1980 SONRASINDA TURKiYE'DE KULTUREL "MELEZLEI;lME" ve
AYRII;lMA GORUNTULERi

UfukOZCAN'

Tiirkiye'nin 1980 sonraSI danemde degi~en toplum ko~ullanna i1i~kin
tartl~maya deger sosyolojik analizler Niliifer Gale'den gelmi~tir. Gale son
9ah~malannda Tiirkiye'de son yirmi yIihk danemde azeIlikie toplum katmda ve
toplum-devlet ili~kilerinde ya~anan giincel degi~imlerin izini siiren bir
sosyologdur. Burada Gale'nin islam ve modernlik ili~kisi iizerine ilgi gekici
saptamalar igeren son kitaplanndan birini, Melez Desenler'i degerlendinneye
9ah~acaglzl Bu kitap, yazarm daba ance benzer bir temaYI inceleyen
9ah~malarmm2 daha geli~mi~ bir arnegidir. islam-modernlik i1i~kisinin degi~ik
boyutJanna ait gazlemlerini etratllca sergilemektedir. Bu kitabl se9memizin bir
ba~ka nedeni, kendi tiiriinde son danemde yapIlml~ 9ah~malann aniinii a9an ve
ah~I1ml~ kahplarm atesine gegen bir yakla~lml yetkin bi9imde temsil eden bir
9ah~ma oldugunu dG~iinmemizdir.

"

Niliifer Gale'nin

ba~hca ara~tInna

konusu modernlik ve din arasmdaki

ili~kilerin sorgulanmasldlr. Bu gergevede belirginle~en ana tez, islam ve

modernligin birbirine aykm olmadlgl yaniindedir. En ba~ta belirtmemiz gereken
nokta, Gale'nin gazlem ve tezlerinin, yakm bir daneme kadar modernle~me
kuramlannm derin etkisinde olan sosyal bilimcilerin tezlerine aykm, hatta kar~lt
dogrultuda olmasldlr. Gale'nin yakla~lml din ile modernligin birbirine tezat
olu~turdugu, modernle~me siirecinde dinin etkisinin azalacagl ~eklindeki klasik
yakla~lma kar~lt iddialar igennektedir. Bir baklma dinin toplumsal geli~meye
etkisi iizerine ane siiriilmii~ olumsuz yargllan tersyiiz ettigini sayleyebiliriz. Din
ile modernligin zorunlu olarak birbiriyle 9atl~an olgular olmadlgl, aksine
bunlarm birbirini destekledigi yarglSl Gale'nin 9ah~masmm hem ana
varsaYlml hem de sonu91anndan biridir. Modernle~me kuramlanmn istilasl
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NilUfer GtHe, islam ve Modernlik Ozerine - Melez Desenler, Metis Yay., istanbul, 2000.
Modern Mahrem (1991) ve lslamm reni Kamusal Yiiz!eri - Bir Atolye (:al~masl (2000).

104
altmda bulunan sosyal bilimlerde bu beklenmedik, pek a~ina olunmayan, aykIrl
ke~if, yUz yIll a~km Batlhla~ma sUrecinde kenarda-kii~ede kalml~, itilmi~
toplum kesitlerine, cemaatlere iizgUven duygusu verecek, onlan yUreklendirecek
nitelikteydi. Ama bu ke~if Giile'ye has ve mUstesna olmaktan da uzakhr. Bir
ba~ka sosyolog, $erif Mardin'in son diinem yah~malan da aynl istikamette
geli~mi~tiL3 Yakm bir geymi~e kadar MUslUman toplumlann geri
kalml~hgmm sorumlusu olarak islam dininin giisterilmesi yaygm bir tutum
iken, 1980'lerden itibaren TUrk sosyal bilim camiasmda aksi yiinde giirU~ler
revay bulmaya ba~laml~tlr. Giile'nin yah~malan, iizellikle Melez Desenler, bu
farkh ve nispeten marjinal yakla~lm tarzmm iinUnU ayacak niteliktedir. Melez
Desenler islam'm son diinemde TUrkiye'de geryekle~en toplumsal degi~mede
oynadlgl olumlu rol ekseninde donmektedir. GOle, modernle~me sUrecinde
dinin toplum Uzerindeki etkisinin giderek zaYlflayacagl ~eklindeki klasik tezi
benimsemedigi gibi, bunun tam aksini savunmaktadlL Kitabmda, 1980
sonrasmda Ttirkiye'de toplum katmda geryekle~en degi~melerin,
Cumhuriyetin ilk 60 Yllhk kesitinden iinemli kmlma ve kopu~ ogeleri ile
aynldlgl ve bu degi~imde modernlikle yakm etkile~im iyinde olan islam'm
kritik bir rol oynadlgl savml one Ylkarml~tlr. Dinin modern toplum ya~amlyla
uyumlu oldugu fikri, uzun modernle~me pratiklerinin tekelini her zaman
rakipsiz bir ~ekilde e1inde tutmu~ olan devlet seykinlerinin dl~mda kalan
kesimlerin, modernle~meye maruz kalan, magdur-mazlum konumundan ylklP
aktOr konumuna yUkselme olanagmm bulundugu fikrine kapIlmalan iyin uygun
bir yeryeve sunuyordu. Bu fikirlere islami kesimin yam slra liberallerin,
muhafazakarlann ve demokrasiyi ~iar edinmi~ bir biilUk solcu aydmm yakmhk
duymasl ilgi yekici bir noktadlL KUreselle~en piyasa ekonomisi degerlerini
benimseme noktasmda bu Uy kesim arasmda bir melezlenmeden siiz etmek
miimkiindtir.
