
, Küresel Hollywood (Global Hollywood):
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kudurtacak keder edepli - arzu, fantezi, korku, çekicilik ile yüklü
bir terim, tasvir edilmesi gereken şey için ise entelektüel bir
belirsizlik. "Hollywood", ister solcu, ister sağa ya da ister
üçüncü yolcu olsun, küreselleşmenin etkilerine dair neredeyse
tüm tasvirlerde, suyun yUzeyindeki bir gösterge gibi, ABD'nin
dünyanın kapitalist dönüşürnu için yürüttfığü başanh haçlı

seferinin ekonomik yangınlanndan yükselen bir nevi kültürel
duman olarak ortaya konur. Hollywood'un iktisadi küreselleş

menin başlıca kamb olduğu biçi.ınindeki bu zayıf tasviri tartış

malıyız, çünkü bu yaklaşım, Hollywood'un, küreselleşme

süreçini hem canlandıranhem de onun tarafındancanlandırıJan

yapısı dolayısıyla, çağdaş siyasal iktisat a9sından taşıdığı kritik
önemi teslim etmekte yetersiz kalıyor. Kapitalist yayılmanın şu

anki evresinde Hollywood'u tüm diğer endüstrilerden ayıran

şey, onun Yeni Uluslararası Kültürel İşbölümü'ne (New
International Division of Culhıral Labour) komuta etmesidir.

Biz, bu bölümde, (kitabın sonraki bOlümfa-inde • ç.) yapılacak

olan Hollywood'un küıtürel emek pazarlannda, uluslararası

ortak yapunlarda, fikri muIkiyette, pazarlamada, dağıbm ve
gösterimdeki denetimi kanalıyla Yeni Uluslararası Kültürel
Işbölümü'nün üretim ve düzenlenmesinin tasvirine yolu açı

yoruz. Yeni Uluslararası Kültürel İşbölümu'nü (ve ona karşı

direnişi) mümkün kılan toplumsal-mekansal koşullara çevrilen
dikkatimiz, Hollywood'u sadece kü.reselle~menin "evrensel
modernlik mantığı"nın sahne efekti olarak gören egemen
Hollywood anlayışından yola çıkmaktadır. Mike Featherstone
ve Scott Lash, bu konumun "zengin soyutlama ölçütleriyle...
gündelik yaşamın anlamının... kopanlması (ve) içinin boşalbl

ması"ıu varsaydığın.ı öne sürüyorlar. Bu tür geçici önyargılara

ve anlann "küresel mücadelelere... kabJan farklı oyunculann
farklı iktidar potansiyellerine duyarlı'" bir hikaye anlatılması

umuduyla görsel kültür adabına yönelik saplantılanna karşı

çıkıyoruz. Amaamız küresel Hollywood'un iktidarına ilişkin

kuramlan güç1endinnek ve hem bu iktidara olanak.. veren, hem
de buna direnç gösteren kÜıtürel siyasalara dair günümüz
düşününü uyarlarnakm.

Erken kapitalizm, devletlerin ortaya çıkışını önceledi ve
kültür genellLıcle din ya da dil gibi diğer yakınlık noktalannca
örgütlendi. On beşinci yUzyU boyunca bilgi ve ticaret ağlan Pa
sifik'i, Asya'yı, Akdeniz'i ve Afrika'}'l birbirine bağladı. Kölelik,
militarizm ve Avrupa emperyalizminin teknolojisi bu rotalan
silip süpürdü. Kıtalararası iletişim, Avrupa'nın bel bağladığı bir
kanala dönüştü, ve bunu, ırksal üstünlük, Hristiyanlığı yayma
misyonu gibi yeni ideolojiler takip etti. Avrupa~merkezli ileti~im

ağlan, toplumsal evrimcilerin varsayımlarnuda dolaşınıa soktu;
sadece narsisizınlerini değil, insanlığı tek bir yönde birleştirecek

ittilak ve kalkınma biçimleri arayışlannı da yaydı. Bu söylem,
insan tarumının, başansırun ve örgüt!üıügünün tek tipliğine ve
elverişliligıne yönelik dürtüleriyle başbaşa gidecek bir şekilde,
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Kültü, emperyalizmi, çoğunlukla solcu analizIe
özdeşleştirilen bir bakıŞ QÇ1sldır ... ve bu yüzden genellikle ciddi olarak
ele alınmaz ... (Çünkü bu bahş açısı, güya) dünya yurttaşlannın,

küresel reklamalığın ve Amerikan televizyonunun mesajlamıa hırşı

direnç gösferebileceklerini veya bu mesajlan kendilerine göre
uyarlııyabilecekleri.ni göz ardı eder; daluısı Jrü.ltü,el olarak hayatta
kalabilmeye dair endişelerin de, sadece büyük güçlerle kendi sınır/ım

dahilindeki etnikazınlıklara karşı ulus devletlerin siyasaları

tarafindan kışkırtıldığını varsayar. Uohn H. Dawning, 1996)

Çoğunluk tarafından, Eric Hobsbawm'ın sözleriyle "Birleşik

De'\lletler'in ve yaşam tarzının küresel zaferi" olarak anlaşılan

bir momentte yaşıyoruz. Çok başka bir perspektiften bakan
Henry Kissinger, "Küreselleşme, Birleşik Devletler'in egemen
rolünün diğer adıdır" diyecek kadar ileri gidiyor. Kendi danı.ş

manlık şirketi olan Kissinger Associates, bu çağda ABD'nin
"dünyamn bilgi akışı savaşını kazandığını, bir zamanlar 8uyii.k
Britanya'mn 'dalgalan yönetmesi' gibi ABD'nin de 'yayın dal·
galannı' yönettiği.ııin'" görülmesi gerektiğini ileri sürüyor; daha
azıyla yetinilmemelidir, çünkü"AmerikaWar, dünya tarihindeki
bütün ülkeler arasından kendilerininkinin en adil, en hoşgö

rülü, kendisini sürekli olarak yeniden değerlendirme ve aşma

konusunda en istekli ülke ve gelecek için en iyi model" oldu
ğundan asla şüphe duymamalıdırlar. Wall Street Journal bu
iddiaj'l yUk.sek sesle ilan ediyor: •ABD 21. yüzyıla 20. yüzyılda
yaşanan herşeyi geride bırakan rakipsiz bir egemenlik konumu
yla giriyor... Amerika'nın serbest pazar ideolOjisi arbk dünyarun
ideolojisidir ve ülkemizin internet ve bio-teknoloji iş alanlan
yannın öncü teknolojileridif. ÇUnkü ABD'nin, kendisine içkin
olan tüm sefalete (WOO'de, üniversite öğrencilerinin %74'ü mily
oner olmayı umuyordu ve 44 milyon insanın hiçbir hbbi güven
ce:;i yoktu) rağmen,ordunun ve populer küliürün anahtar göre
vi üstlendiği, diğer rejimlerin ulaşamayacağı derecede uluslar
arası bir etkisi vardır. Ve kültürün dünya çapında yayılma hızı

artmaktadır. Radyo kırk yıl içinde elli milyon eve ulaşab~
ken, televizyonun bunu başannasıon üç yıl sürmuşrur ve inter
net ise bu rakamı dört yılda yakaladı (ILA, 2000). Mülkiyet ve
de!"ıetimın giderek daha fazla türdeş hale gelmesi ve luz1a
geli~en ölçek ekonomisiyle, düşüncelerinmubadelesıneegemen
olma kapasitesi güç1enmi~tir. Küresel Hollywood da bu misyo
nun merkezidir.

Hollywood'un gücünün kaynagı sinema tarihinin ötesine, on
dokuzuncu }'üzy-Jın sonundan beri kapitalist rniibadelenin
bütünleyici bile~eni olagelen kültiirel iletişim kompleksine
kadar uzamr. Yirminci yüzyılın ikinci yansında, 'Üçuncu
Dünya'dan aktivistler, sanatçıJar, yazarlar ve eleştirel siyasal
iktisatçılnr bu kompleksi kültür emperyalizmi olarak
adlandırdılar. Yinninci yüzyılın soniaondan beri, bu giicü
"küreselleşme" terimiyle düşünmek moda oldu: Öfkeden
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sahiplerinin güney yanküredeki y<ışaını sorgulayarak, orada
buldukbruııdenctirn aJt:.na al.:ıra.l,Ç ve yönlendirerek. kendiJerini
oıgunb~ma!Un erken bi: aşamasında gözıernJemelerini 5a&ladı.

Kültüre! y:ı.)'1lma daima uluslararası olmuştur, <!.ma süreç
lerinin hı.:.ı ve d~rin.ligi artı.~a geçmi~ gibidir. Belki de b:.ı neden
Le küresel.lt!~me teo:i!eri, mekan ve hm hem analitik ht't:ı. mesle
ki ilgilerinin merkezine koyuyor: Top!urnsa1 teori, metaIa~tırma

ele~tiisi.rü, bir aksiyon-macera filminin dor...ık mücadelesini
seyretme de:ı.t!yimirıe benı.e)'en başdöndüruru bir süreçle
rekbmolıkpratıgmebağlıyor. Sermaye yUksek bir hızla hareket
ediyor, rastgele bir ~eki1de bölgele;; ve ülkeleri ayd.ınlabyor ve
dünya ç.:ipında mıllann ve L"sanlann değiş tokuş edilme biçimi

, son dt'rece t'~itsiz. Ba~ka bir deyişle, zamanında (Amerika. kılasln

d.1ki - ç.) ilk ins:ınbrm maruz kaldıgı imparatorluğun askeri
hakimiyeti. şimdi. Ch<ırles Bauda-laire'nin sözleriyle "buyiik bir
bıfes, büyük bir muhasebe kurumu" alil n "Amerikanlaş

tı..nna~olarak -daha yumuşakbir biçimiyle- yaşanıyor.

Z,"lJTI.ın ve uzamı çağda~ kiireselleşme altına sooşbnnanın

koordinatlarının üç anahtar olaydan türediği ileri sürülebiı:

1494 To:-desil1as Andıaşması, 1884 Washington ve Berlin
Konferansıan. Tordesillas .Andlaşm.ısı, Papa'mn İspanya ve
Portekiz <ırasınd<ık.i dünyanın payla~ınuna dair rebbeti uzlaş

b.rm.ısıyb iınp.ıratoduğundoğuşuna işaret eder; bu, dunyanın
bir fetih ve s6mü.ıiı alanı addedili~inln ilk kez kayıt aJtına alın

ınasıdır. Washington Konferansı, Greenwich'i zamarun ve hari
tacıl.ığın ey,!;c:ni olarak standartla~brdJ; AIrik;ı'nın emperyal bö
luşümü, aynı yıl yapllan Berlin Konferansı'ndaydı. Bu gelişme

ler dünyayı, egemen merkez üssü Batı Avrupa ve ABD olmilk
üzere, birbiriyle bağlantılı bir hakimiyet ve ticaret al<ım olarak
fijlen belirledi.

K<ıpitalizmin eşitsiz ve gayri-adil gelişimi Tordesillas'ın,

~~sh~ngton'l.'l ve Berlin'in şiddet yu.klü haritacılığıyla paralel
gıti. 15OO'1er-18OO'1er arasının merkantilist birikimi ve emperya
l.i.ı.rnırı.i, bakır, çelik ve yakıt üretimi için doğal kaynakJaıın kul.
brumı üzerine inşa edilen sermayeni..-ı klasik dönemi ve sanayi
devrimi takip etti, Kuzeydeki sınai kalkınma ve tanmsal
dcği~ime, Aınt'ri.k.J kıt<.ısırıa Avrupa göçü (nufus aruşıyla bilşa

çıkmak amacıyla) ve Afrika ile Asya'nın bölünmesi (ham madde
ve köle emeğinin nakli) eşlik elti. Sinema teknolojisı ve anlatı,

AllD'nin devasa bir kültürel makine ordusunu (uçak, dakWo,
elektı~ lamba ve telefon) ical etmt'si ve üsh.i.ne o!ı.ınnasıyia

ay~ı donemd", ortaya Çlktı_ Nereden bakhğıntz.agöre değişecek

~ck.ilde, mekanlk bir hülyamn ya da kabusun hakiki imgesini
y~~a!tılar. Sömürge siyasetinde de dönüşümler görüldü: ,'\BD,
FiI~pınler ile Küba'yı ele geçirdi, Avrupalı güçler Afrika'yı idare
ettı ve Amer..kan yerlilerinin di-renişi kınldı. (K/tanın _ç.) ilk
ınsanl.ı.nni.n h.ı.k..lan ayaklar aJtına alınmasına, (perdede Ciln
la_n~nla~ Süriı5üne bereket saykınm hikLıyesiyle birlikte) ticari
kulturel iluacat ve egemen otorite eşlik etti. 1870-1914 arasında

~ahtar ~ir ~konomi.k sıçrama da ortaya çıktı: Ortalama yıllık
kuresel uretım ve mübadde (öncesinde hiç aörülmemiş bir
rakam) yüzde uç'ten daha büyük bir Oranda artb~Baha'ul'lah'\n
18~~'t~ "Yeni Dünya Düzeni" tabUini ortaya atması şaşı.rb~
degil~ırp). Bu i~ari ve tican gelişmelere tepki olarak. Avrupalı
ve ;\nD.li .s~sy~listler, sendi.k.actlar ve anarşistler, buyük ulus
lar.ırası ışçı orgutJt'ri kurdular.

