özgü bir
"particilik" ilk akla gelen modem cemaat örnekleridir (Koçdemir 1999b).

Küresellesme, ferdin ortadan kalktigi bir asiri ferdiyetçiligi öngörmektedir.
Sosyal güvenlik anlayisinin ekonomi bakimindan yük olarak görülmesi, sosyal
güvenlik kurumlarinin etkinliklerinin azaltilmasi, ferdin dayanisma içinde bulundu-
gu aile, köy, grup gibi kurumlarin parçalanmasi, ahlaki referanslarin geçersiz hale
gelmesiyle fert, ne yükselmesi ve olumlu seylere ulasmasinda ne de belli risklerin
gerçeklesmesi halinde hiç kimseden yardim ve dayanisma bekleyemez hale gel-
mektedir. Bu ortam içinde sosyallesme ve kisilik olusumu gibi süreçler eski mahi-
yetlerini kaybetmektedir. Modem sosyal hayat, yabancilasma, güvensizHk, yüz
yÜze olmayan iliskiler gibi özellikleriyle mekan ve zaman kombinasyonlarinin ye-
niden düzenlenmesine yol açmaktadir (Richter, D 1997: 185-204). Sosyal iliskilerin
geleneksel çerçevesinden ayrilmasi, bireysel düzeyde güvensizlik ve korkunun
ortaya çikmasi bakimindan büyük bir tehlike anlamina gelmektedir (Giddens 1991).
Modem toplum sundugu çogu1culuk içinde müsahhas bir kimlik tespitini imkansiz
hale getirmektedir. Günümüz bireyi bizzat tecrübe neticesinde elde etmedigi bilgile-
re göre davranista bulunmakta ve sosyal münasebetlerin geçerliligi konusundaki
eski kabullere katilmamaktadir.

Gelisen ulasim ve iletisim imkanlari ile artan mobilizasyon, fertlerin birbirleri-
ne, aile ve süliile gibi kan bagliliklarina, topraga ve vatana olan bagliliklarini azalt-
maktadir: "Küresellesme sürecinden en çok istifade etmek isteyenlerin
heimatlos/vatansiz olmasi gerekmektedir. Önemli olan evrensel homojen kültürün
degerleridir. Milli kültürlerle ilgili saplantilar, tek pazar haline gelen dünyada anla-
silmayi zorlastirmakta, rekabet kabiliyetine engelolmaktadir. Artik sosyal sistemle-
rin sinirlari milli devletlerin sinirlari ile örtüsmemektedir. Tartismali olmakla bir-
likte, sosyolojik analizlerde toplum denildiginde bir ülke sinirlari içindeki insanlarin
olusturduklari sosyal yapinin kastedilmesi artik mümkün degildir (Luhmann 1993:
571vd.)".

Küresellesme, beraberinde getirdigi bireyse1cilik ve sosyal normlara bagli ol-
mama özellikleriyle bireylerin toplumsal kurumlara olan inanç ve bagliliginin kop-
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masina yol açmaktadir. Basta kilise ve siyasi partiler olmak üzere hemen büijin
toplumsal kurumlarin agirliklari azalmaktadir. Çünkü küresellesme kurumlarin
yerine atomize bireyleri ikame etmek istemektedir. Gelecek yüzyilda otoriter -
totaliter degil!- düzenlerin toplumsal birligi koruyup, devam ettirme sanslarinin
daha fazla olacagi söylenmektedir: ÇünkÜ, ekonomik küresellesmenin birer nesne
degil özne olan insanlarin tahammül edemeyecegi sonuçlari vardir. Saldirgan böl-
gecilik ve fundemantalizmin önlenmesi de ancak otoriter düzenlerle mümkündür.
Ayrica, küresellesmenin, hukukun ve düzenin korunamamasi gibi, normal demok-
ratik usulleI'le bertaraf edilemeyecek yan etkileri de vardir (Dahrendorf 1997).

Modem toplum aileyi parçalamakta, onun çekirdek olarak bile devamini tehli-
keye düsürmektedir. Üretim için gerekli emek miktarinin azalmasiyla ortaya çikan
bos zamanlar konusundaki "yeni Üretimler" (bilgisayar, eglence, kozmetik, moda,
turizm, tÜketim çilginligi gibi) nüfus artis oranini olumsuz yönde etkilemektedir.
Yasli nüfusun oraninin artmasi hastalik, yaslilik sigortalari gibi alanlardaki harca-
malari artim1akta, bu durum aktif nüfusu asiri bir yük altina sokmaktadir. BütÜn
bunlar, bu çalismada belirtilen manasiyla miras aktarimini kesintiye ugratmaktadir.