Giile son diinemde islami hareket ile birlikte demokrasi ve sivil toplumun
geli~mesini aym siirecin birbirini destekleyen halkalan olarak giirmektedir. (s.
89 vd.) Ona gore toplumsal degi~menin olumlu yonii, toplumun, kendisi iyin
yizilen ·"resmi" yemberin dl~ma ylkmaSl, devletle olan baglanmn gev~emesi
dogrultusunda olmu~tur. Onceki donemden farkh olarak 1980 sonrasmda
toplumun kendi ba~ma, baglmslz bir geli~me temposunu tutturdugu, sivil
toplumun resmi/egemen otorite kar~lsmda giiylendigi yarglsml vurgulu bir
biyimde dile getirmektedir. Ote yandan bu giirti~ler siyaset, medya ve i~
$erifMardin, Bediiizzaman Said Nursi Olayl, i1eti~im Yay., istanbul, 1994.
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gevrelerinde de genel bir kabul gorrnektedir. Yeni donemde mUte~ebbis ve
tUketici kesimlerin toplum i9inde i~gal ettikleri yer ve aglrhgm nispi olarak
bUyUdUgU, devletin ba~at gUcUne kar~lhk sivil toplumun kendisine ozerk bir
alan a9tIg1 iddia edilmektedir. Bu yakla~lml benimseyen Gole de 1980 oncesi ve
sonrasl egilimlerin birbirinden aynlan yonlerini analiz etmektedir. Buna gore
1970'lerde toplumsal fikirlere yon veren hakim deger Utopik, kolektif ve
ideolojik a91hmlan olan bir "gelecek" duygusu iken, 1980 sonrasl donemde
ekonomideki serbestle~meye paralel olarak kazan9 ve tUketim gUdUsUyle
klrba91anan bir "~imdi ve bUgUn" bilinci egemen olmu~tur. (s. 7) Medyanm da
bu sUreci hlzlandlrdlgml belirten Gole'ye gore sUrecin olumlu tarafI, sivil
toplumun ozerklik alanmm siyasal sistem kar~lsmda giderek geni~lemesidir.
Sivil toplumun gUcU konusunda iyimser hava beslenirken, kurulu siyasa1
dUzenin bir 90zUm kaynagl olmaktan 90k tIkamkhk nedeni oldugu
vurgulanmaktadlr. 1990'larda giderek artan bir bi9imde bu vurgu
belirginle~mi~tir. Ancak 2000'lerin ba~mda ya~anan ekonomik krizin sonu91an
sivil toplumun zaaflanm, dayanaklannm temelsizligini gorUnUr kIlacaktIr.
islami sivil toplumun kaynagl olarak gosterilen Anadolu sermayesinin ani
90kU~U, ardmdan gelen daralma ve ige kapam~, soz konusu kesime "degi~imin
oncUsU ta~ra hareketi" gibi slfatlar yakl~tIrllarak "her tUrlU degi~ime diren9
gosteren, muhafazakar merkezi otoriteyi" Ylpratmanm anlamslzhgml ve
yUzeyselligini gosterrni~tir. Kitabm yaymlanmasmdan sonraki ko~ullar gUndelik
siyasal egilimlerin me1ezle~tigine dair iyimser havanm ve beklentilerin
dagllmasml beraberinde getirecektir. 2000'lerde bir geli~meye daha tamk
olacaglz. Bu da siyasal yonelimli islamcl hareketin muhalif ve radikal
karakterinden nispeten uzakla~lp, ta~raYI da yamna alarak siyasetin merkezine
ta~mmasl, neredeyse alternatifsiz bir ~ekilde "merkez sag" haline gelmesidir.