İkind Dünya Savaşı'na kadar, uluslararası ticaret, ulus
de:l~tJerce kO.~ltrol edilen ulusal sermaye odaklıydı, 19-IcS'ten
19,3 ,e k.ada~ s~ren dönem "takip emperyal güçler çag:ı ve kure
sel e,"'ononunın ?kış yapacağ1 evre arasındaki fetret devri~ni
temsil ederke.~, Ikinci Dunya Savaşı'nı takip eden dönemde
Li~usla:-~rası duze~ ~e, ABD'li şirketlerin yayı1maLı. ihtiyaçlarını
dıııendıre~ A~~ nın asker! ve diplomatik hakimiyetine
d.ayamyorau. Dıger ekonomiler büyüdükce, devletler ara~l"1.da
ki ve devlt'uerle ~irketler arasındaki karşwk.ıı bağımlılıkda "rUı.

1950'den sema, dünya ticareti r.\'fUp.::, Japonp ve ABD
üçlüs-::'nü~ h;:ı.k.ı.miyetindeydi, "her I:::ir'~"tin uydu devletlerde:"!
oluşan m'Jıız;:ım hintcrlantlamda", 1950 ve 1973 ar.:ısındJ.,

toplam ticJ.rct hilemi yı.ld.ı YJ...I.;j~~ık }'t:.zde 10, toplam iiretim
yüzde 5 oranında artb, bunun buyük !'Jsmı bu üçlü arası..'ı.dilydı.

Modem uretim tek.."1ik.1cn on dok:.ı.::t.ı.ncu yi:zyTjda Avrupa ve
Kuzeydogu ABD ile sımrlıyken, a..Jdı.n ve bilimin ülkesizleş

mesinde oldugu gibi, bütün dünya çnpında hızla yayıLmaya b<ış

La dı. Soğuk Savaş, siyasi olar.:tk.. bU- önceki yüzyudaki impara
ıorlukl.:::'1I1 yaptığı gibi, denetim i9-0 r.ıu.cadele veren iki tüm
leyia (totali~Lıg) ideolojiden oluşan kuluplaşrnı.ş bir dünya inşa

etti. Başka farklılıklann üshinü örten bu tüm1eyidlik. gelecekte
bir kutbun z.:ıfetinin göriilecegi düşüncesini pekiştirdi. Yani,
günurr.üzdeki. devletin sözde yok olu~unu kı..:Uayın laissez-faire
(oırakımı yapsınlar -oÇ.) pala\'ralan, Birleşik. Devletler'in anti-Sov
yelik "Kapsama" (Containment) siya.selınin yerirıi "Eglence"nin
(Ent~rtainment) aldığı, "C!.o\'in asla slZamayacağı yerlere
MN'nin çoktan nüfuz ettiği." kaNSl... ABD, üçlünün diger ayak.
lanna göre, popUler kUltür gibi hizmetlerin çok daha önemli bir
ihracatçısı haline geldi 1999'G.a, Bab Avrupa'ya ABa'nin özel
sektör hizmet satı.şlan 85 milyon dolar, Japonya'ya 30 milyon
dolar idi (Office of the US Trade Representative, 2001).

Dunyanın üç taraflı böıu~ümünun gerçek hikayesi aslında

brmaşı.ktır, ve aslında böyle ~eki11enmesi de gerekmezdL
1945'ten ba~layarak.. varolan ve yeni dogan hükümetler lar..hn·
dan iki tariJısel vaatte bulunuldu: (a) Yurttaşların ekonomik
~efahını, ve (b) siyasi egemenliklerini giivence altına almak.
[kinci. Duny.:ı Savaşı'nın sonunda, ekonomik refah vaadi devlet
tabanlı arz ve talep yönetimi üc yurt içinde lirelilen mallarLı

ithal ikameci sanayilerin yaratılması araa1ıgıyla bölgeselolarak
işler g~riindü. Evrensel egemenlik vaadi, .sör.ıürgeci gi'ıçlerin

(ba~ta Ingiltere, Holl.ında, Belçika, Fransa ve Portekiz olmak
üzere) köleleştirdiklerihalklara nı.illiyetçiliküzerinden kendi ka
derini tayin hakkı verilmesi.ne ikna edilmesine'dair uluslarar<ısı

bir eylemlilik gerektiriyordu. Bunlardan ilki, özgürleşmenin

sözde onkoşulu olarak, siyaSi hareketlenmenin giJçlü ideoloji
sine dönlışt'ü. ikinci vaat yerine getirildihı] zaman, ortaya çıkan
sömürge- sonrası hükümetler ilk vaadi yerine getirme işine gir.
i~tiler. Genel olara.k kamu iktisadi leşek.lçü1!eri ya da yerel şube

ler açan çokuluslu şirketlerin (multinatiolıaJ corporations, ÇUŞ)
kuyrukçulan araolığı.yla, çoğu ithal ikameci sanayi1e~me (BS,
iml-'ort-su.bstilutioll ind:ıslrialisn.tion) yolunu izledi. Am."ak Üçüncü
Dunya devletleri bagunWıktan kaynaklanan azgelişmCjlige ma
ruz buakı!mışb ve ekonomik anlamda büyüyemediler. Biçimsel
siyasi post-kolonyaliı.m, ihracata yönelik sanayi1e~meyi (İYS, ex
port-{Jriented industrialisntioıı) ve hizmet tabanL yayılmayı izleyen
bazı Asya devletler!. di~ında, nadiren ekonomik hale geldi.
19SO'lerle 1960'lann nS'sinin sorunsalı ilerlemeye yönelikti ve
sosyalist devletlerin erozyonuyla da hızlanan ve genişleyen bir
şe.~de, 1970'1erden bugüne bu sorumal dag.Jdı.

1970'lerin krizleriyle birlikte, refah sistemine müsaade ede
bilecek yeterlilikte sermaye oluşumuna sahip burjuvazisi oliln
şu gelişmiş Batı devletleri dahi, stagf1asyonun, kendi enflas
yona karşı istihdamla kar~ılık verme kapasitelerinin altıru

oyduğunu gördüler. Sonuçları biliyoruz: "Sennaye birikirninin
ekonomik yönetiminin melciru, (artık) siyasi ve toplumsal
boyutlarla örruşmemektedir" (Samir Amin). BUgiin hükümet
lerin, suregelen biçimsel egemenlik ve denetim altındaki

finansal pazarlar aracılığıyla, seçmenlerine verdikleri sözü
edilen iki vaadi yerine getirmeleri bekleniyor; ama neo-klasik
muhaJaukırlık ve ticari öncelilder serbest uluslararası sermaye
piy<isa!an istiyor. Bu durum, Economist'in "olanaksız kuts<ıl

uçlu" dediği nokti!ya kadar vanyol" ("Global Fin.ınce", 1999: 4
Survey Global Finance).

Özet olar.:ık. uzun bir zamandlI kurese! mubadeleyle yaşı
yoruz. Ancak 1970'Ierden beridir ki dünyanın bir tarahnda alı-
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nan nnansal ve idari kararlar, diger taraflarda çok hızlı etki
yarilhyor. Yeni uluslararası döviz piyasalan, sabit kurun
düşuşünü tı.ki~n, sınır tanımayan korsanvari fu:ansa! kurum
lar ile devletin müdahale et~ği sistemleri eşleştirerek baş göster
di Speküla.syon. üretimden daha çok ödiillendirilirken hisse
senetleri ve borç ticareti. araba sab~UUIl ya da ev inşa etmenin
getirdiği karım geride bU"akıyor.Dünyadaki para dolaşırTU, tUm
ülkelere uluslararası kredi değerlendirme testlerini dayatan
koşullan yarat!L 'Siyasi düzlemde-bu durum, İİS'yi ve ulusal
ekonomilerin ha.'<iki mc.şruiyetini sona eretirerelr.. bunun yerleri
ne İYs ile uluslararası ekonomi fikrini geçirdi. Üretim yahrunlan
finansal yab.nmlardan daha az karlı hale gelince, pazarlarna,
emek ve iş idaresi düny.ı..lan, hizmet sektöriiyle, özellikle hayati
bir kategori olan eğlence sektörüy!e birlikte, uluslararası ölçekte
yeniden tasavvur edildi. ABD sıradışı bir tadıe dönii.ştü - ıooo

yili ihracab, bir önceki yıla oranla yüzde 15 aro.şla, 3.4 trilyon
dolara ula.ştı '1970 ile 2000 yı1Jan arasında yıllık ticaret arb~ı,

milli gelirin yıllık 7.8 buyiimesiyle karşı.1aştınlırsa,ortalama 11.4
idi. ABD'de, özel hizmet sektöründe 86 milyon çalı~an vardır.

Onlar, dunyanın toplam üretiminin yedide bi.ıi.ni yarattılar ve
2CXJO yılında 295 milyon dolarlık ihracat yaparak hizmet sanayi
ödemeler dengesinde 80 milyon dolarlık artı sağladılar (Office
of the US Trade Representative. 20(1). Medya end~strisi ticaret
bankası Veronis 5uh1er, 1999'a kadar olan beş yılda ile~imin

ABD ekonomisinin en hızlı büyüyen bileşeni olduğunu ve
2004'e kadar da böyle kalmaya devam edeceğini söylüyor.

İYS lehine iis'yi gözden duşürIDe zorunlulu~, açıkça

ABD'nin tercihiydİ. Ancak tekrar etmek gerekirse, açık

pazarların doğal sonucu, ulusal hükümetlerin yurttaşlanrun

ekonomik. refahlarını arhk. g.ıranti edememeleridir. Dünya
Bankası'nınve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) borç bahşetme
gücü, temel ihtiyaçların yerinde temininden uza.klaşmayıdayat
tı. Sözde karşılaştırmalı <ıvantaj sayesinde gelir getiren sektör·
lere yönelik. kamu yatırunlaruu yeniden yönlendirdi. Perdenin
kapsama alanınd<ı, bu, "Eğer kilitürel işçin halihazırda kar
getirecek filmler yapanuyorsa, çekimlere başlama, yoksa ceza
l<ınd.ınlırsın

H

anlamına geliyordu. Yani küreseUeşme merkez
periJeri eşitsiıliklerine,devletler ile şirketlerin makro karar alımı

arasındaki rekabete son vermiyor; sadece devlet sisteminin bu
tür ilişkileri kontrol etme kapasitesini sonlandınyor ve kültürel
işgücunün çokuluslu tUze! kişi1Uder ve finansal )<urumlar
karşısında korunmalarına v~ refahlarnun sağlanmasına daiı

devletin sorumluluğunu hafii1eliyor. Biı sonraki kıslffida, bu
mak.ro-t.ırihsel gelişmelerin mikro-perdedeki sonuçlannı

inceleyeceğiz·

HoııywoodTarihi

Saddtlm Hiiseyin, 54. doğum giinü. partisinde fon mii.ziği olarak
Frank Siruıtra'mn /Tütün diinyada bilinen ~My Way"ini S(Çtiğinde,

bu s ın Amaıkan tmpt:ryalist baskısının bir 5On:.ıeu degi/di.
(Michael Eisner, aktaran Costa Gauras et al., 1995: 10)

Kapitali.zme dair tarihsel perspektifien sii..zillüp gelen çelişik.