c) Küresellesme ve Kültür

KÜresellesmenin, hayat tarzlari ve hedeflerde aynilasma saglayarak, milli kül-
türleri asindirip yok edecegi, bu kültÜrlerin "yüksek degerler"i temelinde yeni bir
"dÜnya kültürünÜn" ortaya çikacagi ve bu kültürün de dünya barisinin garantisi
olacagi ileri sÜrülmektedir. Eldeki bazi veriler de bu iddiayi dogrulayacak biçimde,
farkli dÜnyalarin küitÜrel diftizyon boyutlarini asan bir benzesme süreciyle karsi
karsiya olduklarina dair ipuçlari vermektedir. Kitle haberlesme araçlari, turizm,
dÜnya ticaretindeki hareketlilik, kÜltür tasiyicilarinin sirkÜlasyonu, bati küitÜrü
temelinde bir evrensel homojen kültür yapisina gidise isaret etmektedir. Bu süreç
içinde batinin ürettigi ve genel kabul gören ortak degerler ortaya çikmistir (Bostanci
]990: 3] -36): Insaniyetçilik, irk ayrimina muhalefet, temel hak ve hürriyetler, siyasi
katilim, demokrasi gibi...

Diger yandan kapitalizmin -sermaye birikimi disinda- diger bir ayirici özelligi
her seyin meta haline geldigi bir iktisadi anlam dünyasi olusturmasidir. Bu durum
hem genel kabul gören evrensel degerler hem de kültür için geçerlidir (Mahçupyan
1997: ]7-23). Artik kültürün, sanatin ve bilimin sponsorsuz olarak yasatilmasi çok
zor haie gelmistir. Bu sponsorlar ise genellikle ya uluslararasi sirketleI'ya da bunla-
rin veyahut bazi devletlerin finanse ettigi sivil toplum teskilatlari olup, global kültür
yönünde baskida bulunmaktadirlar.

Kitle iletisim araçlarinin, teknolojinin ve sermayenin imkanlarini yedegine ala-
rak milli kültürleri yerle bir etme niyetinde olan, üstelik bu niyetinin insanligin
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hayrina oldugunu, insanligin böyle bir dönüsüme, tektiplilesmeye ve aynilasmaya
mahkum oldugunu söyleyen, dayatmaci, degerlerden bagimsiz yeni bir kültürün,
hatta dinin empoze edilmek istendigine sahit olunmaktadir. Bu kültür (global mono-
kültür), tüketirnin artirilmasi esasina dayanmaktadir. Bu talan karsisinda zayif kül-
türler hemen teslim olmakta, Türk kültürü gibi tarihi kökleri, derinligi, cografi saha-
si itibariyle kuvvetli kültürler ise, henüz tam bir alternatif olamasalar bile umut

sebebi olarak ortada durmaktadirlar. Çünkü, "Kültürde kuvvetli bir mazinin perçin-
ledigi tecanüs belki istenen bazi degismelerin meydana getirilmesinde güçlükler
çikarir, fakat kültürün istenmeyen degismelere karsi direnme gücü de ayni teca-
nüsten gelmektedir" (Güngör 1993: 26).

Ancak küresellesmenin kültür üzerinde bir homojenizasyon yerine, özellikle
CD, kaset, radyo-televizyon, medya yoluyla tam aksi yönde etkide bulundugu da
ileri sürülebilir (Richter 1997: 196-197). Hatta empirik arastirmalar da bu görüsü
desteklemektedir. Robertson'a göre, içinde bulundugumuz süreçte hem münferit
olanin evrensellestirilmesi hem de evrenselolanin içsellestirilmesi ayni anda ya-
sanmaktadir (Robertson 1992: i 00). Burada mesele, tekrar glokalizasyon konusuna
gelmektedir. Mahalli kültürlerin kendilerini ifade imkani bulmasi ve gelismesi, milli
kültürleri zayiflattiklari ölçüde küresel mono kültürün lehine olmaktadir. Iste bu
noktada, küreselcilik bazen hedeflerine varmak için anti-küreselcileri kullanmakta-
dir. Anti-küreselciler uluslararasi küresel aktörlere (Dünya Bankasi, Uluslararasi
Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü vb.) karsi mücadele ederken, "yerel diller", "yerel
kültürler", "çok kültürlü toplum", "azinlik haklari" gibi kavramlar adina milli dev-
letin alttan yipratilmasina hizmet etmektedirler.