GNe Melez Desenler'de 1990'lar TUrkiyesi i~in daha olumlu bir tabla
sergilemektedir. Oncelikle kamuoyunda resmi slmrlann, yasaklann perdesinin
slynlmasl yonUnde sivil inisiyatifler gU9Ienmi~tir. Sadece orf ve geleneklerin
klsltlaYlcl baskllan degil, resmi kurumlann yasaklan da kmlmaktadlr. Toplum
katmda mahremiyet 90zUlmekte, ~effafllk araYI~lyla beraber dUnyevi ya~am ve
gergeklik duygusu aglrhk kazanmaktadlr. "Tiirkiye, resmi devlet dilinin
yasaklarmdan samimiyetr;i, mahremiyet smlrl tanzmaz hir te:jhircilige ger;mi$tir.
Kameralar artlk devleti daha az, hayatl daha r;ok kovalamakta, yakm gortintti
iizerine r;alz:jmaktadlrlar. Bir yandan da konu:julmaz olanlar seslendirildikr;e,
gorunmez goruntiilendikr;e, tabular Ylkllmakta, yasaklar kalkmakta ve birbirini
dl$fayan birbirine yabancl kesimler bir araya gelmektedirler." (s. 9) Ancak
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Gole bu olumlu gorUntiinUn bir tamamlanmaml~hgl da barmdlrdlgml
belirtmektedir. Toplumun hemen her kesimini saran gUncellik bilinci (geymi~ ve
geJecek kayglsmm siJikJe~mesi) ve dUnyevi arzular (kazan ve tilket anlaYI~I)
gUnlUk ya~amda en canh gorUntlileriyle ifadesini bulmaktadlr. Farkh renkler,
farkh sesler kendilerini resmi slmrJamalardan uzak, serbestye ifade
etmektedirler. Buna kar~lhk Gole'ye gore bu farkh sesler uyumlu bir ortakhkta
bulu~maml~tlr henUz. "Herkes, her kesim kendi kendine kOnll!jmakta ama
Tiirkiye bir arada konu$amamaktadlr." Geryekten medyamn da kl~klrttIgl
"konu~an toplum", "~effaf devlet" kampanyalan sonunda ortahgl kaplayan
sesler kakafoniyi andlrmaktadlr. Toplumda bu degi~imle birlikte ge9mi~e
kJyasla hangi olumlu degerlerin yUkseldigini saptamanm olyUsUnU ise medyanm
arkasmdaki gUyler tayin edecektir. YUkselen degerler neredeyse gUnUbirlik
degi~en in'ler-out'laria empoze edilmektedir. Devletin dizginlerinden bo~anmak
kendi ba~ma olumlu bir deger sayIlamayacagl iyin ozel TV'ler, yaymevleri,
kamuoyu yoklamalan, paneller vb. ile kamuoyunun yonlendirilmesi onemli bir
faaliyet alam haline gelmi~tir. Kamuoyunu devlet yerine sivil kurulu~lann
yonlendirmesi ozendirilmektedir. Bu sUrecin sonuylanndan biri, karnu
ylkan/yaran anlaYI~lmn neredeyse tamamen terk edilmesi, buna kar~lhk ozel
ylkarlann onceliginin geyirilmesidir. KUltUrel anlamda halka mal edilmi~ bir
yogulculuk modeli, yok-kUltiircUIUk, topJum kesimlerini rnevcut siyasaJ dUzene
kar~1 ve topJum birligini paryalaYlcl eyJemlilige itme gorevini gormektedir.
Pazar-piyasa kurallannm geyerli oldugu bu ortamda biiyiik aynhk ve
par~aJanrnalara yol a~abiJecek yeni siyasaJ gerilimler gizlenrnektedir. Bu
yogulculuk ve melezlenme arayl~lanna her turlu iktidann, ama en fazla devletin
bir Ust dUzenleyici akt6r olmaktan ylkanlmasl ozleminin e~lik etmesi de
rastlantl degildir. Boyle bir geli~me, "yUkselen degerler"in geryek anlaml
konusunda yeterince uyancldlr. J980'ler ve 90'lar boyunca TUrkiye'de toplum
dUzeyinde meydana gelen degi~meleri asii bu yonUyle (geneJ ylkar kavrammm
erozyonu aylsmdan) degerlendirmek gerekir. Ancak degi~menin bu boyutu
Gole'nin ilgisini yekmemi~ gibidir. Toplumsal degi~menin yonU konusunda
olduk~a iyimser gozlemJerde buJunmaktadlr. Tek istisna olarak U1kede
birbirinden kopuk, ayn ayn ylkan seslerin genel bir uyum sorunundan soz
etmektedir. Ancak bu uyumun, genel ylkarlarm eziJip ozel ylkarlann UstUn
tutuldugu bir ortamda nasI I saglanacagml sormak gerekir. ASII sorun, ozel
ylkarlann bUyUdUgU, etnisitenin, her tlirden cemaatle~menin toplum birligi
aJeyhine palazlandlgl ko~ullarda Ust dUzeyde toplumsal uyumun, Gole'nin
deyimiyle "melezle~me"nin nasii geryekle~ebilecegidir. Sorun herhalde
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"modernle~me kiiltiiriiniin rafinele~mesi" beklentisi ve ozlemi ile ge9i~tirilemez.