hikayeyle yakı.n.lığınuzıkorurken, metin ticareti dengesinin her
zaman bugünkü gibi olmadıgını bulduk: Fransa yirminci
yiiı:yılınbaşlarındaABD'ye haftada bir düzine film sabyordu ve
1914'te Kuzey Amerika'ya birçok film ve film yapun teknolojisi
ihraç edilmekteyken, Fransa ve ıtalya, Latin Amerika'daki gös
terimlere hakimdi Diğer taraftan, ABD'1i film yapım şirketi

Vit.ıgraph 1907de her bobin başına iki negatif uretiyerdu, biri
Avrupa digeri iç pazar için olmak üzere. 1909'da Kuzey
Amerik.ılı şirketler maliyetleri telafi. etmek için y~rel pazara
yasl;ınabilirlerdive diger pazarlan karşılamakiçin ihr<ıcat bedel
lerini uyarlıyadardı. 1900'lerin başlannda, The Edison
Companyyle birlikte Biograph'uı patentli aletinin tekelinde tut·
rngu film kamerası patentlerine dair hukuk savaştan, eğer

y.ıbana şirketler yeni kurulan Morion Picture Patents

~.;yı ~ 4 1 y~ni insan yeni sinema

Companf'yi (MPPC, Hareketli Görüntü Patentleri Şirketi) ter
ketselerdi, ABD'de denizaşın film gosterirrıini tehdit edecekti.
Dnlu yı11ann ba~lannda ABD anti-tröst yasaları karşısında pes
edinceye kadar, MPF'C karteli film yapımı teknolojisi ruhsaım!

yapımcıJara, projektör ruhsabnı gösterimcilere verdi. Birloç
yaba:ı.c yapımanın da şirketten lisans almasına izin verildi
Görünüşte,kartel film teknolojisindeki türedile.ri caydınnak için
tasarlannu~b (Eastman Kodak ile hammaddenin sadece bana
fide (!..at. iyi niyetli, -ç.) ruhsatWara sabşma dair özel bir sözıe~me
imzalanmı~tı). Gerçekle ise MPPC, 19OO'lerLrı ilk onyılında

Amerikan sinemalannda hiiküm süren yabancı film ithali dal·
gasını durdurmayı hedef-liyordu. Richard Abe!'in Baudalaire'e
name yaparak adl.;ındırdığı gibi. iç pazaıı "Amerikan1aştı.rma"

hedefine, filmin bir fikri meta olarak yasalara ginnesi ve ABD
gümrüklerinde Fransız teçhizab.na gerekçesi belirsiz şekilde ei
konulması yardımcı oldu. O zamandan beri, ABD film sanayisi
uluslararası ölçekte muvaffak oldu, çünkü fikri mülkiyet koru
masuu, Slfasında birbirleriyle rekabet eden şirketleri birleştiren

bir altyapı olarak anlaınışb ve kendi devletinde gönüllü biı

hi:ımetkan vardı. 199O'larda, ABD dünya film hacminin yüzde
BO'inden fazlasını sağlıyordu.

1915 ve 1916 arasında, ABD film ihracab 36 milyon f~et'ten 159
milyon feet'e Çtkb; bu arada Birinci Dünya Savaşı'ndanönce 16
milyon feefteı:ı 192O'1erin ortalarmda 7 milyon feet'e düşmü~tıJ.

Bu yıllarda konulu film yükselişe geçerken, HoUywood ~ya ile
Latin Amerika'ya sab.ş yapmaya ba~ladı, örneğin yerel dağıh.m

alan satın alarak Brezilya'nınüretimini neredeyse sildi. Dı.şişleri

Bakanlığı daha 1916'da hareketli görunru dairesini kurdu.
1918'de Kongre, içeride yasadışı olan trôstlerin denizaşın yer
lerde kurulmasına izin veren WebboPomerene Yasasını geçirdi
Bu, daha sonraki kuk yıl boyunca sürecek olan bir uluslararası

dağıtım kartelini mumkün kıldı. İthalat bedelleri ve ticaret ko
.şullan, aynca fiyat tekliflerinin kapalı yapılmasını ve resmi def
ter kayıtlarnun tutulmasınınengellenmesini sa&J,amaya da yara
yan Motion Pichıre Export Association (Hareketli Görüntü itha
lat Biıligi, MPEA) tarafLndan merkezi olarak belirleniyordu.
1919'dan itibaren, deniza~ın faturalar Hollywood bütçelerine
kab1dl. 192(nerde Hollywood'un başta gelen ihracat alanlan
İngiltere, Avustralya, Arjantin ve Brezilya idi; Federal Hükumet,
elçilik.lerde ticari alaşelerin bulunmasını kurumsaUaşnrmıştı .
döneminin sözde müdahaleci olmayan Cumhuriyetçi hüküme·
linin ABD finans, sinema ve sanayi sektörunden politik amaçlar
La faydalanması için uygundu. 1930'Iarda, ulke dışındaki

sabşlar, film endüstrisi hasılatının üçte biri ila yansını karşılıyor·

du. Ses slandartiaşbğı zaman, İngilizce konu~mayanlann,takdiri
müzik..ı.1 ile kazantldı. Stüdyolar, anahtar iilkelerde şube açb1ar
ve ülkedeki hinerin yabana dildeki versiyonlaruu yarathlar.
Endüstri, radyo ve müzikal film plağı s.ıtışlan.nı biIbirine bağla

yatak yatay bütünleşmeyede ula.şmı~tı - ABD miiziği. genellik
le ABD filminin habercisi idi. 1939'da Ticaret Bakanlığı,

Hollywood'un dünya çapınd.ı gösterilen filmJerin yüzde 6S'ini
sağladığını tahmin ediyordu.

Tabü ki, bu başanrun bir kısrru metinsel çeiddlikten kay
naklaniyordu. Ömeğin Hollywood, 192O'1erde ve 193O'Iarda
İtalya'da Mussolini'yi hayran bırakan muhteşembir modemli~
yansıtıyordu. Güzellik., gençlik. ve servet, eğlence adı alb.nda
birbirine k.anşıyordu. Yerel pazarlarna, bu dünyanın str.!.dış·
zevklerini ve geleneksel İtalyan yaşamından fark1ılı.klaruu vtır

gu1u-yordu. Aynı zamanda yerel endu.stri de ABD'nin sahibi
olduğu dağıtım, yeni hük.iimet vergileri ve l:fol.lywood teknolo
jisi ithaline bağWık nedeniyle geri itilmişti. DO dlınya savaşı da
Amerikan h.ıkimiyetini açıklayan anlatının saydamlığı, idari
gelişkinlik ya da küresel tüketici tercihleri kavramlarnu çapraşık

hale getirdi. 1914·1918 ve 1939-1945 çab~ma.lan bittiğinde,

Avrupa'daki ulusal iiretim ya kepenkleri indirmiş ya da
yavaşl:ımı..şb. Gösterime ginnemi.ş ABD film envanteri sUsilesi

35

,
i

i
i:

i:

Ilı
I
i~
ii

LLL

ı,ı

~i
,I
i
I,
ii
'ı!
:1,
'ı'!I
"i
i
i
"1'1
lı

lll,

ii:
i

L



.
",..,
!iı

i,

i
i

!

,
ii
'i..

if
)i: i
I"

ı:"
i.

i
i,

ortaya çıkanlmayı beklerken (İtalya'ya 1945'ten sonrak;i dört
yı..lda 2000'den fazla konulu~ gönderildi) g!!ı:şen:A.~I? deniz
taşımacılığı endüstrisi ulaşım altyapısını geliştinyordu.

1940'larda MPE.-\ kendisini "'küçfık Dışişleri Bakanlığı" olarak
ad1andmyordu, .yöntemleri ve ideolojisi ABD siyasetiyle o.
derece özdeşn. AyTll zamanda bu yıllar, endüstrinin kendini
dii..zenlemeye yönel& Yapun Yasası'mn cinsel endişelere dair
tuhaf yabr.~la.nna "öteki" DJ.'iişleri Bakanlığı tarafından istenen
bir şeyin eklendiği dönemcii: Bütün dünyaya r.merikan yaşam

tanını satmak. Ya?ı."na Walter Wanger (1950), '""fikirler için bir
Marshall Planı ... gen;ek bir selllioid Atina" olarak adlandırdığı

"Don.ı.1d Duck ve diplomasi" ağ:.nı, yani devletin HoUj'\'Iood'a
"hidrojen bombasından .,. daha fazla" ihtiyac olduğunu yük
sek sesle ilm ediyordu. t-.1i}wcr Güçler' deki. devlet film yapun
kurumlarının parçalanmasının zorunlu tutulması,

HoUywood'W\ kar pl.ı.nlan ile devrik rejimlerin korumaa sine
ma yasal düzenle:nelerinden uz.a.kta tutulmilsıru sağlayacak ve
Hollywood envanterinin kaybettiğiyıllan yakalamasınayaraya
c.J.k olan anti-faşist ve anti-komünist siyasi gündemi tarnamlı

yo:du. Tam rekabet retorigine rağmen, ABD hü.lCümeti, kendi
"özd sektör film endüstrisini ideoloji Vf' pararun çıkarlamu

yaratacak ve surdiirecek halde tutmak için büyük k.:ıynaklar

aymyorcu.

Bu arada, kendi evinde anti· tekel yasalan ve televizyonun
g:=lişiyle Urlan tehlikeye girince, 195O'1erde dünya paza.nnın

Hollywood için önemi arttı. Yapım, dagıtım ve gösterim
sahipliginin dikey biilÜn.!ügu içerde yasadışı olabilirdi, ama
küresel ölçekte degi.!. 197D'lerde Ingiltere ve Latin Amerika
Hollywood'un en çok kiir getiren alıcılanyd!. Her iki bölgede de,
ekonomik k6t'Ü gidiş ve y~ni sinema salonlan açma konusunda
başansızlık izleyici sayıslIU azalttı. Sonuç olarak,. Hollyı. ...ood
yılZünü içerideki ticari sömürünün yeni biçimlerine döndü
(1970'lerd~ Afro-ameribn izleyicinin "keşfi" ve siyah i
sömürünün (blaxploitation) başlaması ile). Bunu sımnayenin

yenid~n yapılandırılmasıve rizikoyu maden filizi çık.ırunından
eml.ıkçılıga kadar farklı ticari faaliyetler arasında yaymak
isleyen şirket toplulukbn tarafından ele geçirilmesi takip etti.;
dünyadaki seyirctleri yeniden kazanmak için stratejiler geliştir

iliyordu. ABD hükümeti ve endustrisi her tarafa fi.l.rn paz:ırla+

mak için yeni karteller kurdula:; İngilizce ve FraIL<;ızca konuşan

A.frika için özel ajanslar tasarl.ınffiJşl:ı. Hollywood'un American
Motioıı Picture Export Company of .A.frica (Afrika'ya Amerikan
~;ırekcUi Görüntüsü İhraç Şirketi) örneğin, 1960'lardan beri e~h
Ingiliz sömürgelerindeki smi'ma satışlarına hakimdi; kıtada

yılda yakhışık 350 film gösteriJmekteyk~n, belld dı:! bunbnn
yansı Amcıik;ın filmiydi.