Insanlik bugün geldigi noktada, basta çevre, gen teknolojisi, sosyal çözülme
olmak üzere maruz kaldigi meselelerin bilimselcilikle, teknoloji ile, rasyonellikle
çözülemeyecegini fark etmistir. Büyüden arindirmanin, dünyanin anlamdan arindi-
rilmasi sonucunu dogurdugu, hayatin bosluk kabul etmemesi sebebiyle tahrip edi-
len, degersiz hale getirilen deger ve inançlarin yerine yenilerinin (bilim, metafizik,
sanallik, çevre gibi) olusturuldugu görülmüstür: Sanal bebeklere cenaze merasimi
ve mezar yaptirilmaktadir. Liderlerin karizmasindan, peygamberlerin otoritesinden
kurtulan insanlar pop sarkicilarinin konserlerinde kendilerini jiletlemekte, Ingilte-
re'nin eski kraliçesinin ölümü bütün dUnyayi yasa bogmaktadir. Gençlik, esrar ve
uyusturucuile girdigi apayri bir dünyaya kaçip durmaktadir. Bütün bunlarda açikla-
yici anahtar kavram iletisim olarak görülmektedir (Richter 1997: 201; Koçdemir
1999a).

Özetle küresellesme, bagimsiz bir kültür politikasi yürütülmesini imkansiz hale
getirmese de zorlastirmaktadir. Nesiller arasinda kültÜr aktarimini kesintiyeugrat-
maktadir. Milli kültürün sosyal tatmin, anlamlandirma, dayanisma, entegrasyon,
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mesruiyet ve motivasyon gibi fonksiyonlarini ifa etmesini engellemekte, tüketim ve
hazcilik temelinde yapay ve metalasmis bir "kültürü !" dayatmak istemektedir.
Güçlü milli kültürleri zayiflatmak için, mahalli ve marjinal kültürleri ön plana Çl-
kartmaktadir.

d) Küresellesme ve Türk Kültürü

Küresellesme ve Türk kültürü arasindaki iliskiler ve bunlarin muhtemel seyrini
yukarida belirtilen ayni süreç içinde yasanan iki olgu (evrenselolanin içsellestiril-
mesi ve münferit olanin evrensellestirilmesi) belirleyecektir. Bu sürecin belirleyici
unsurlari, Türk kültürünün özellikleri ile yeni sürecin motor gücü iletisim olacaktir.

Erol Güngör'e göre, Türk kültürünün üç ana kaynagi vardir: ilki "Türklerin
müsterek tarih ve dil sahibi bir kavim olarak çokeskiden beri edindikleri ve gelis-
tirdikleri vasiftar, yani Anadolu'ya yerlesen Türklerin kavmi hususiyetleri; ikincisi
IsHim medeniyeti; üçüncüsü de Anadolu'da ve Rumeli'de geçen uzun bir tarih bo-
yunca edindikleri bilgi ve tecrübe." (Güngör 1980: i 06)

Türk milletinin milli karakteri ve refleksleri hariçten gelen ve devlet-i ebed
müddet anlayisini tahribe yönelik müdahalelere karsi her zaman bir savunma meka-

nizmasi bulmustur: Türk kültürü tarih boyunca daima saglam bir siyasi organizas-
yonla birlikte var olmustur (Güngör 1996: 96). Türk'ün "devlete bir can borcu"

vardir. Bunun içindir ki, Türk kendisine empoze edilmek istenen seyin, devleti tah-
rip edecegini anladigi anda, buna karsi bir korunma mekanizmasini refleks olarak
yaratabilmektedir.

Dünya ülkelerinin küresellesme sürecinden nasil etkilendiklerine baktigimiz-
da, Amerika, Ingiltere, Hollanda (hatta Çin) gibi geçmiste "dünya imparatorlugu"
tecrübesine sahip olanlarin kazançli çiktigini, Almanya, Balkan devletleri gibi sade-
ce ulus devlet olarak var olmus, ya da yakin geçmiste dünya sahnesine çikan dev-
letlerin ise yeni sürece intibak edemediklerini görmekteyiz. Türk toplumu "impa-
ratorluk" degil "dünya devleti" tecrübesiyle bu sayilanlardan daha avantajlidir.
Gerçekten, Anadolu'nun küçük bir kasabasindaki firincinin Türk Cumhuriyetlerine
ya da dünyanin baska bir kösesine gidip orada is kurmasina benzer bir tavri, Avru-
pa' da ancak büyük holdinglerden bekleyebiliriz.

Yeni dönemin en önemli özelliklerinden birisi de dünyanin ekolojik tahribat
sebebiyle intihar noktasina yaklasmasi ve bu konudaki tehdit ve tehlikelerin global
bir mahiyet kazanmasidir. Bu tehlikenin azaltilmasi için yeni degerler olusturulma-
ya çalisilmaktadir. Ancak, zorlama ve suni programlar basariya ulasmamaktadir.
Türk kültürü göçebe-çadir yasantisi, dünya görüsü gibi kaynaklardan ve bizzat ken-

disindemevcut(tasarruf,sadelik,az tüketim,kalici olmayanmimari, tabiatlaiç
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içelik, dünya telakkisi gibi ) özellikleriyle ekolojik tehdit karsisinda en güzel ce-
vaplara sahip bir kültürdür.