Oysa Gole sorunu tam da bOyle, toplum katmda ya~anan canhhk ve daha koklii
bir modernle~me kUltUriinUn olu~masl aylSlndan gormektedir: "Tilrkiye'nin
ortaya bu seslerden bir beste pkarabilmesi, desenini netle§tirebilmesi ii{in, yani
kendi modernligini ortaya koyabilmes; i,in bilgi ve killtiir siizgecinden yeniden
ge,erek kimligini ve eylemini inceltmesi gerekecektir. Yirminci yilzYllda sarka,
eylemcilerin ilzerindeydi, yirmi birinci yiizYllda bilg; ilreticilerinin,
ileti§imcilerin ve sanat,llarm onemi artacaktlr. Tiirkiye 'nin metnini yazabilmesi
i,in aracrlarz yeniden ke§!etmesi gerekecektir." (s. 9) Bu oneriler bize yabancl
degildir. MeZez DesenZer Tiirkiye'de ya~anan toplumsal degi~imden hareketle
yazllml~ izlenimini vermektedir ama analizleri, kalkl~ noktasl ve yakla~lm
biyimini sosyal bilimlerdeki, ozellikle Franslz ve Amerikan men~eli yeni
tartl~malarla ili~kilendirerek okumak gerekir.

Kitabm temel kavramlarmdan biri olan "melezlik" degi~ik yonleriyle
iizerinde durulmasl gereken bir kavramdlr. Melezlik (hybridity) fikirlerin,
tasavvurlann, deneyimlerin birbirine eklemlenmesi anlammda kullamlmaktadlr
ve kavrama olum lu bir iyerik yUklenmi~tir. Bu kavram sosyal bilimlerde son
donemde kullamlmaya ba~lanml~lir ve daha yok postmodern metinlerde ve
kUreselle~me soyleminde vurgulu bir biyimde gorlilmektedir DolaYlslyla bu
kavraml NilUfer Gole'nin TUrk sosyal bilim terminolojisine yaptlgl bir katkl
olarak gormemek gerekir. Melezlik yakla~lml Soguk Sava~ sonrasmda
"ideolojilerin yoktligU" iddiaslyla yakmdan baglantlhdlr. Franslz Devriminin
esinledigi fikirlerin, siyasal blok ve cephelerin, sag ve solun, "diizen" ve
"ilerleme"nin, sosyalizm ve liberalizmin yerine, bu ideolojilerin her birinden
unsurlar banndlran bir karma tasavvurun ikame oldugu fikrine dayamr. Siyaset
ve fikir dUzeyinde kutupla~mamn ortadan kalkl~l, Soguk Sav~ donemine ait
bloklann yokU~U ile ili~kilendirilir. Buna uygun bir ~ekilde melezlikmelezle~me, kutuplardan ari, yali~maSlz yeni bir dUnya tasavvuru onUnde bir
imkan olarak degerlendirilir. Aym zamanda bu yakla~lm, Bah men~eli
modernle~me kuramlannm standart kahplanndan, dogmatizminden slynlmave
Bah-dl~l toplumlann kendi geleneklerine aykm dU~meyecek ozgUn geli~me
flrsatlanm tamma vaadini ta~lr. Modernle~me kuramlarma ozgU ikili
kar~lthklarm, sozgeli~i merkez-yevre, klrsal-kentsel, geleneksel-modern, sagsol, geli~mi~-azgeli~mi~, emek-sermaye, kuram-eylem, sosyalizm-liberalizm
aynmlannln yerini melezle~meye blrakhgl iddiasl kar~lmlza Ylkmaktadlr.