1912 kada." ~rken bir yıJda, Hollywood'lu ihracatçılar, kendi
fiJmleri seyahat ettikçe diğer ABD mallanna olan talebin
yaraııJdığının farkıııdaycW.-u. Ticaret Bakanı Herbert Hoover,
19->.,D'lerde endiistıiyi "enldektiiel fikirleri ve ulus.u idealleri"
öne çı.k.ardıgı, ticari kazançb.n W..,e Amerikan matlan lehine
güçlü etkisiN için övüyordu, Onun, ihr:ıcah hedefleyen
endüstrilere yapbb>ı devlet yardımı desteğinin, ne kadar hayati
bir öneme sahip oldu~ k.1nıt1andı. Deniz.aşın dağıbm kartE'li
olarak çaltŞan stüdrolann söz dinlemeyen dı.ş giiçlerie başa çık~

m.a5ın.ı sağ~amak için Hooverle y;ıkın bir çalışma içine giren
gelecekteki MPAA ba~kanı Wi.1L Hays, 1930'da J. Walter
llıompson reklamohk. ajansına"Amerik.:ın filmlerinin her bir
foot'u: du~yada~ herhangi bir yerde 1 dol.1f kıymetince
r.merika.. ışlemTUş malın..ı sahyor" derrili;ti. 193O'Iann sonların

da,. siner:"'l~ v~ sabşl.Jr arasındaki Iohramancı reklam yapma
ba:;ına d:ı..ır hikayeler ib.ıduUah idi; ömegin HoUyı.vood t.ırzı

A~e.rik.-ın f~~rika koşuııa~nın gösterimi..ni müteakip ABD d~
maK.Jnabn ıçın açıl.ın yem Java paz.<ınna ve Angelino yayla ha
ya~ru ~;l.kJit eden Brezilya bungalow medOıSın.l dm yaşananhr

gıbı. Wanger, Par.s'li ~tenocul.ınn kendi ya~.lm koşullanyla .'\Bo

fiL.'11lerindeki büro işçiler.ni."1kiler.arasındaki ti!rk.! protesto içiı,

y;ıDilian grevden duyduğı.ı hoşnutlugu bile i!.Jde ete, bu
~tkiye "'120,000 AmerikJ.n Büyükelçisi"" (ner y-J il'ı.r:ıç ccli!en
\...opyı. sayısına abila) admı veriyordu, ABD'nin kitlesel üretim
ve oazarlarna bpasitesi, degerie...-i dönüşrür''::yoniu - bir taraft.::n
yo~n uretim disiplini gerektirirken diğer t.:ıı:a!:an ~aı. ü:un•
lerirün yoğun tüketimi yoluyla aşkınltk. v3.Jdi. Bu t'.:r bağlar,

Oark Gable'ın dahil olduğu iki meşhur sahned1? özetlenmiştir.

1930'1a:rda, bir A..rjanlinli iş;ıdamı heyeti .A.BD Bü~kcıçiliği'ni "lt
Happened One Night" hakkınd.ı (Frank Capra, 1934) protesto
etti, çUnkü Gable göm1eğ:ini ı;ıkar".rken görülü:,ordu ve içinde
z.tlet yoktu_ Görüniişe bakılırsa, bu durum oıuann depola.nnda
atlet üretimi fazlası yaratnuştı - bir gecede! Çeyrek yüzyıl sonra,
"It Startcd in Naples" (Melville Shavelson, 1960) filminde Cable,
yerli bir çocuğa nasıl hamburger yeneceğirıe dair talimat
verirken ortaya ?ko, bu da .-\.kdeniz mLitfağuu uzlaştırmaya dair
bir kamusal tart:lŞma dogurdu. Bundan yaklaşık oru:;; yıl sonra,
Disney Pocahont..ıs'ın (Mike Gabriel ve Erik Goldberg. 1995)
gösterime girişi ile McDonalds'ın yeni wMcChief Bu."ger"inj
kard-eş ilan ettiğinde (109 ulkede on yı..l boyunca karşıJ.ı...\dı pro
mosyon yapumasına dJir sözleşmelerinin ilk meyvesi) meta yı

filme bağlama görevi başka bi: nır temsilci bnnndan tamam·
lanmıştı.

Hollywood imgeleri.n.i.n siyaseti, pek çok kaynaktan eleştirel

tepkiyi çe~tir. Ekran stereotiplerine dair endişele: genellikle
çagdaş liberal duyarlılık!a özdeşleşhti.lseler de, aslında

muhafa:zak.arlann uzun soluklu meselesiydilı:r. 192O'1erden beri,
Hollywood, temsilierin izleyicileri nasıl etkilediğini dikkatle
gözlernlemİ~ti. Bu nedenle 19:1l'de Meksika film ithalatına

ambargo koydu ve diğer Latin Amerika ülkeleri, Kanada, Fransa
ve İspanya t.:ı.ra.fı..,dan desteklendi. Aynı onyı..lda Almanya,
İngiltere, Fransa, italya ve İspanya tarafından, külttirel tahkire
karşı resmi şik.ıyetlerde bulunuıdu. (GÜniimüı.e k.tdar, 1999,
Tayland'da manarşinin kab.ı saba İmparatorluk Ekonomik
Konleransı bt.1ıma1anru "imparatorluk içinde gösterilen fJm·
lerin çok büyü.k bir kısmının, tipik İngiliz olmayan yaşam tarz·
lan ve davr;ını~ biçimlerini göstennelcri" vakıasının teh1i!.(ele
rine karşı uyaran bir bUduge çıkardı. Bir sonraki yıL DaUy
Express gazetesi, İngiliZ gençügıne ABD eğlencelerinin dayahl
m.ısının onlan wgeçici Amerikan vatand.ışları- haline
getirmesinden endişeleniyordu_ İngiliz Film Sınınandırma

Kurulu (The British Board ol Film Classification), emperya!
topraklarda gösterime giren Hollywood filınlerini.n "gerileme
durumunda, beyaz adamlar, yerli çevrelerde gösterilmemelt
kuralına uymasında ısr.:ır ediyordu. Endüstrinin 1927
"Yapı1mayac.:ı.klar ve Dikkatli Olunacaklır listesi, yapımcılara

"djger bir ülkenin dinini, tarihini, kurumbnru, önde gelen
ınS.1nlanru ve yurtt.lşlanru ho~a gitmeyecek bir açıdan göster
meme" t.l!imaMı veriyordu ve kusur işleme potansiyeline karŞı,

yapunlan gözden geçirecek yabanclar işe alınıyordu. İngilizler,

ısa'nın perdede gösterilmernesinde ısrar ediyordu, bu yüzden
~e Last Days of Pompei(den (Emest B. Schoedsad., 1935)
çıkanhmşb; bu arada Samuel Goldwyn NBugiın göstenneye
cesaret ettiğinı..iz tek köKı adam, beyaz Amerik.a.lıdu" diye
yakınıyor ve Siegfried Krac.mer, endiistrinin, denizaşırı

k.ı.zanç1anru yanlış temsil yoluyla tehlikeye atmaktan daima
korku duydugunu öne sürüyordu. Diğer taraft.:ııı, 1930'Iarda
Japonlar ege; Hollywood filmlerine geçit vermeme hatasına

düşerlerse, anlatılarda suçlu olarak slereotiple~ti.rilmekle tehdit
ediliyodardı. Franco'nun İspanyası, Hollywoocfun bpitalis:
yandaşı yanını hevesle kucaklarken, onun işçi yandaşı, anti
faşist ve müstehcen filmlerini ınk.:ır ediyordu ~ "The Grapes of
WrathN

Uoh:ı Ford, 1940), "To Be or Not to Be" (Emst Lubitsch,
194.2), ~The Great DictatorN (Charles Chaplin, 1940), ·Some Like
lt Hot" (Billy Wi.!der, 1959) ve "How Green Was My Vallei'
(John Ford, lı}·H) Franco'nur! 1975'teki ölumüne kadar, gösteril-
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meyecek kadar tehlikeli bulunmu~tu ve Orson Welles'in Ulus
lararası Tugay geçmişi NThe L:ıdy from 5hangh.:!Tden (1948)
kesilerek çıkan1rruştı.

HoUyv.·ood'un gücü, hem sağcıan hem de soldan tepki çeki.
yordu. Avrupalı ilericiler, ırkçılığından. tekele k3pitalizminden,
sın.ıf sömürüsünden ve onlann kamE'radaki sonuçlannden es!.'f
etseler bile ABD'nin laik modemliğini, eşitlikçiliğini ve degişimi.

ni takdir ediyordu. Sağ, populer olana Afro-Amerika'Wann rnes
tizo.nitelik1erinin ve Yahudilerin kat.kı.lanndannhatsız oluyor
du.Ikinci Dünya Savaşı'ndansonra, modernleşme söylemlerine
yönelik yaygın tepki, ABD kapitalist medyasını, Üçunru
Dünya'daki mallann, kitle killtüriinun, ekonomik. ve siyasi
örgütlenmenin oluşumunda en Önemli bileşen olarak onplana
çıkarmıştı. Verilen örneklere ABD ekran ürünlerinin ve
altyapısının ithali kadar ABD'nin uluslararası iletişim teknolo
jisindeki tahakkümu de dahildi (Örneğin Nijerya, ba.şlangıçta

ABD televizyonuna program, tür ve format satı.şıyla bÜyUyen
teçhizat arzı yoluyla bağlanm'itı. EleştirmenJer, metalaşma

yoluyla ekonomik bÜyUme retoriğinin, bağımlı devletlerin, ~
sermayeye ve onun ideolojisine dayanma pahasma, yerel ikti
dan kullanan yeni doğan egemen suuflanyla beraber, ekonomik
bÜyUmenin hı.z.ının kesilmesinden ve yerel kültürün geliş·

mesin.in engellenmesinden sorum.lu olduğunU iddia ettiler. A
Foreign Aftair'de (Biliy Wilder, 1948), ABD'li bir kongre üyesi
Avrupa'daki savaş sonrası iyileştirmeçabaJannı şöyle anJatıyor

du: "Onlilra yiyecek verirseniz, bu demokrasidir. Eğer yiyecek
lerin üzerinde m.uk.ı.lanru buakırsanız, bu emperyalizmdir."
Adamın hakkı vardı ve kısa bir süre sonra, şik.ıyet sesleri yük
seldi.

Kültür Emperyalizmi

Amf'Tika, yalmua film ihraç etmekle ilgilenmn. Bilııkis, yaşam

tarzmı ihraç etmeklt ilgflenir. (Gilfd fawbs, Cannes Film Festivali
direktörü, aktaran !"Cu/ture WarsH, 1998)

ABD, kii.ltür emperyalizmi karşıb ulus inşa etme taraftan bir
duygunun ~odern öncesi destekçis(olmuşh.ı.Herman Melville,
ABD edebi kurumlannın ingiliz. olan her şeye, Öz.eJlikle
Shakespeare'e duyulan ve on dokuzunru yüzyılın başlanndan

ortaJ3nna kadar suren, o sorguJamayan hünnete duyduğu

güçlü karşıtlığı ifade ediyordu. Bu Avrupamerkezci yaltaklan
ı:l1aa ithal kültürün "Cumhuriyetçiliği edebiyata t.ilşıma~

çabalarına ne kadar uygun olduğunu sorguluyordu. Buna rağ

men, bizzat kendi eserleri Shakespe:are'den izler taşu. On
dokuzunru yüzyılın ortasında, Avrupa kıtasmda ilk ulusal telif
hakkı söz.leşmeleri görüşülUrken, ABD, yabana kaynaklı edebi
eserleri koruma)'l reddetti 4 bugün kendisinin korsanvan
olmakla suçlayacagı kavgaa bir duruş. Kendine ait bir ulusaJ
edebi miras (bir" Amerikan edebiyatı")oluşturmayaç~an kita
pların net ithalatçısı olarak Washington, kendi matbaalannın,

yaymolannın ya da yazarlarının k.az.anç elde etmelerine engel
olabilecek olan koru.ma)'l yabana eserlere kad.u genişletmekle

ilgilenmiyordu. Bu minnettarlık, beğeni ve tahakküme karŞı

pazann tercihlerinin ve küJtürel denetimin kaba saba karşıtlıklar

oldu~ kültiır ihracma karşı ithalat ilişkisini nitelendirir. Aynca,
ABa'nin çabucak kavradığı ve kendisine verilmiş olduğu gibi
ba~ka1anna da verdiği bir ders olan kalkınmarunbağımlılık iliş~

kisini de nitelend.i.rİr.

Ancak, İkinci Dünya Sava:iı'nm sonunda ABD siyasi
ekonomik uluslararası tahakkum Konumuna ulaşrruştL Ortaya
çıkan modemle~me ihraa, sömUrged ve ulusl.uarası deneyirn4
de tarumla.runı.ş olan hakiki modem yaşam tarzını, hem met
ropolü çevreden ayırarak.,hem de fikirleri, modalan ve insanlan
çekirdege tekrar ithal ederek, gönnezden gelm.işti. 1950'Ierde
modernite, dünyanın tüm halk1anrun yüzlerini ilerive doğru

döndükleri, endusmyel. ekonomik.. toplumsal, kiiltürel ve siyasi
blkmmanın karma~tk. bir bileşimi.olarak taSvir ediliyordu. Bu
söylemin kururulan ve idarecileri Birinci Dünyanın siyasi bilim
dleri ve ekonomistleriydi, çoğunun f.BD üniversitele:iyle,
araşt1rma enstitüleriyle, kurumlany!a ve şirketleriyleya da ulus
lararası örgütlerle bağlantılan vardı. Modernitenin önermeleri
arasında, ulusala soydaşlık duygusu ve düşünme alışka.nlığı

olarak birey/devlet bağımsızlığı Vardı. Günlük dualar,
Mark.sizm-leninizmin çekiciliğine kapılmayacak "modem
birey· içindi Kalkınma, "başaoya yönelik" toplumun yaratı1

masının bir parçası olarak., gelenefırın "teferrnatlı norml::ınyla"

modemin N daha evrenseld" ~un1annın yer değiştirmesini

gerektiriyordu. ABD'den medya teknolojilerinin ve iletişim

biçimlerinin başanU iUıali, toplumun seçkin kesimleri, geri, folk
lorik duşunme biçimlerinin batağma saplandığı ve modern
leşme için gerekli olan ulusal örgütlere güven duymadıgısöyle
nen geniş halk kesimlerine ömek olmak ve liderlik etmeleri için
eğitilmekteyken, bu kopya figüriin eleştirel bileşenleri olarak
göklere çıkarılıyordu.