Aydinlarla halk arasindaki kopukluk Türk kültürünÜn küresellesme bakimin-
dan üzerinde durulmasi gerekli en hayati meselelerinden birisidir. Kilik kiyafet,
sanat, gida, yemek gibi hususlarda yabanci kültür unsurlarinin Türk kültürü içine
girme hizi ve miktari fazla olsa da, halkin temsil ettigi yerli kültür büyük ölçüde
ayaktadir. Türk insani kültürünü koruma ve devam ettirme konusunda Sasirtici ref-
lekslere sahiptir. Bilmese bile sezerek bir çok tahribata müsaade etmemektedir.
Disariya giden isçide bile yabanciya karsi bir üstünlük duygusu vardir. Buna muka-
bil aydinlar tipki A'raf sakinleri gibi yerli kültür ile batili kültür arasinda marjinal
bir varlik durumundadirlar (Güngör 1995: 149). Hem Türk kültürünün evrenselles-
tirilmesi, hem de evrensel degerlerin içsellestirilmesi konusunda aydinlarimiz sade
insanlarimizin gerisinde kalmistir. Adalet, insan haklari, esitlik gibi kavramlar ay-
dinlarin kendi pozisyonlarina hizmet ettigi müddetIe ve ölçüde benimsedikleri de-
gerlerdir.

Evrensel degerler ve kültür unsurlarinin neler oldugunun iyi tespit edilmesi ge-
reklidir. Unutulmamalidir ki, kültür ve medeniyet birbirinden ayri hadiseler degil-
dir. Milli kültürler bir medeniyetin çesitli manzaralarindan ibarettir (Güngör 1996:
101). Kültür konusunda sekilde kalan, Türk insaninin kabul ve takdirine mazhar
olmayan uygulamalar neticesiz kalmaya mahkumdur. Erol Güngör bu durumu söyle
izah etmektedir (Güngör] 996: ]04): "Bir odanin sicakligi artinca termometrenin
ibresi yükselir, fakat termometreyi isitarak ibreyi yükselttigimiz takdirde odanin

harareti hiç degismez." Günümüzde moda olan yabanci dille egitim, bilgisayar
seferberlikleri, "çagdaslik" adina getirilen dÜzenlemeleri vs. bu açidan degerlen-
dirmekte fayda vardir. Diger taraftan bu evrensel kültür unsurlarinin layikiyla iç-
sellestirilmesi için Türk kültürünÜn canli ve diri bir biçimde mevcudiyetini devam
ettiriyor olmasi sarttir. Bu bakimdan kültürÜn "gelistirilip zenginlestirilen bir miras"
olma özelliginin muhafaza edilmesi büyük önem tasimaktadir.

e) Türk Kültürünün Bugünkü Durumu

Türk kültürü, saglam ve uzun geçmise sahip olmasi sebebiyle küresellesme
karsisindaeriyip yok olmadan ayakta kalma imkan ve gücüne sahip bir kültürdür.
Ülkenin küresel aktörlerle eklemlenmesi sadece belli bölgeler ve gruplarla sinirli
kaldigi için, kültürün bÜyük bir kismi tektiplestirme sürecinin disinda kalmistir.
Ancak iktisadi gelismislik farklari ve geri kalmislik, Atatürk dönemi sonrasi uygu-
lanan bazi yanlis politikalarin da etkisiyle, Türk kültürünün homojen ve dengeli
biçimde gelismesini engellemistir. Isin sekil tarafina agirlik verilmesi, kültürün tabii
gelisimini aksatmistir. Yeni politikalarin ulasamadigi, ancak eski gelenegi sürdürme
imkanini da kaybeden kültÜr unsurlari önce geri çekilmis, daha sonra da revansist
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bir tarzda ve rast gele ortaya çikmaya baslamistir (Ayvazoglu 1995: 831). Egitimin
yayginlasmasi ile kültür, sanat, bilim ve düsünce dünyasina dahil olan yeni unsur-
lar, kalkinma ve büyümeden baska bir amaç tanimamislar ve kültür karsisinda ka-
yitsiz, hatta çogu zaman tahripkar bir tutum içinde olmuslardir.

Türk kültürü, köyden kente yogun ve kontrolsüz göç, hizli nüfus artisi, iktisadi
politikalarin ve sosyal devlet uygulamalarinin basarisizligi, sözlü kültürün deger-
sizlestirilmesi, anonimligin artmasi, batililasmanin bati özentiligine dönmesi gibi
sebeplerle kararsiz bir devreye girmistir. Bu kararsizlik içinde kültürel bakimdan bir
kutuplasmanin isaretleri görülmeye baslamistir. Bilhassa büyük sehirlerde olmak
üzere, birbirinden kopuk, birbirinden habersiz kültürel hayatlar kendilerine ait get-
tolarda varliklarini sürdürür hale gelmistir.