KUreselle~me kuramlarmln vaatlerinden birinin de "killtiirel melezle~me"
oldugunu hahrlatmamlz gerekir. Bu gorii~ler, "modern Bah" ile "geleneksel
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Dogu" arasmdaki aynmm, modernlesme ile islam arasmdaki gerilimin ortadan
kalklIgl yonlinde imalar iyermektedir. Bu fikirler Kartezyen dli~lincenin ve
insanhga geryeklesebilir bir ideal sunabilecek bliyiik ideoloji ve kuramlarm
yoktligli iddiasma paralel olarak savunulmaktadlr. Buna kar~lhk "merkez" ile
"yeper"in melezlenmesi fikri one geyirilmi~tir. Bu fikre gore "BalI-dl~1
modernlik" ve BalI'ya gore "oteki"nin ozglirle~imi, Batl-merkezli modernle~me
modellerinin dl~mda, yerli geleneklerle iy iye geyen, yogulluga izin veren bir
melezle~me ile mlimklin olacaktlr. Bir baktma onerilen rolativizm ve "geni~
me~replilige" kapt aralayan, mezhepyilik ve doktrinerlikten slynlmaya
ktlavuzluk eden bir dli~linme tarztdtr. Bu dli~linme tarzt, farkh gorli~ ve inanyta
olanlar arasmda yakm temas kurulabilecegi, bunlann belli noktalarda kar~lla~tp
birbiri iyinde kayna~abilecegi ilkesini temel ahr. Son donemde "dinler arasl
diyalog" giri~imlerini de bu yeryevede degerlendirmek gerekir. Benzer bir
~ekilde melezle~meye kliltlirde, mimaride, sanatta, mlizik ve ~iirde, genel olarak
toplum ya~ammda tamk olunmaktadtr. Miizikte melezlik dlinyada gorlinlir bir
olgudur. Sozgeli~i Fransa kaynakh olarak, farkh etkile~imlerle olu~turulan,
iyinde <;::ingene, Portekiz, Hint, Latin, Arap mlizigi etkilerinin banndlgl, melez
bir yaplsl olan yeni bir mlizik taw yaygmla~ml~lIr. 1980'lerde
Simon&Garfunkel'm Afrika'ya gidip pigmeler arasma kan~arak BalI mlizigi ile
yerli mlizigini hannanlamalan yeni donemde yaygm bir moda haline gelmi~tir.
Boylece Ball ile BalI-dt~t kliltlirlerinin kayna~abilecegi fikri empoze
edilmektedir. Bu anlamda melezle~menin gorli~ler ve kanaatler arasmda bir
uyum yaratacagl dli~linlilmektedir. <;::Ikar ortakhgmdan baglmslz bir fikir-kanaat
melezle~mesi onerilmektedir. Farkh ytkarlar ve farkh kimlikler arasmda bir
diyalog arayl~1 gerekliligi dile getirilmektedir. Bu yakla~lm yalI~maSlz,
"iiteki"siz bir dlinya tasawuruna dayanmaktadlr. Oysa ku~kucu yakla~lm daima
fikir ve kamlarla toplum ylkarlan arasmdaki dolaystz i1i~kiyi aramak
zorundadlr. <;::tkarlar arasmda bir denge gozetilmeksizin, bundan baglmslz
olarak fikirler-kimlikler arasmda aranan uyum talebi, ancak belli ylkarlann goz
ardl edilmesi sonucunu dogurabilir. Ortak degerlere yapiian iyimser vurgu,
mutlaka farkh toplum ylkarlarmm birle~tirilmesi anlamma gelmez, boyle bir
sonucu da dogurmaz. Ho~gorli ve uyum talebi, egemen gii91erin kendi
egemenliklerini slirdlinnelerinin bir aracldlr. <;::Ikarlar arasmda maddi zemin
lizerinde bir denge veya uyum kurulmadlgt slirece, ideolojik satla~malardan
kaymma talebinin kendi ba~ma bir anlamt olmayacagt aYlkttr. Toplumsal ve
toplumlar araSl olyekte' kar~ltltklann giderek bliylimesi kar~lsmda melezlik
iddialannm pratikte ne olylide geyerli oldugu tartl~mahdlr.
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Son donemde melezligin toplumsal kiiltiire egemen oldugu saptamasmda
belli bir dogruluk payl bulunmaktadlr. 1980'lerden itibaren sag ve solun ortak
paydalarda bulu~masl geryek bir gozlemdir. islamcllar, liberaller ve bir klslm
sol belirli konularda ortakhk ve i~birligi iyine girmi~ler, melez bir soylem
geli~tirmi~lerdir.