Kültür emperyalizmi kuramı, bu inanılmaz derecede ben
merkez.ci modele kapsamlı bir biçimde meydan okudu.
$onuncusunun çerçevesi çizilmemişnarse;izminden ayn olarak,
onun yol gösterici ilkeleri, var olan emeğin uluslararasıdağılınu

ile emperya! ve ticari güçlerin ilhak edilmiş devletlerde ve/veya
kendi emek güçleri üzerindeki zaferlerini reddetti. Yayılmaa

kuramalar ve diğerleri servet, etki ve statü üzerine çatışmalara

kaqı yerelolarak daha duyarlı yeni-modernleşmemodelleriyle
çıkageldiğinde ise, onlar bağımlı ka.l.kınma, azgelişmişlik,eşitsiz

mübadele, dünya sistemleri tarihi, merkez-periferi ilişkileri,

kültiır ve medya emperyalizmi üzerine yeterli nitelikte eleştirel

kurarnlar oluşturamadılar. Kapitalist modernleşmenin bu
radikal eleştirmenleri, teknoloji, siyaset ve ekonomi nakJinin
erişilemez olduğu, çünkü urul. emek pazarlann. düzenleyecek,.
yeni tüketiciler yaratacak ve mülayim rejimieri garanti edecek
çokuluslu ~irkenerin (ÇUŞ) birle~ik iş alanlarının ve hüküme
tinin ortaya çıkbgı görüşünü paylaşıyorlardı.Kültür emperyal
izmi tezinin 196O'Iardaki gelişimi, dünyanın başta gelen ekran
ihracatÇlsı olarak. ABa'nin kendi egemen değerler sistemini,
ulusal k.iml.igi tehdit edecekşeki.ldeyerel dillerin v~ geleneklerin
hayatta ve ayakta kalışına tekabül edecek bir gerilemeyle
beraber, ötekilere aktardığuı.ıöne sürüyordu.

ABD kültürel hegemonyasının son birkaç onyılı, haber'
ajanslannın,reklamalığın, pazar ataşhrmalanrunve kamuoyu
nun, ekran ticaretinin, propagandanın,felekomünik.a.syorıunve
gizliliğin denetimine bağlanmıştır. ABa'nin Güneydoğu A5ya
savaşlanna 196O'lar boyunca dahil olması, ulusal özgUrlük
mücadelelerine karşı askeri müdahaleellierne dair eleştirilereyol
açtı. Bu tür eleştiriler, iletişimin ve küıtürel ÇUŞ'lann ABD dış

politikasına ve a:ikeri stratejisine destek olması ile kendi çıkarlan
dogru..ıhısundayardıma iktidar komisyonculan olarak görülen
çuŞ'Ia.nn daha genel yayılmasltU mümkün kılmasına işaret

ederek. askeri·smai kompleks ve iletişim'arasındaki bağlan git
gide daha fazla hedef gösteriyordu. Bu konud.:ıki endişelerden

Uçüncü Dünya da muaf değildi 1982'de Mondiacu1t. Mexico
Gty kÜıtürel üretim üzerine diinya konferansında, Fransız

Kültür Bilim Jack lang aşağıdaki değerlendirmeyiyapb.;

"Bu kimlf'Tansm Jıııkiki kü.ltü.rel dirmiş için bir çağn, .Jıııydi adını

koyalım- bu [inımsn! ~ mtelektiiı:l tmprrytı!izmt hırşı, bu tahakkUme
karşı gtrçek bir ~fuberlik, hiikiimdlai aracı/ıgıy/a ha/klıır için bir fır

sat olmasını umuyoruz. ~

Bu retoriğın soku ç:ığnşınılan evrenselolarak hoş k.lrşılan

mamasma rağmen, ahlaki coşkusu geniş ölçüde ve derin yankı

buldu, örneğin bugt:ın tüm Bab Avrupalı ülkeler tekrarlayıp

duruyorlar. GüneydoğuAsya Uluslan Orgijtü, 199O'larda "Bab
medyasının içeriğinin yayılmasıyla tehdit altında buluniln
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mw.:.:ıdc~s Asya değ'!r1eri.ni kommak V~ i1e~letrnek~am.acıyl:ı
kültürel küresell'!şme fenamerıine karŞı bırleşik. yum! çah'l1sın

da bulun.ın bir bildirge çıkardı. Bu u!.keler ırksa1 ve dinsel
çiz;til::r arasınd2ki temsilieri ve dilleri denetim alhnda tı.ıtrna.\:

arz~su ile Uıuslararasıalısım fin,m5Z1 yiikümJülükJeri ar3SL'1da

sık:ş~!ardı.

Bu karmaşık arkaplanda, kültür emperyalizmi elE:~fuisi

cen:ıhL...d.ı ortaya kon.ın başlıca çalışmJ.1ar, ABo'nin dünya
medyası.....u denetiınine, uluslararası basın ajanslannın rolüne,
televizyon progr.mu a.k~ına, köye brşı birleşik değerlere, ABD
ekran ürii nlerinin ihr:ıcna ve dağıtun sistemlerüıe, uluslararası

iletişim teknolojisindeki Amerikan tahakkümüne ve altyapıya

!::ınknuştır. Diğer bir buyük ç;ılışma alanı ise metalaşma

üzerinden ka!kı.nrna retongine, özellikJeı kaynaklann sanayi
I~şmeye kaydınLrnasuu engellemek için kat edilen reklamclg,
yapıbozuma uğr:ıtrruşhr,

1960'larda ve 1970'lercle kültür emperyalizmi söylemi Bağ

botısı.z.lar Hareketi'nde ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
KültUr Örgiih1'nde (United Nations Eduntional, $dentilic and
Cu1tur.ı1Organization, UNESCO) taraftar buldu. (ABcYnin İkin·

ci Dünya Savaşı'ndan sonra kitle medyasının ve bilgi akışınıiı

etkiJerini bu örgüteın vurguhıması için o derece çaba sarfettiği

dÜ~ÜIliilürse, bu durum çok ironiktir). 1970'lerde UNESCQ,
Kuzey-Güney a.kışın<ı ve iktidara dair kültürel ve iletişimsel

sorunlan araşormak ü::ere MacBride Komisyonunu kuran
. Fransız Jean Maheu ve Sen~gılli-AmadouMahtar M'Bow lara-

fmdan id.:ıre edUiyordu, Ayru zamanda, Üçuncü Dünya ülkeleri,
Yeni Uluslararası Ekonomik. Düzen (New Inıernational

[conomic Orde:) ve yeniden gözden geçirilmiş bir Kuzey
Güney diyaloğu çağnlannı yansıtan, Yeni Uluslarararası Bilgi
Düzc~ (New Intemational Information Order) ya da Yeni Dun·
ya Bilgi ve lleUşim Düzeni (New World Information and Com·
r:ıunicat:ionOrder, YDBiO) için, lobi yapıyodardı. 198O'de Mat·
Bride komisyonu, elektronik yelpazenin eşit dağılırru, uluslar·
arası meti.nl~r için posta ücretlerinin du~üruJm~si,sınır aşan uy
dulara karşı koruma ve tiCMetin değil, kalkınma ile demok·
msinin araçlan olarak medyaya vurgu yaptlması ıntiyacına dair
rapor hazırladı. MacBride komisyonunun hala yürürlükte
olması nedeniyle yıllık yuvarlak masa toplantılan sii:mektedir,
ancak. Birleş!.-\:. Devletler'in serbest akış paradigmasınadair ısran,

yoaiD s\IJ.tejilerin.::: ve iddialanııa karşı muzaffer bir yanıt

olmuş8..ır. UNESCO, YOBİD tarh~ması için ele~lirel alan olrOJk
tan çıkmıştır. 19S5'te ABD ve Birleşik Krallık, meşru olmayan
bıç:..mde siyasileştigive siyonist ırkçıLgı suçbmasıyla,özel sektör
basın hegemonyasınakarşı devlet müdahalesini desteklemesine
dair, sözde k..ırul1ar bulunduğu iddiaLınna dayanarak UNES
CO' CıJ.n ödeneklerini ve dı:steklerüıi çektiler. Geçtigimi..:'. on)'11,
UNESCO burokr:ıtlarının eleştirmenl~rini yeniden çekmck
umuduyla YDBiD'le aralarına mesafe koymasın-a tanık oldu.
BM de bir Yeni Duzen'e dair temel yiikumlülügu önemsemedi_

O nmandan beri YDBİD çağnlannın hem siyasi hem
ek~~o~ıik k~yıtlarda daha az etkili hale selmesi ~aşırbcı
degildir. YOBID konurrlU kapitalizm, sômi".:.rge sonrası koşullan,

iç ve uluslararası sınıf~l ilişkiler, devleli.'1. rolu ve yerli kÜIİ'J.run
ar.:ıbuhJcu gücüne dair yetersiz kuramsallaştınnasıve k:ırm:ışık

jroltagt'ı (ttim kÜlttirlerin göreceli denkliğinin üstünde duran
çoğulculuk ve şovenizme meydan okunması, ama küıtürel
biçimlerle ulusa! kimliğin ayrıksı derecede güçlü denklemi
~.:ı.rşısında silindi) nedeniyle hcr taraftan saldı.nlara açıkb.
Onemü bir uzlaştırma noktasında da, BM 199O'lann sonunda
g:~ uluslararası konferanslar:ı arka çıkmaya b;;ışladı, örneğin
ABD den ve Avrupad:ın ticari medya yöneticileri, gÜişL-nderve
yabruncılarla onla.rın Abh'dan, r.sya·d.:ın ve L:ıtin P-.ınerika'.
dan daha yoksul meslekdaşl.ın arasınd.ık.i ortaklıklan Ôzen.
~ek i~... topıan~ Dünya Televizyon FOrumu gibi. UNES-
CO nun Ku·'''y-Cuney b',!,.; .. '--d i '. .-. o' mUını e esını yenıden uyarlarn,)

/.il

ha:eketi~ru kolöyl.:ı.ş:umayı blite ve )Qmu hizme:i ölçfıtü

çerçevesinde kılmayı, yani Birinci Dlinyalı yayıncılan metaya
yöneli~ olrr,ayan progr:ımlan bağı~lamaya teşvik !:tmek gibi,
amaçlaya" "Sınır Tanımayan EkranlarUm (2000) destekçisi
olmasına kırşın, bu proje bile UNE5CO bütçesinden ödem~

yapı.l.rnayacai,'koşuluyla onaylaruruşh.

Aynca k-J.it'"..lr emperyalizminin, diger bölgeleri tecrit ederek
tek bir pazarda Hollywood'a )'oğurılaşma ya da teferruJt
k..ırşısında ayakta kalmakta yetersiz kalan haddinden fazla
bütünlüklii bir bakış açısı kUlldIl:na eğilimi gösteren Mkledilen
kultür analizlerinin kavramsal sınırlan vard:, ithal edilen
popÜıer kultür ağı ile yerli kültürü kaynaşhrma kapasitesinde
(örnei;';':ı Nijerya Juju'su ve Afro~Beat), ithal edile" rnu7.ikal tür·
ler yoluyla bir mirası yeniden k.eşfetmede ve yeniden biçim·
lendirmede lurutlandıgı gibi, buradaki uyarl:ıma sorunu çok
önemlidir. Örneğin MLV Asia, Batılı materyalin bask:ınlığı

)'ÜZiinden eleştiri.lmiştir. Yönetl!Tl bunu maddi zeminden değil,

iletişim manbgı üzerinden savundu: Suudi ve Tayvanlı iz.leyici
ler ekrandaki herhangi bir kültiiriin ~yabanolığı" nedeniyle
dışlanacaklardı, ama Amerikan ür:::nüniin "evrenselligi~ne

aşına olacakla.:dı. Aynı z.ırnanda, Rupert Murdoch STAR TV
kuruluşunu sabn a1dlgında yerli programol:ıgı.n Çin, Endonez
ya ve Hindistan' daki başan için önemli olduğu konusunda ısrar

etınişti.