Son zamanlara kadar yabanci dil ve yurtdisi tecrübesinden sadece küçük bir
kesimin yararlanmasina bagli olarak, filtre edilerek getirilen dünya kültür ve düsün-
ce ürünleri daha kolay girmeye baslamistir. Alternatif bir tercüme faaliyeti alip
basini gitmektedir. Bu faaliyetin en önemli sonuçlarindan biri post-modernizmin
kesfi ve buna bagli olarak modernizme saldirilmasidir (Ayvazoglu 1995: 834). Bu-
radan hareketle bir geriye dönüs hareketi tespit edilebilir. Bati medeniyeti temelin-
den hesaba çekilmekte, ancak geri dönenlerde gerekli teçhizat bulunmadigi için,
oryantalizme düsülmektedir.

Ödüllendirme ve cezalandirnia mekanizmalarinin inandiriciligini ve mesruiye-
tini kaybettigi toplumda, hazcilik, pragmatizm, tÜketim ve kitle kültürünün ege-
menligi söz konusudur (Oktay 1995: 822). Kültür görsellesmis ve eglence sanayiine
eklemlenmistir. Kitle iletisim araçlari ve bilhassa televizyon insanlarin beklenti
ufkunu genisletmekte, hosnutsuzlugu ve tatminsizligi artirmaktadir. Keza üretim
sürecinde sikintilar kesintiler söz konusudur. Ingilizce'nin Türk dilini istilasindan
rahatsizlik duymak bir yana, bu husus tesvik edilmektedir (Güvenç 1985: 139).

Özetle, milli kültür degerlerinin degersizlestirildigi bir süreç yasanmaktadir.
Milletlesme süreci sikintilarla karsi karsiyadir. Kurumlar kurum baglamistir. Pek
azi disinda güvenilirliklerini yitirmislerdir. Öyle ki, bazi konularda devletler arasi
ya da devletler üstü organizasyonlara daha çok güvenilmektedir. Bir yanda küresel
kültür unsurlarinin benimsenmesi, diger yanda ise mahalli ve marjinal kültür özel-
liklerinin ön plana çikarilmasi süreçleri islemektedir. Iç göç ve geçim derdi ile da-
gilan genis ailenin yerine getirdigi kültürel fonksiyon kitle iletisim araçlari ve eg-
lence sanayii tarafindan doldurulmaktadir. Böyle bir ortamda, kültürel mirasin mu-

hafazasi ve aktariminda basarisiz kalinmaktadir. Toplum içinde, bu topraklarin
asina olmadigi sosyal patolojiler yayginlik kazanmaktadir. Ferdiyetçilik, ilkesizlik

kabul görmekte, tesanüt, entçgrasyon ve motivasyon kaybolmaya yüz tutmaktadir.
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LV.DEGERLENDIRME VE SONUÇ

Degerlendinnede bulunmak için zaruri olduguna inanilan bazi tespitlerin ya-
pilmasi gerekmektedir:

- Bilim adamlari aksini iddia etmekten büyük bir zevk alsalar da, hayat her
zaman teorilerin birkaç adim önünde yürür.4 Tarihi gelisim, sadece önce-
den öngörülme bakimindan degil, kendini kontrol ettinne bakimindan da
bütün fikir ve tesebbüslere üstün gelmistir. Diger taniftan tarih, aksamdan
sabaha ani kirilmalara sahit olmamistir. Tarihteki her dönüsümde, önce in-
sanlarin zihniyet yapilarinda, oradan tarihin rahminde, çok çesitli etkenlerin
belirledigi çok uzun bir olusum yatmaktadir. Bugün karsi karsiya kaldigi-
miz degisimler de yüzyillar önce baslamistir (Beck 1997a: 3-15).

- Dünyanin 1914 öncesine geri dönüp dönmedigi önemli bir tartisma konu-
sudur (Koçdemir 2000). Içinde bulundugumuz dönem, bütün iddia ve spe-
külasyonlar bir yana geçen yüzyilin basi ile ciddi benzerlikler göstennekte-
dir. Türkiye için bu husus bilhassa geçerlidir: Balkanlar ve Kafkaslarda et-
nik çatismalar, topraklarindan geçen büyük projeler, grup haklari adi altin-
daki dis baskilar, ekonomiye müdahaleler, dis mihraklarla eklemlesmeler,
ittifaklara baglanan umutlar, ülke insanlari üzerindeki kiskirtma ve provo-
kasyonlar... bakimindan sasirtici benzerlikler tespit etmek mümkündür.