Sozgeli~i
piyasa ekonomisinin alternatifsiz biyimde
benimsenmesi, kamu hizmetlerinin ve devletin ktiytiltUlmesinin savunulmasl,
sivil toplumun vurgulanmasl, ozelle~tirme giri~imleri, siyasi partiler arasmdaki
temel gorti~ aynhklanmn silinmesi, e~itlik yerine "ozgtirle~me" ve kimlik-fark
siyasetinin ge~irilmesi 1980-2000 arasmdaki doneme damgasml vuran
olaylardlr. "Melezlenme aynz zamanda birbirinden etkilenme, ogrenme ve
kar§llzklz baglmlzlzgl dile getirdigi ol,iide, bir arada ya§ayabilmenin ko§ulu ve
sonucu olarak da ortaya 'lklyor." (s. 17) Bunun siyaset ve ideoloji planmdaki
goriinttisii, kamu ylkarma kar~1 ozel ylkarlann one ylktlgl "Ihmh" bir iklimin
zuhur etmesidir. Melezle~me sUrecine uyum saglayan kesim olarak da islami
kesim gosterilmektedir. GOle, yeni orta ve kentli smtflarm islami degerlerle
bulu~arak modernlik ile karma bir desen olu~turdugunu, "Jarklz toplumsal
kesimlerin aralarmdakiJarklzlzklarm azalmaya ba§ladlgl bir siire,te, yeni safllk
araYl§larmm, yeni smzr muhafizlarmm ve yasak tanzmlarmm olu§tugunu"
belirtmektedir. (s. 17) DolaYlslyla bir yandan toplumda melezle~me gorUntiileri
htikUm sUrerken, diger yandan buna kar~lt olarak devlet katmda asker-btirokrat
kesimle sivil-siyasal kadrolar arasmda kimi zaman gerilimlerin ya~andlglm da
belirtmeliyiz. Geryek toplumsal sorunlann kamuoyunun gtindeminden
uzakla~masma hizmet eden bu gerilimlerde her iki tarafm da katklsl vardlr.
1990'lann ortalanna kadar sivil toplumun ba~hca ogesi olarak islami
kesim gorlilmti~ttir. Bu yeryevede Gole'nin bazl saptamalan lizerinde durahm.
Gole, Ttirk toplumunun son donemde resmi yonlendirmenin dl~ma ylkarak
baglmslz bir degi~im stireci i~ine girdigini, mevcut ana siyasal aklmlann
ideolojik baklmdan melezle~tigini, a~ina oldugumuz siyasal aynm ve
cephele~melerin birbiri iyinde eridigini, safhklanm yitirip melez bir gortintti
olu~turduklanm savunmaktadlr. (s. 11, 37, 96, 134) Gole'nin inceledigi son
yirmi ytlhk donemde ana siyasal aklmlar (liberal, milliyetyi, muhafazakar,
sosyalist) arasmdaki aynm yizgilerinin silindigi dti~tinUldtigtinde bu gozlem ve
saptamalann elbette geyerlilik payl bulunmaktadlr. Ancak siyasal-ktilttirel
dtizlemde boyle bir melezle~meyi, belirli bir ideolojinin, hakim neo-liberal
degerlerin ntifuz etmesi olarak gorebiliriz. Bu sadece Ttirkiye'de degil, dtinyada
gozlemlenen genel bir geli~medir. i~yi partilerinin, komtinist partilerin liberalkapitalist degerlerle eklemlenmesi sonucu tabela partileri haline gelmesi
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onemli bir gostergesidir. Fakat Gole bu durumu bir yozla~ma,
bozulma, oziinii yitirme olarak degil, olumlu ae;Illmlan olan bir geli~me olarak
degerlendirir. Degi~imin olumlu yonii kar~lhkh etkile~im, i~birligi ve
uzla~madlr. Gale XX. yUzYllda garUlen liberal/devlete;i aynmmm ve kalI
ideolojilerin silindigini belirtmektedir. (s. 95) Ancak etkile~imin belli bir tarafm
ylkan yaniinde, en azmdan sosyalist, kamucu veya devletyi siyasal yakla~lmm
silinmesi pahasma geryekle~tigini dU~UndUgUmiizde buna "melezle~me" adml
vermemiz de gile;le~mektedir. Aynca melezle~me iddiasma kar~l belirtilmesi
gereken bir geli~me de, soz konusu donemde mikro milliyetyilik ve dini
cemaatle~me dalgasmm pe~inden gelen yeni siyasal gerilimlerdir. Bu gerilimler
kurulu toplum birligini sarsml~, genel ylkar imkanmm oniinde yeni tehditler
olu~turmu~tur. Bu geli~menin ne olyiide ozgUrle~me yonUnde olumlu aylhmlar
getirdigi tartl~ma konusudur. Tartl~llmasl gereken bir konu da, kUltiirel boyutta
ya~anan melezle~menin, ekonomik diizeye ne olyiide yansldlgldlr. Cevap
herhalde olumsuzdur. Ekonomik diizeyde yeli~kilerin goriilmemi~ olyekte
biiyUmesine kar~lhk, bundan soz edilmezken kiiltilrel diizeyde melezle~me
olumlu bir geli~me olarak gosterilmektedir. iktisadi diizeyde goriilmemi~
boyutta farkhla~maya kar~lhk sosyal-sendikal haklar giderek gerilerken
cinsiyet, mezhep, cemaat, etnisite, klhk-klyafet vb. sorunlan daha yok dikkat
yekmektedir. <;lkarlar araSI farkhla~ma giderek bUyUrken, sosyologun kiiltiirel
alanda "melezle~me"den iimit verici bir geli~me olarak soz etmesi dii~iindiirUcU
bir yakla~lm olsa gerektir. Baylesine bir ihmalkarhgm son donemde hakim olan
neo-liberal degerlerin tartl~llmaz UstilnliigU ile hie; mi ilgisi bulunmamaktadlr?