Kültürel metanın k.ıbiliyeti.--un bir kısmı, önune koyduğu

uzun briyerden ve yeni koşullara ııyum göstemıeyc uyarla:ı

abilmesinden gelir, Liberace'nin bir zamanlar dediği gibi:
"Çaykovski çalacak olsam, onun melodilerini çalıp manevi ge
rilimlerini es geçerlm.. Benim sadece dinleyicilerimin kaç
not:ıya tahammül edebileceklerini bilmem gerekiyor~, Kültiir
dediğL-n.iz şey parasal mübadeleden çok estetik ayrımcılık iddj
asını öne surdüb""Ü içindir ki, aynı zamanda heın metin ticare
tinin anahtan hem sınırlayıcı etkenlerinden biridir. Ahlak. etki
\enme, gelenek ve diğer bilgi biç1mleri, melalaşhrma süreçlerini
hem mumkun kılmakta hem sınırlamaktadır. Bu yüzdendir ki
Avustralyalı General Motors Halden'ın sahibi olan Gt'neral
Motors, kendi "susisiller, beyzboL, elm'lu pasta\;ır ve Chevrol~(

reklam slog.:ın:ıru Avustralya paz,ln için "etli oorekler, futboL,
kangurubr ve Holden arabalan"'n:ı çeviriyor. Bu, küresel şir

ketler döneminde ulus.ılın paradigmati.k doğasınınınbelirtisi ya
da kültürelolanla ekonomik olanın karşılaşma zeminlerinde
yapılması gerekli olan yerele atıf zorunlUlUğUolarak oJ.iurıabllir.

En nihayetinde, satışlar daima yereldir. Diğer tarıfta,

Almanya'nın devasa post-Frodul--.siyon şirketi D:ıs Werk'in
İspanya'dabir televizyon için uretim şubesi açması ve onu Und
Street diye adlandızması, bu ikircikliliği, ve kökeni ne olursa
olsun, ABD'nin kapitalist eğlencedeki süregelen iktidarını

apaçık. gösteren bir deWdir.

Kültür emperyalizminin YDBID versiyonu, ulus.:ıJ kUltlire!
kendi kaderini tayin etme hakkının s.:1\!unucuJuğu adı altında

kendi paz:ır güçlerini ilerletme yoUamu arayan ycni doğan bul"
juvazilerin çı..\.arlann:ı örtme riskini de alır, Böyle bir çerçeve,
ulusal kültürel kimlik sorunu yerine koym.:ı.k suretiyle Yeni
Uluslararası KUltUrel işbölümu'nü reddeder. Kültürün soyut ve
me~ruiyet~üstü bir fenomen olar:ık hiyerarşik ve dar
anbnJanrun ş:ımpiyonluğunu yapma}an için cesaretlendirilen
bu kültür emperyalizmi kurarnatan, içlerinden birçoğunun,

kUltür burokratlan tarafınd:ın yarab1an ve denetlenen, boğucu
bir darka.f:ıWıgtn güvencesi olar.ık b.i..zmet ettiğin..i kısa süre
sonra keşfettiler. Aynca, eğer küreseııeşmeninekonomik elk.i~

lerini otomatik olarak kültürel ol;ınbrb özdeşleştirirsek,Yeni
Ulusbrarası KültUrel İşbölümu'nü gözden kaybederiz. Bundan
sonra sadece gerçekdışı karşıtlı:diln idrak edebiliriz, nel)-uberal
iş dünyası köşe yaz:ın ~Lexington"ın ~Pokt'ınania'ya karşı

GIC'bophobia~nın zevkleri ve bsvelini sezmesinde oldugu gibi.
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Düşüncem.iz.i yanlış bilinçlI" sınır\ar:ıak yerine, fibılere ziden
lerin yorumlama ve yargılama emek1e~'1in dünya. çap~daki
aynşmaSt, Yeni Uh.:slarar:ı.sı Kiilt'üre! Işbölümü'nun beğeni

aynmldnnın tıretimlerini düzenlemesine rağmen onlarla
karşılıklı olarak etkilenmesi üzerinden dikkatimizi ç~kmelidir.

Gerçekte, Yeni Uluslararası Kultüre! İşbölümü'yle yerel karşl1aş

malara dair endişe!er, çoğu zaman, kendileri de pekala basana.
ya da hayali olabilecek ulusal ya da bölgesel kültürler ya da kim
liklerin üzerinde aMabcı etkiler bl.nıkması sorunu kisvesi altında

ifade edilmektedir. Geçmişte, kültür emperyalizmi eleştirisinin

karşıtlan bu end~eJeri sadece gerçekdışı oLırak aldılar, bu tur
endişelerlI" bizzat esinlendirdikleri kültürel korumaolığın sıruf

saL yapılann oluşmasını engelleyen birçok ABD eğlencesinin

özgiirleştirici bakışını inkar eden bir PUritenizmden türediğini

iddia ettiler (Federico Fellini'nin "Amerika, demokrasi... Fred
AstaiIe~ denklemi me~huıdur.Ulusal sinemalar başka bir lanı:ili

kadar Hollj"\"ood sinemasına da ele~rirelbir mesafe almayı red
dectip onu taklit etme yoluna gittiği zaman (özellikle 198O'Ierde
hızlı arabalı ve İngilizce konuşan u~aklı gençlik küıtürüyle
Endonezya'daki Si Boy döngüsü gibi), ithal edilen popüler
kUltür ağuu yerli kültiire! emekle kaynaştınyorlar. ithal edilen
Hollywood metinlerini bağnna basma, İrlanda sinernasında

olduğu gibi, pekala kültürel kimliğe yeni bir biçim verebmr ya.
da Pakistanlılann Hindistan'ın benzerliğine Kuzey Amerika'
daki f~rk.lılıgı.nı tercih edebilmesi gibi, rahatsızlık verecek kadar
yakın kültürel ithalata karşı tampon görevi görebilir. Tekrarla
mak gerekirse, kimliğe dair dar görüşlü düşünme, Yeni Ulus
lararası KUltUrel işbölümü'nün kuralalıpndan ve kültüre! erne·
&n kamu bir şekilde ele geçirilmesini sağlama yoluyla küıtürel

pratiklerin doğması ve üretilmesi biçiminden aynlu.

Kültürel özgiJnJüğe farklılık ve duyarlılıkla yakJa~mak,

kültürel üretimin homojenleşmesine ve Yeni Uluslararası

Kültürel İşböıümü'.yleiçiçe geçmesine yönelik başka bir araç ola
bilir, Çoğulculuğun yeni-muhafazakar dönekleri, genellikle
manbk ile Birleşik Devletler'in göçmen tarihinin "yerli oku·
malara" elveri~li alması nedeniyle evrensel ölçüde çekici olan
çağdaşlığın hep birlikte anlatının saydamlığının (diğer adıyla

asgari diyalog kompleksi) eşsiz bir biçimini oluşturduğuna dair
eşzamanlı iddialarnu birbirine kanştınrlar; hatta derler ki bu
anlatılar eşsiz evrensel temalara işaret eder ve bizzat ABD c:tiger
ülkelerin filmlerini d.ı~Jar, çünku 0, tamamen İngiliz kafalıdu.

Halen moda olan küreseHe~meninfarklıliğl heterojenUklpar
çalanma ka~ısındakUltüre! homojenlik/entegrasyon diyalektigi
içinde erittigi fikrine k.ı~ı Featherstone, kilreseUeşmenin kime
hizmet ettigini sorgulamam.ız gerektiğini öne sUTÜyor. Burada
HoUywood'un Yeni Uluslararası Kültürel İ.şbölil:Tlü'nüncoğrafi

koordinatlarmdaki iktidar vurgusuna geri dönüyoruz. Herbert
Schiller'in ifade ettiği gibi, "Gelişmiş, birleşik bir ekonomideki
medyatik-kültürel bi.leşen, karar verici sınai-finansal sektörlerin
ekonomik. hedeflerini (yani, tüketici toplumunun yarab1masıve
yayılmasını) destekler~. Bu bakış, Masao Miyashi'nin "sınai ure
timin ve dağıbmm (ulusaşınla.:;nnlrnası) ulusal sınırlarının

ötesinde son derece kann;ışık biI agm oluşumu, ticaretteki arb
değerler ve eksiler üzerine taroşmalan büyük. oranda geçersiz
kıl3.r~ iddiasında oldugu gibi, bu tür bir sevimlilik derecesinde
mübalagalı retoriği k.:ırşlSına almalıdU". Bu hayali pax mundaya
(sözel barış) dönük verilecek buruk bir yanıt için, dünyanın

kültür işçi.leri "Evet, tabü ki!" diyerek gülümseyebilirler.

Bir açıdan, artık külrur emperyalizmi söyleminin üç ayn çeşi

di vardır. i.ıkinde Afrika, Ortadoğu ve l.J.tin Amerika, yerel
demokratik katılım ve denetim üıerine tarbşmaya devam ediy
or. İkincisinde, Bah Avrupa'nın büyük ekonomik güçleri,
Amerikanlaşhrmanın homojen1e~tirici gücüne karşılık pan
Avrupacıhk ihtiyacı üzerine iddialar öne sürüyor. Ve
üçüncüsünde, Doğu ve Orta Avrupa'nın eski sosyalist devle
tinin kurumlan, özelleşliri1mişmedyayb bağımsız sivil toplum-

ian gelişti...menin yollan;u anyor. Kültiir emperyalizmj anal
izinin kalıcıLgmm daha iyi başka bir tarifi daha olamaz. Bugün.
kuhür empeqalizmi ve Hollywood'un Yeni Uluslararası

Kü!ttlrel İ~Oölfrmü üzerindeki coğrafi kontrolü için ç.ılışan belki
de en büyük güç, 1995'le Tanfeler ve Ticaret Genel
Andıaşması'yla (General Agreement on Tarifts and Trad.:!
GATl) kurulan Dünya Ticaret Örgütiı'dÜr (DTÖ, 'INorid Trad~
Organization).

Küreselleşme - CATT, DTÖ
ve Küresel Ti.caret Diyaloğu

Eğer Avrupa Komisyonu hükiimetieri gerçekt~Tl yurtttl;j/annın

kültürel tercihlerine onem VfTselerdi. onlara undi ~çimlerinineseriııi

gönrı~ ve dinleme o?gUrIiiğünü tanırlardı; eğu gerçektm bir ulusun
külliirel mirasırta oltt'l1ı 1XT~f"di, bu mirası yansıtan program
alığın dağıtımını öundirirlcrdi. • ]ack Goladn", AmerikIn Emek
Federasyonu. Endüstriyel Örgiit!er Konsryi, Profesyonel Çalışanlar

Bôlümu Başkıını

194D'lann sonunda ortaya çıkışından bu yana, yeni ulus
lararası finansal ve ticari birkaç protokolden biri cılarak GAIT,
Birinci Dünya'nın ekonomik refah kurallanmn sözleşme terlm·
lerini dsimJeşti.rdi: Aynmolık yasagı, tekil egemen devletleri..
hakimiyet ajaniannındışını denetleyecek yasa1aşbn1mı~düzen
lemeler ve iki taraflılık. Standardize edil.ırıri endüstriyel yön·
temleriyle Kuzey Amerikan büyümeo "müjdecilik" (nungdism:
müjdecilik misyonuyla, İncil'in yayılması için çalışanlnra verilOl ad;
tarihıt .ç.) mantığından doğmuştu; geniş ölçekli .lıTetim ve
pazarlann sonsuz genişlemesi, İkinci Dunya Savaşı'nın Bab
Avrupa enkazı için ekonomik. canlanma ve kal.kı.nmamühendis
ligi görevi görebi.lecek ve Marksizm·leninizme dönük herhangi
bir yöneliniin önünü kesebilecekti. CATT, kapitalizmin yeniden
yapılandın1masını sagladı. Dar görüşlü ulusaJ çıkarlann ve
serbest ticaret lehine devlet müdahalesinin reddiyle, Genel
Andla~ma, neo-klasik ekonominin paradoksal bürokrat'..k sesiy
di. Memurb.n, ticaret bloklannı dağıtIDak ve tüketicinin ege
menliğiyle karşılaştırmalı avantaj m belirlediği arz ve talebin
varsayılan doğal rilıninden sapmasıru ~ngellemek için açıkça

akli kaderlerinin emrindeki PüTitenler gibi çalıştılar.