- Dünya ikinci sanayi devrimini yasamaktadir. Adale gücünün yerine maki-
neyi ikame eden birinci sanayi devrimi ilk asamasinda kendisine ayak uy-
duramayan Osmanli, Çin ve Hindistan'i fakir birakirken, Ingiltere'yi dün-
yanin efendisi yapmisti. 1880'lerden itibaren, elektronik, kimya, otomobil
ve petrol endüstrilerinin ortaya çikmasi ile ikinci asamasina giren birinci
sanayi devriminin lideri artik Ingiltere degil, Almanya ve Amerika olmustu.
Daha sonra, bu ikisine Japonya dahilolacaktir. Dünya, 1980'lerden itibaren
ikinci sanayi devrimini yasamaya baslamistir. Enfonnasyon, yeni madde-
ler, enerji sistemleri, uzay, çevre ve biyoloji endüstri ve teknolojilerinde
muazzam degisimlerin yasandigi bu devrin temel özelligi, arastirma ve ü-

4 Gerçekten de tarih optimist ya da pesimist gelecek tahminleriyle doludur. Genellikle tarih,
bu fa1cllarl her defasinda yaniItmistir. Mesela, Hegel, Pmsya Devletinde dünya tininin
(Weltgeist) zaferini, tarihi idrakin son hakikati olarak görüyordu. Marks, proletaryanin ihti-
yaçlarin belirledigi alandan özgürlük alanina yükselmesini ayni anlamda ele aliyordu. Bu-
gün ne Pmsya devleti ve devlet fikri var, ne de proleter devrim tarihi noktaladi. 60'1i yillar-
da Amerika, 70'1i ve 80'1i yillarda Japonya için yapilan tahminler de tutmadi. Japonya 80'1i
yillarin sonlarindan itibaren kriz içinde, Amerika ayni sekilde büyük kriz yasadi; ancak sim-
dilerde istatistik olarak bunu atlatmis görünüyor. Modelolarak gösterilen Asya Kaplanlari
küçük bir borsa dalgalanmasinin ardindan çöziilme süreci içine girdiler. Tecrübeler bize ta-
rihte son duragin degil ara duraklarin var oldugunu gösterinektedir (Sommer 1998).
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retimde insanin entelektüel/zihni kabiliyetlerini bilgisayar ve otomasyonla
tamamlamasi ve rutin islerde ikame etmesidir. Artik ekonomik büyüme fo-

sil enerji kaynaklari ile diger tabii kaynaklar tüketimine bagli olmaktan
çikmaktadir. Bunun istihdam, gelir dagilimi, tabii kaynaklar, üretim ve tü-
ketim üzerinde çok ciddi etkileri olacaktir.

- Teknolojideki gelismeler sayesinde kültür yeni vasitalar kazanmakta; bu
vasitalar bir taraftan kültürün ifade gücünü artirirken bir taraftan da kültü-
rün daha genis kitlelere yayilmasini saglamaktadir. Teknolojinin artirdigi ü-
retim gücü sayesinde insan daha çok zaman ve emegini kültür islerine ayi-
rabilecek duruma gelmektedir. Ancak modem cemiyetin kültürü E. Sapir'in
"sahte kültür" kavramina daha uygun düsmektedir. Gayelerin yerine vasi-
talar geçmekte, hatta gerçek kültürde gaye olan birçok sey vasitalarin vasi-
tasi haline dönüsmektedir (Güngör 1980: 23). Modem birey, bilgiyi bizzat
kendi tecrübelerinden ve iç serüveninden degil aktarma yoluyla elde et-
mektedir. Bu aktarim isi, kitle iletisim araçlarinin sekillendirmesiyle ger-
çeklesmektedir. Kitle iletisim araçlari haberdar etmekten ziyade haberdar
etmeme prensibiyle çalisabilmektedir.

- Yeni dönemin özelliklerinden birisi de bilimin ve kültürün sponsorlar eliyle

yayilmasidir. Sponsorluk gücünü elinde tutan uluslararasi sermaye, genel-
likle tüketimin artirilmasina ve Bati kültürünün yayilmasina yönelik faali-

yetleri desteklemektedir. Bilim ve kültür alaninda istigal edenler bu sirket-
lerin proje, program, yayin, ödül, tesvik vb. isimler altinda aktardiklari
kaynaklara bagimli hale gelmektedir. Bu duruma gönüllü intibak edenlerle,
bu durumdan istifade etmek isteyenler b.irmüddet sonra birbirlerinden fark-
siz hale gelmektedir. Cazip ve bastan çikarici sermaye desteginden esas
maksatlari için istifade ettiklerini ve oyunun kurallarina uyduklarini söyle-
yenler, bir müddet sonra oyunun içinde oyuncak olmaktadir.