G61e'nin tartl~llmasl gereken anemli kavramlarmdan biri de Batl-dl§l
modernlikler kavramldlr. Gole modernle~menin tek tip olmadlgl, modernliklerin
c;ogul gorlintUlerIe ya~andlgl gorU~tinii savunmaktadlr. Bu yakla$lffi
modernle~meyi BalI'nm tekelinde goren ve BalI'Yl merkeze alan klasik
modernle~me kuramlarma aykm bir yakla~lmdlr. Ote yandan Batl-dl§l
modernlikler kavramla~lIrmasl, her ne kadar Gole medeniyetler e;alI~masl
kUramlnI ae;lkya reddetse de (s. 160), Huntington'm BalI'nm "e~siz" oldugu ama
"evrensel" olmadlgl tezini destekleyecek niteliktedir. Yakm bir geymi~e kadar
modernligin sadece BalI'ya azgii ve BalI'nm tammladlgl bir model oldugu
ancak bugUn BalI dl~mda kalan biryok toplumun kendilerine gore
(Batlla~madan) modernle~menin yollanm bulmu~ olduklan garii~ii noktasmda
aslmda Gole ve Huntington farkh dU~Unmiiyorlar. Ba~ka deyi~le
modernle~menin standart, Batl orneginde bir deneyim olmaktan ylkml~
durumda oldugu dile getirilmektedir. Bu gorU~lerin, BalI'nm kendisini evrensel
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tek bir model olarak sunmaktan vazgeytigi son donemde giderek yaygmla~masl
dU~UndiirUcUdiir. Batt-dl~l modernlikler yakla~lmmm Batt egemenliginin
giiniimiizde aldlgl biyime kar~lt bir duru~u temsil etmesi soz konusu degildir.
Postmodernizmin 1990'lar boyunca sergiledigi bUtUn iyimser tabloya
ragmen bugiin ikili kar~lthklarm, Batt-Dogu aynmmm ve yatl~masmm sona
erdigini savunmak miimkUn degildir. Aksine aynm ve yatt~ma giiylenmi~tir. Ote
yandan dikkatli bir okuyucu ikili kar~lthklann, safllklann sona erdigini iddia
eden metinlerde bile Uzeri ortiilmeye yah~llml~ yatt~malarm ifadelerini fark
edebilir. Ozellikle devlete ka~l bireyin, moderne kar~l postmodernin, endiistri
toplumuna kar~l enformatik toplumun, siyasal iktidara kar~l tekilliklerin vb.
vurgulanmasl bu metinlerde kar~lmlza Ylkmaktadlr. Toplum kuramlan yeni
ikilikler iizerine in~a edilmektedir. 1980'lerden sonra "katl olan her ~eyin
buharla~tlgl" bir dUnyada ya~adlglmlz izlenimi giderek yaygmla~tmhrken, son
donemde estirilen McCarthyci rlizgarlar "melezlik" iddialanm silip
sUpUrmii~tUr. 1980'ler ve 90'larda geli~en olumlu beklentilerin yerini
2000'lerde ho~rmtsuzluk ve hayal kmkhgl alacakttr. Bu klsa zaman arahgl
is:inde yazllan kitaplann omrli de tezleri gibi klsa omUrlU olacakttr. Sosyal
bilimlerde "melezlik" tezlerinin yaygmhk kazanmasma kar~lhk, ikili kar~lthklar
lizerine dayanan kuramlar gUylU bir biyimde varhgmr sUrdUnnektedir.