ABD, önce sinemalannı sonra da televizyonlannı sigortala.
maya çalı~tıysa da başanh olamadı. 1948'de iı.nzalanan Beyrut
Andlaşması kültürel ya da popüler olarak tanımlanan metinler
için degil, eg;tsel görsel·işitsel ithalatta gi"tmruk ve :u)ısat bedel·
lerini ortadan kaldırdı, çünkü AvrupaWar ABD'ye karşı çıkarak

bu !Ür ekran metinlerinin meta değil hizmet oldugunda direndi.
Ne olursa olsun, ABO'den ithalab hlZla artırdı. 1950'Ierde
İngiltere, hanehalkı başına düşen televizyon oranı gibi konulu
da ABD'yle başabaş giderken bile, hızla ABD programalığının

başlıca mü~terisine dönüştü. Bu durum, '"açık." pazarları zorla
mayı zorunlu kılan, deruzaşın sabşlara dayalı ABD malzemeleri
için finansmarn düşük tutma eğiliminido~du_ 1961'de bir TV
programlan paneli yaprru.ş olan CAIT hizmet ticaretini (eğlence.

finans, sağlık vf! diger üutim dışı, imalat dışı, kendi gdirler!yle döne
mey~n sanayıler) tarurnakta geç kaldı. Bu, kısmen se.ktörün
"insani" yanını tipikJe~t:i.ren genelde nesnesiz mübadelenin
(örneğin restormar) kavrarma.llaştırmaya ve ra.1<amsallaşbr

maya pek elverişli olmamasından k.1ynaklaruyordu. Ancak
Bab1ı güçler sermayenin imalatt.ı."1 kaçtıgı.ru görünce, bu alanı

bürokratik denetlemeye açma yollarnu keşfederek net hizmet
ihracatçısı almaya çalışblar. Eylül 1986'daki Punta dt!! Este
Bildirgesi, GATTın yedi yıl sürecek Uruguay Toplannsıru baş·

la tn. American Express, Cibbank, L8M ve HoQywood'un lobid
leri.niıı hizmetindeki ABD'nin (daima görü~melerdekiba~ oyun
cu) baskısıyla hiz.ı:net ticareti ilk alank GATI görüşmelerinin

merkezine koydu.

,
LI

i
i
i-

"
Iİ

i
i
i,

i:

i'
i
i
,~



,.,.,
i'

i:
i

,
~ i i.,'

i
i

ıi i

./

'1·
i
i

1:
'.j,

,:

ıı
:1
:'

r,
.',

On yıl sonra, hiz:net ticareti. sanayileşmiş piyasa ekonorni~

lerinin (SPE) milli geli..-i.·u....ı yüzde 6O'ına ve dünya ticaretinin
dörtte bi...inden fa.:d:ısuıa denk geliyordu. 1999'da diinyanın

toplam hizmet ticareti 1350 milyar ABD dolan hıtuyordu ve
ABD bu c:ıkamın yüzde 33.8'inden sorumluydu. ABD, 1988
Kmada'yla Serbest Ticaret Andlaşmasma kültür endüstrisini
dahil edemeytr\Ce, diplomatlan ve ticaret memurlan AB'nin
gors' Lişitsel metmler uzerindeki ithalat kotalanna dair plan*
l.ıruu bozmaya çalışnlar. AB hukukunun medya erişirnj yoluyla
ifade özgürlf:ğünliyü.celtmesi, hala sürdmclüğüekranın bir mal
değil hizmet elduğu iddiasıylabirükte. bittigm ABD ekran u..:iin·
lerine kota koyarken kullandlb"l savunma kanıbdu. AB'nin
"Sınu Tanunayan (Bab Avrupa dahilinde) Televizyon~ yön er
gesinin (1989'da benimsenmiş ve 1997de yürürlüğe girmiştir)

üye devletlerin ithal ettiği metinleri yıllık yayın süresinin en
faz.la yUzde 49'una kadar strıırlamasıyla özel bir kızgı.n1ıga yol
açtı. ,Ancak ABD'nin GAITın Uruguay ToplantısU\! bu tUr
siyasalar için kuUanmak. istemcsine, kültilrel egemenlik adına

nered.o>yse Kanada, Japonya, Avustralya, tüm Avrupa ve
Üçüncü Dünya'nın kayda değer katılımıyla evrensel boyutta
brşı çıkıJdl. Bu konum, kültür endüsbisini neo-klasisizmin
öıesinde var olan iki alan olarak çevresel korumayla ya da silahlı

kuv'vetlerlc eşitledi: Onlann toplumsal etkisi fiyata indirgene
mezdi 1993'te bialerce AvrUpillı saniJtçını.n, aydınh" ve yapım·

('.nın imzatadıgı, kültürün CAITın sınır tanımayan metaJaşhr·

masındanmuaf tutulmasınadair dilekçe önde gelen gazetelerde
yayınlandı; bu olay "Cola ve Zola~ tar~ması olarak. tanındI.

1993 koalisyonu, CAITın ekran piyasal.:ınna açık erişimi sağla

ması fikrine, kültürün yabancılaşhn1amaz (metalaştınlamaz)

olması zemi;ünden ka~ı ç'.ktı.

ABD'li eleştirmenlere göre ise, kültiire! haklar, verimsiz
endüstrilerin ve modası geçmiş dirijan.lığın korunmasını saç·
maktaydı. ABD, "bırakınız yapsınlarHa bir konumdan, tüketid
tercihlerinin ortaya koydukjan bdar televizyon ve film yapım·

alığında karşıJaştınnalı avantaja kimin sahip olduğunun da
k.ırar alm..ı etkeni olmasını öne süruyordu - ya Los Angeles ya
d:ı Sydney üretilecek görsel·işitsel metinlerin mantıki mekallJY
dı. *Washwood~, ekrJ.I1 y.:ıpımcılığında kamu sektörüne yer
olmadığını, çünkQ populer beğeniye elbettc ki daha çok uyan
özel yalınma yer bır;:ıkrn;ıdıgını iddi;:ı ediyordu. Hem kamu,
sübvansiyonunun aktif yüzü (ulusal sinem.ılar ve gösterirmiler)
hem kamusaJ yasaklann pasif yüzü (yerel üretimi destekJ~yecek
ilhalal eng~lle:i), engelleyici piyasa güçleri diye küçümseniyor
du. Bu si~ perdesi, Los Angeles'a karşı Sydney sorusuna yanıt

verirken, Yeni UluslarMası Kültürel İşbölümü'nün parçalı

doğasını gözı.~rden sakladı. Her zam:ın olduğu gibi,
Washwood'un a.hlakçılıgı bu soruya yedek kuvvet oldu - ABD
bynaklı kültürel çeşitlilik üzerine serbest ticaretten bazı \ulem
leri ve pratikleri dışlam:ısı İsrail için hoş görulebilir. Ancak bu
şart:ı bağIJlık, hiçbir zaman için uluslararası sistemin çete
arkad;:ış]an olmayan devletlere dair sorunlarda önkoşul obrak
kabuJ edilmedi.

AB (kültiir emperyalizmine brŞı) ve ABD (piyasalara engelsiz
giriş) arasındaki mücadele, 1993'le CArrtan ekranın dışlan·

masına tanıkoldu. ABD de dahil olmak üzere kırklan fazla U1ke,
görsel-işitsel se~törleri, Andbşmaya olan nih:ıi baglılı.kJanndan

muaf tuttu (OTO, 1998)..-\ncak bu dl~lama, Hollywood'un mal
IClnnı uluslararJsı ölçekte paz.arlamasını engelleyememiştir.

(Kill7.!mı ..ç.) giriş bölümünde belirtildigi gibi, Hollywood'un ge-.
Iirlerinin ,ar.$ı den~m yerlerden gelir. ABD, Bab Avrupa pa·
Za.""Uu.:ı dörtte üçiinü temin eder, bundan on yıl önce bu r;:ık..lm

pan:ın yansıydı.Televizyondan d~vlet mud~haJesin.L"k.1.ld.ınl

ması ve "müreffeh" ,A.vrup;ı'nın tek bir sabş merkez.inde birleş.

mesi, HOllYlvnod için büyük birer nimet oımu~tur. ~Stnır Tanı.

rnaya:ı.Televizyon"w\ ilk ;;ekiz yılındJ, AB ile ABD a.rJ.SlfId:ıki net
gör-se!-i.şitsel tic.J.fet, ;\vrup.l'run kültür endüstrilennü, al,.ı.ğını

2 mily:ır dolarcan 5.6 milyar dolara çıkardı. Ekran ticaretindeki
bütçe açıgı, 1995'te 4.8 milyar dolara, 1996'da 5.65 ~y~r dola.r::ı

Çlkb. (Tablo 1). Bu arada, stüdyolar diger ü~lerd~ki gı~e ~elir
lerini!l yUzde SS'lik bir orarurun döviz. denen.:ll.le:ıyle ve yuzde
42-43 arasında değişen engellerle kesi1mesmden y:ı..kınıyordu!

1995 Ocak ayınd;) DTÖ. GAll'ın yerine geç.~i ve
GATTokratl:ınnın hizmetlerini sunınJya başladı. DTO'nün
hukuksal kişiliın, sekreteryası ve iki yılda bir düzenJenen kon
feranslan var6;.. Bu yeni mek.:ıniz:na, ÇUŞ'lann kendi evlenn
deki hükümetlerin temsilderlnin diplomatik hizmetleri üzerin
den ticarete hakim olmala..-ını kolaylaştınyor.çe\'Yeye dili endi
şeler ve kamu yaranna dair diğer meseleler, GAITın hüküınct

dışı, kar amao gütmeyen örgütJere vermi~ olduğu giriş önce-

Avrup'" Birl;;i ve KULer Amerik:ı. ,",~ınd,"ki ;ôr~l.i~iı.se1ı;uretin evrimi
{1986-199lil

(Mılyon doları

"'<r ~.'~ A,,~p' .;.ıiti·ft~... 1.10'; C:::::::J
~""p' l;ı;· oy ........;h·.io~ I'.... j~~-~-!

....~·.ı.~l...:~

Tablo - 1

liğindc arbk yer a1ıTuyor. ÇUŞ'lar, ev sahibi ülkelerde y~rel şir

ket muamelesi görmeyi daha kolay buluyor ve Uçüncü
Dcnya'nın tanmsal üretirru yabana mülkiyete gitgide daha çok
açılıyor.

'''rıO'nun yüriirlükteki protokolleri saydamlık. en ziyade
müsaadeye mazhar ulus kaydı, ulusal düzeltme (ithal edılen ve
yerel mallar için eş siyasatH), öteki korumaa ölçütlere naz;ı:-an

t:ıruelerve anlaşmazlıkl:ın çözmenin resmi yöntemleri üzerinde
durur. Örgütün başlangıçt:ı hizmet sektörlerine odaklanışı,

kazançlı telekomünikasyon piyasasına ışık tutmuştu,ama şiIndi

yağlı dini kültUrc çeviriyor. Kanada ve Fransa, kültürel mese
leleri DTÖ'deo çı.k..ınp UNESCQ'nun ilgi alanına yerleştirmeye

çalışbk.lannda, çok az destekle karşlla*b1:ır. Sanat eserleri ve
uluslararası ihracat denetimleı; gibi mallaT ve bilgiler kısa süre
önce GAITtan Ç'.karuara.k, ticari görüşmelerin yaz'.lılığından

k.ıçınan ama onun araçsa1lığuun ve sonuçlanıun derinlemesine
içine işlediği ulusaJ egemenliğin ekonomi ötesi sorunbnyla bir·
ILl.:.te DTÖ'ye havale edildi. 1997de DTÖ, biri Türkiye'de ABD
film gelirlerinin vergilendirilmesine dair (Wı/DS-l3 - bunu
muteakip özelolarak anlaşmaya varıldı) ve djgeri Sports
Illustraled dergisini:-ı Kanada versiyonuna dair olmak uzere iki
VJk.a ile, kültür endüstrilerine ilk büyük harekatını gerçekleştir

di. Örgüt, Kanada' mn dergiye tarife uyg-...ılay:ım.ıy:ıcagına,

çünkü bunun rekla.m verenleri yerel periyodik yayınlardan

uZilk tuttuğuna hükmetti. Bu vak.1, DTÔ'nun kültürel hücumu
nun başlangıo olarak görülür. Yeni ABD hamlesi ise, kültürel
meseleleri fikri mülkiyetin her şeyi kendmde toplaYJn dogasma
hapsebnektir, böylece ABD televizyon programlannı telif hak
lanna saygı göstermeksizin yeniden yayınl"yan Yunanistan'la



l

DTO'de hesaplaşabildLBu durum, Yunan hUkQmetini tel~vjz_

yon patent haklan yas<ıslIU çıkarmasıve daha sonrasındayasayı

çigneyen televizyon istasyonlannı kap~tması için harek:!te
geçirdi (:!).