- Küresellesmenin ne anlama geldigi ve gerçekte hangi sahalari kapsadigi ül-
keden ülkeye farklilik arz etmekte ve buna göre somut analizleri gerektir-
mektedir. Bir genellerne yaparak ve basitlestirerek söylersek; eger 19. yüz-
yilin sonlarina dogru gerçeklesen modernlesme hareketi gemeinschaft'tan
gesellschaft'a dogru bir degisim ve dönüsüm ise -ki müteakiben üçüncü
dünyada da milll devletler kurulmustu- 20. yüzyilin sonunu tam aksi isti-
kamette bir süreç olarak görmek mümkündür: Milll devlet küresellesen e-
konomi içinde biçimlendirme kudretini yitirmekte, es zamanli olarak böl-
gesel hareketler ve cemaat olusumunun diger biçimleri anlam kazanmakta-

dir. Küreseiie~me kültürel bakimdan bir tektiplesme süreci degildir. Aksi-
ne, dünya üstüne yayilan medya ve bilgi sistemlerine ragmen öz kültür ve
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yakin kültürel çevre anlamini ve önemini korumakta hatta artirmaktadir.
KUresellesme öz kUltfirelyorumun sonu degil, kutuplasma ve kültUrel an-
lamlandirma kaliplari çerçevesinde bölgesellesme yolunda bir süreçtir.
Çünkü, piyasanin anonim gUçleri yeni kültUrel baglar kurma konusunda
kabiliyetsizdir. Jean Marie Guehenno'nun tabiri ile "milli devletin kudret-

sizlestirilmesi ve kurumlar çaginin sona ermesi ayni zamanda demokrasinin

de sonudur" (Werz 1998: 33). Uluslararasi organizasyonlarin yönetici per-
soneli Davos-KUltürü denen bir kUltfire sahiptir. Kendi aralarinda, kendi

toplumlarinin davranis kaliplari ve sosyal durumlari ile hiç ilgisi olmayan
bir uluslararasi kodda konusmakta ve iletisim kurmaktadirlar. Bunlarin si-

yasi temsil durumlari tartismalidir. Yeni dönem daha fazla ve daha yogun
kültUr politikasini -hem içeriye hem de disariya karsi- zaruri kilmaktadir
(Werz 1998: 36).

- Gelen, bizim "sadece kaydimizi yaptirmak zorunda oldugumuz" bir altin
çag degildir. Bilgi devriminin yan etkileri dikkate alinmadiginda insanligin
bu zamana kadarki serUveni içinde elde ettigi degerler, kurumlar ve savun-

ma mekanizmalari alt-Ust olabilecektir (Noack 1996). Nitekim ilk prog-
ramli bilgisayarin mucidi olan Alman Konrad Zuse bile bilgi teknolojisinin
Laisser-fire birakilmasinin sakincalari konusunda ikazlarda bulunmaktadir

(German 1996: 16). Sistemler kendilerini en gUçlUhissettikleri denge du-
rumunda kendini Uretemez ve yenileyemez hale gelmekte ve iste tam bu
anda sistemi tali unsurlardaki degisiklikler, esas unsurlardan çok daha fazla
etkileyebilmektedir. Tarih bunun sayisiz örnekleri ile doludur.

- Diger batili toplumlarin yasadiklari bazi sUreçIerihiç, bazi süreçleri ise ay-
ni uzunluk ve yogunlukta yasamayan Ulkemizin, kUresellesmeden nasil et-
kilenecegi alinacak tedbirlere bagli olacaktir. KUresellesme geri döndürUl-
mesi, etkilenmesi mUmkUnolmayan bir kader degil, bilinçli biçimde ortaya
konan ve devletler arasi anlasmalarla biçimlendirilen bir süreçtir. Diger
sosyal sUreçler gibi kUresellesmenin de önemsiz görUlen unsurlar tarafin-
dan etkilenmesi hatta istikametinin ve mahiyetinin degistirilmesi mümkün
ve muhtemeldir. Isin basi bu yönde bir hedefe, bir iddiaya sahip olabil-
mektedir. Zaten küresellesme projesinin hedefi de böyle bir iddianin an-
lamsiz ve imkansiz hale getirilmesidir. Oysa TUrk toplumunun tarihi dik-
kate alindiginda böyle bir iddianin hakli ve zaruri oldugu görUlür.

AtatUrk dönemi kültUr politikasina hakim olan ilkelere günümUz açisindan ba-
karsak, kUltUrbakimindan hedefin küresellesme sürecinde pasif bir roloynayarak
Ulkeyi ucuz isgUcUya da hammaddeler sebebiyle yabanci uluslararasi "kirkayaklar"
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için ideal bir pazar hale getirmek degil, bu süreci aktif biçimde etkilemek oldugu
söylenebilir.