Huntington'm "Batl ve Otekiler" yakla~lml, II EylUl'den sonra "ya bizdensiniz
ya da kar~lmlzdasmlz", "Batt ve geri kalanlar" (the West and the rest) sozleri ile
gUylenmi~tir. Postmodern kuramlarda olumlu bir imgeyle sunulan islam alglsr
da 2001 'den sonra bUylik olyUde degi~mi~tir. Batt ile islam'm, islam ile akrl ve
sekUler dUzenin melezle~ebilecegi kamsl, islam'm terorizmle ozde~le~tirildigi
II EylUl sonrasmda bUyUk bir bozguna ugraml~ttr. Batl dUnyasl genel olarak bu
konuda kaskatt bir yakla~lm iyine girmi~tir. Bu nedenle melezle~me gorU~lerinin
bir diinem ragbet gormesi, 1990 sonrasrnda kendi iy yeli~kilerini yiizUmleyip
rakipsiz kalan Batt kar~lsrnda bu kez islam' I clhz ve savunmasrz bir "rakip"
krlacak ortamrn hazlrlanmasryla aYlklanabilir. Bu sUreyte Batt ile Batl-dr~r
arasrnda ekonomik dUzeyde farkhla~ma ve uyurum bUyUyUp, giderek kUyiilen
bir ziimrenin lehine yoksulla~ma had safhada y~amrken, toplum kesitlerinin
kUltUrel dUzeyde melezle~menin nimetleriyle avutuldugunu soylememiz
mUmkiindiir. Melezle~me vaadi ile birlikte etnik, dinsel, cinsel vb. ayldan
tanmma, onaylanma ihtiyacmm ba~ sorun olarak algrlanmasr, temel yeli~kilerin
(ba~ta Dogu-Batt yeli~kilerinin ve gorUlmemi§ boyutlarda ya~anan emeksermaye yeli~kisinin) geri plana itilmesi sonucunu dogurmu~tur. Aynca
giinUrniizde kiireselle~me
siirecinin kiiltUrler araSI farkhla~malan,
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paryalanmalarl, kutupla~malart, hatta yatl~malart dogurdugu saVI da sorunun
bir cephesini bize gostermektedir. Biiyiik siyasi gerilimler Soguk Sava~
doneminde de soz konusuydu ama bugiin Batl miidahalesiyle yarattlan
gerilimleri a~acak herhangi bir biiyiik yaplt kuram onerilmemektedir. Batl-dl~l
diinyada melezle~me onerisinin pe~i stra gelen gerilimler toplumsal birlikleri
paryalayarak Balkanla~ma riskini beraberinde getirmi~tir. Boyle bir giindem,
Batl saldtrganltgmm goriilmemi~ boyutta ya~andlgl giiniimiizde magdur halklart
avutucu argiimanlar olmanm otesine geyemez.

ba~ka

Giincelligin tuzaklartna dii~meden dii~iinmek gerekliligini hatlrlatmakla
birlikte Gole'nin analizlerine biiyiik olyiide giincelligin, "geyici olan"m
damgasml vurdugunu belirtmemiz gerekir. Giincellige dair yogu saptamasmm
da kitabmm yazllma siirecinde degilse bile yaYlmmdan klsa bir siire sonra
geyersizle~tigini soyleyebiliriz. Bunun mazereti herhalde hlzlt degi~im siireci
kar~lSlnda saptamalartn degi~imin gerisinde kalmasl olmamaltdlr. <;iinkii
sosyolojide yoziimlemelerin gegerliliginin bir ol9iisii, uzun vadeli bir bakl~ a9ls1
ile degi~enin yanmda degi~meyenin gosterilmesidir. Gole'nin 1990'larda
yazdlgl ve Tiirkiye'deki giincel degi~melerin geryek9i bir tasvirini verdigi bu
metinler bugiin gegerliligini ne olyiide korumaktadlr? 2001 'de ya~anan
ekonomik kriz ve yokiintii ortaml, ardmdan II Eyliil sonraSI geli~meler
Gole'nin 9izdigi iyimser tabloyu karartacak nitelikte unsurlar ta~lmaktadtr.
Ba~ka deyi~le kitabm yaymlanmasmdan sonraki ko~ullar G61e'nin 1980 ve
1990'lara ili~kin gozlemlerinin yeni ba~tan ele altnmasml gerekli kllmaktadtr.

ABSTRACT

The concept of hybridization has become one of the central topics of
cultural studies after the cold war era. Sociologist Niliifer Gale has examined
the developments in Turkey between 1980-2000 within the context of hybridity
concept. In her book titled M elez Desenler, she has analyzed the changing
aspects of policy and culture in Turkey after 1980s. However, hybridization
panoramas in political and cultural areas have been seen in this period, new
kind of distinctions and tensions in society have also been observed.