Çaresizlik ve can sikintisinin sebebi, tartismada sorulari belirleyenierin kav-
ramlariyla düsünmekten kurtulamamaktir. Acze yol açan bu faktörlerin basinda,
tarih suuru yoksunIugu gelir. Kültür politikasinda tarih görüsü tesisinin önemi bü-
yüktür (Chomsky 1993: 196-199). Tarih suuru tarihin akisi hakkinda belli bir görüs
sahibi olmak demektir. Milli tarih suuru ise, tarihin basit vakalar yiginindan ibaret
degil de, bugünkü kaderi çizen manali bir zincirin halkalari halinde anlasilmasi
demektir (Güngör 1980: 59). Geçmis, hiç olmazsa bir sosyal hafiza olarak bugünkü
hayatimizda bulunmalidir (Güngör 1980: 63-64). Çünkü nasil ki lisani olmayan
birinin düsünmesi, hafizasi olmayan birinin tahayyülünün olmasi mümkün degilse,
tarih suurundan mahrum olanlarin da gelecekle ilgili bir planlarinin olmasi mümkün
degildir. Oysa günümüz gençligi, tarihi kendisinden, en fazla da ana ve babasindan
baslatmaktadir. Gençlere incelemeye deger bir tarihleri olmadigini, sadece fethet-
meleri beklenilen bir geleceklerinin oldugunun ögretilmesi yanlistir (Wallerstein
1993: 222). Günümüzde Bati kültürünün evrensel1igi iddiasi ya da tüm dünya me-
deniyetleri içinde sadece bati medeniyetinin modernlik öncesinden modernlige
geçme yetenegine sahip oldugu iddialari ideolojiktir (Wallerstein 1993: 230). Yu-
goslavyali bir tarihçiye "Öyle görünüyor ki Türklerden en son kurtulan siz oldunuz"
(Güngör 1996: 50) dedirten bir tarih anlayisindan ve kendi kendine düsmanliktan,
kendini asagi görme kompleksinden (Güngör 1996: 75) vazgeçilmelidir.

Dünyanin yarin nasil bir hal alacagini kimse bilmiyor. Bilinen bir sey varsa,
beseri sermayenin ve dolayisiyla egitimin ve kültürün gelecekle ilgili esas faktörler
olacagidir. Egitim sosyal esitligin, istihdamin, demokrasinin, gittikçe artan bir baski
altina giren kültürün belirleyici unsurudur. Eger bu noktada dise dokunur bir gelis-
me olmazsa tarihin sonu gelecek (!) ve evrensel homojen devlet yapisi her tarafta
egemen olacaktir. Dünya üzerindeki insanlarin farkliliklari, kisilikleri, milli kültür-
leri, gelenekleri silinip süpürülerek, daha çok tüketim ve daha çok üretim temelinde
aynilesmeleri, tektiplilesmeleri saglanacaktir. Bu, insani ve onun uzun tarihi serü-
venini yok saymak demektir. Diger yandan, küresellesmenin dayattigi bu kültür,
insanligin maddi ve manevi ihtiyaçlarinin karsilanmasinda devraldiklari mirasi hiçe
sayan, insanlari sadece birer üretim ve tüketim unsuru olarak gören, kendi toprakla-
rinda (Batida) bile benimsenmeyen bir kültürdür.

Yukarida belirtilen sebeplerle, bugünkü bati medeniyeti eski niteligini ve ko-
numunu kaybetmistir. Kendi insanlarini bile tatmin etmemektedir. Bir arayis için-
dedir. Bu arayis sadece bati için degil, dünyanin tamami için bir gereklilik haline

gelmistir. Aranilanseylerinbir kisminin,köklü bir maziyesahip Türk kültüründe
bulunmasi kuvvetle muhtemeldir.
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Bunun için, öncelikle bir kUltür politikasinin gerekliligi kabul edilmelidir.
Kültür politikasinin ilk hedefi, Atatürk dönemi kültür politikasina hakim olan milli
hakimiyet, bagimsizlik ve öz güven ilkelerini tekrar hayata geçirmek olmalidir.
Atatürk dönemi kültür politikasinda oldugu gibi, uygulamalarin algilanma biçimi ve
zaman içinde sartlarda meydana gelen degisiklikler dikkate alinarak gerekli degi-
siklikler yapilmali, yani realist bir kültür politikasi takip edilmelidir. Kültür mirasi-
nin yeni nesillere aktarimi konusunda aile içi yapilanmadan baslayarak okul ve bos
zaman degerlendirilmesi alanlariyla ilgili programlar gelistirilmelidir. Isin kolayci-
ligina kaçarak, ya süreye katilma ya da tecrit olma politikalarindan birine mahku-
miyet söz konusu olmamalidir. Türk kültür mirasi, geçmiste yapilan "ya/ya da"
uygulamalarindan darbe almis, tabii gelisimini saglikli biçimde sürdürememistir.
Bunun yerine hem evrensel hem de milli kültür unsurlarinin bir arada gelistirilmesi
esas alinmalidir. Bu bakimdan, genellikle yanlis aktarilan Japon örnegi daha yakin-
dan incelemeye tabi tutulmalidir. Japon örneginin farki, hem geleneksel kültür un-
surlarini hem de çagdas (batili) kültür unsurlarini birlikte benimseyip gelistirmeyi
esas almasindadir.
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