Gerçi Hizmet Ticareti. Genel A,ndlaşması'run (GATS, General
Agreement on Trade in Services, OTO'nün Uruguay Toplanh
sından ç.kan hizmet ticareti protokülü) piyasaya kab.y giriş

olması ile ulusal ve yabancı hizmet sağlayıcılan arasında ayrun
o.lı..'< yapı.1mamasL'"ubeyan etmesine rağmen, bu prensiplerden
belirli hizmetl~rin dışta tutulması için boşluk buakıyor. Bu
rn.:!.nevra alanından AB'nin filmler için kota uygulaması gibi
durumlarda yararlanwyor. Ancak 2000 Ocak ayından beri OTO.
mallann ve hizmetlerin "dünya çapındaözelleştirmeyive devlet
müdahalesinin kalkmasını kollayacak" liberaliz.asyonunu ve
geniş bir iş faaliyeti kisvesine bürünerek demokratik denetimin
dizginlenınesinihedefleyen 2002 yılı sonuna kadar sürecek bir
görüşmeler toplantısı olan GAT5 200J'i yönetiyor. Önemli bir
mesele de sanal mallardır. Görsel-işitsel hizmetler elektronik
ticaret, bilişim ve eğlence gibi kavramlar tarafından özüm
sendikçe, mallar ve hizmetler arasındaki ayrun bularuklaşıyor.

AB, ABD"nin, yeni iletişim hizmetlerine serbest pazar erişiminde
ısrar etmek yoluyla, Birliğin "Sınır Tanımayan Televizyon" yö
nergesinin ahım oymak için interneti Truva atı gibi kullanarak
sinemaya ve televizyona zorla ortak olmasındankorkmaktadır.

ABD, DTO'de oyuncağıyla oynayan bir çocuk gibidir, bütün
diğer ülkelerden daha çok şikayet formunu doldurduğu için
gururlanır ve çoğu zaman herkese baskın çıkmıştır. Eğer ulus
lararası ticaret kurumlan yoluyla kültürel siyasalan yok etmeyi
başaramayacak olursa diye, ,\B'yi müeyYide uygulanacaklar
için olUŞhuduğu Special 301 ·Oncelikle Izlenecekler Listesi"ne
yazrruşb.r. Burada da bir çocuk zihniyeti vardır, bu sefer de en
nefret ettiği arkadaşlanyla gerçek ya da hayal ürünii
-kötülÜğün" listesini tutmaktadır.

Artık, saf/tam rekabete dair yüksek kuramsal baglanmışlığına
ragmen, siyasi baskılar GAlTın serbest ticaret bütünlüklerinin
arkeolojik, sanatsal ve tarihsel örneklerinin göster.::liği yolu çok
az dikkate aldığı anlaşılıyor. Günümüzde kültür yalnızca bir
siyasi baskı meselesi değildir - metalaşbnna için bir kategori
daha. 2000 Ekiminde Washington, DTÖ'nün Hizmet Ticareti
Konseyine, sözde daJı:::ı muazzam çe~itlilikte sanatsal üretimi
mümkün kılacak. "açık ve varsayılabilir bir ortam güvencesi ve~

tetek sektÖrün süregelen büyümesi"nde Örgüte yardımcı

olmasını umduğu bir çerçeve sunan "Görsel-Işitsel ve ilgili
Hizmetler" başlıklı resmi bir belge gönderdi Bunun, Birleşik

Devletler'in laissez-faire siyasetinin anahtan olduğu açıktır.

Ancak, artık aynı kuvvetle karşılayan bir meşrulukda tanıruyor

.du, yani bu çevredekiler "kültürel degerler ve kimligin korun
ması"na özen göstenneliydi, npkı ulustann kendi finansal sis·
temlerindeki yerel ihtiyati kurallann denetimini yapması gibi.
Bu, diğer ülkelerin medya yapımatan tarafından ulusal sine
malar ve gösterirncileT için devlet destegi ilinak adına kültürel
elliğın sinik kullanımı gibi, bwjuvm adına ulusal çıkarlar için
yeni bir yardım isteği olarak görülmeye devam ediyor.

Kamu görevW;rinin DTÖ yaranna işe koşulmasınaek olarak,
uluslararası egemen sınıf kendi partilerini tutuyor. İlk toplan
tısuu 1999 EylUl ayında yapan Elektronik Ticaret üzerine Küre
sel İş Diyaloğu, DTÖ'yle paralel mecburiyetler üzerinden işli

yor. Cees Holmelink, bu buluşmayı "Medyanın ve IT endüstri
sinin en üst SOO yöneticisi (aral:ınnda Time Wamer, Berte!s
mann, Nok.ia, AOl ve Japon r-nT'nm yönetim kurulu başkan

lan vardı), k.-Üıtürel çuş liderligi, vergilendirme, ver. koruması,

fikri mult.ayet haklm, tarifeler, bilişim güvenliği ve sahiciligini
lurutlama gibi siyasi gündemleri tar~b..... Temel olar.ık küresel
iş dünyası liderlen hük.ılmetlere SiberUzay'ın koruyuculuğu

için neler yapmalan gerektigini söylediler" ~eklinde anlanyor,
Buradcı haz.ı.r bulunan 100 hükümet temsilcisinden tek birine

bile gözlemcilil,;. dışında sıfat verlL-nedi. ÇUŞ liderliği, stratejileri
ve siynsi öncelikleri ~ekillendirmE.'k için "sadece özel sektörden
gelen temsilcilerden oluşan 29 üyelik yönlendirme kSImisyonu
kurdu", EndüstrinL'l kılavuzluğundaki temel 5iyasalar arasında

ise intemel-w'ergilerinin kaldınimiisı,Me-ticaret anlaşmazlıklann
da üçüncü taraf zorunluluğu·yla birlikte şifre çözme yazılım

larmdaki ithalat kısıtlamalannın kaldınlması ve Küresel İş

DiyaJogunun küresel ticaret için engelolarak karşı çıkhğı AB
özel hukukunun yu.muşahlrnasıvar.

197O'lerin ortasından beri evrilmekte olan küresel ekonomik
sistemde, Kuzeydeki suufsal sürtüşmeler, başka yerlerdeki ka
pitalist olmayan sistemlerin yerini alan ulusaşın sermayeyi des
tekledi Devlet müdahalesi ve diğer mekanizmalar, dünya
ticaretini liberalleştirrnek,sosyalizmi kapsamak, k.:ıpitalistyayıl

maya uygun düşen yasalan desteklemek ve dünya piyasalannı

gruplandınnakiçin i~e koyuldu (Telif hak1annın uyumlulaştınl~

ması için, bakınız dördüncü bölüm). AB ve diger ticaret grup
laşmalandahil olmak üzere dünya pazarlan, 198O'Ierde ve son
rasında serbest ticaret rejimIerinin desteklenmesi için çok önem
li olmuştu (gerçi o dönemde serbest ticaret, savaş sonrasındaki

çej'Tek yüzyıllık dÖnemin ötesine geçememişti). Şirket Lkti
daruun biiyUrnesi o kadar güçlüdür ki, şirketler ticaret ka~ısın

daki ulusal sııurlann kaldınlmasını talep edebilirler; yabana ser
mayenin ve döviz piyasalarınınyayılması, piyasanın lehine ola.
cak şekilde ekonomik kararların ulus devlet bağlarnı ~ında

alındığı anlamına gelir. 1994'te, dünyanın en büyük yüz
ekonomisi ulus devletlere değil, çuŞ'lara "aitti", Bl.\ ikincisine
aH olan dört yüz ekonomi, sabit sermayenin üçte ikisine ve
toplam ticaretin yüzde 70'ine sahiptir. Ancak yalnızca ÇUŞ

sa~lannın ve mülklerinin üçte ikisinden daha fazlasına ev
sahipliği yapan ABD, Bab Avrupa ve Japonya ÇUŞ faaliyet
lerinde anahtar bölgedir, Başka yerlerdeki doğrudan yabana
yatınm sınırlıdır. Belki de, her yirmi ÇUŞ'lan biri gerçekten
küreselolarak çalışır. ÇUŞ'lar etrafta marjinal fayda arayarak
dola~ırlarve bilinebilen ile denetlenebilenden uz.aklaşırlar- böy
lece yabana yatınml patlaması1994'ten sonraki üç yılda ABD'ye
akan ÇUŞ parasında yüzde Wlık arnş görürken, diğer biçimde
ki yab..-un Lngiltere, Hollanda, Kanada, Fransa ve Avustralya'da
birinci suadaydı.

Piyasayı ülkesizleştiridbir hareket olarak. görmek sınırsız bir
dünyayı gündeme getirmez, ama devletin dönuşumü amamına

gelir, Yapısal uyadama ve liberalleşmeyoluyla, devletler ulusal·
dan çok kürı~sel ekonomik ilişkileri yönetecek siyasalm be
nimsediler. Bu siyasa, ulus devlet dahilindeki toplumsal karar
lılık ve çevresel güvenlik pahasına küresel para ve meta döngü
lerini kolaylaştırdı.Temel düzlemde, Yeni Uluslararası Kültürel
İşbölümü'nudesteklemeyen herhangi bir küıtürel siyasaya k.ırşı

köru niyetliliğeve kiiçümsemeye ön ayak olacak ulusal ve küre·
sel küıtürel siyasanın yönü üzerine ta.rtı.şma açmaya ıorlacWar.

Bugünün baskın neo-liberal "Washington Konsensusii", son
yanm yüzyılın anahtar siyasi-ekonomik sorularının hakkından

geldi (OTO ve Küresel Ticaret Diyaloğu'yla birlikte, artık

MKonferans!ar"a daha az ihtiyaç duyuluyor), 197D'lerin sonun
dan beri hakim olan Konsensus serbest ticareti, karşılaştırmalı

avantajı, finans piyasaJanndaki denetimin kalkmasıruve düşük,

enflasyonu destekliyor. Büyük bunalım günlerine göre',dünya
çapındaki büyümenin daha yavaş ve eşitsizliğin daha fazla
olmasından tabü ki sorumludur. İş güvenliğive gerçek iicretler
duşerken çalışma saatleri artıyor. 2000 yılıyla birlikte,
Amerikalılar yılda yaklaşık ortalama 2000 saat çalışıyorlardı;

İsveç ve Amerika zorunlu çalışma saatlerinin artınldıgı sayılı

gelişmiş iilkelerdir (ortalama yıllık çalışma saati Fransa'da
1809'dan 1656'ya, Japonya'da 2l2rden 1889'a ve Norveç'te
lSlı'den 1399'a düştü (ILO, 1999»), Ayru zamanda, 1997 yılında
dünya nüfu5Wlun en zengin yüzde 2O'si en yoksuııara göre 74
kat fazla kazanıyordu; bu rakam 199D'da 60 kata ve 1960'daki 30
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katı. göre artm:şb. Ancak ~Komcnsü5" 199ü'lann sonunda
ucradıın rurlü çeş:tli felakete (Mek.sik..J, GÜneydoğ"...ı Asya, Rusya
v~ Bre~ily,]) r:ıgmen, hala örnek siyasa olarak selamlaruyar.
Tekrarlanan b.'l.~an5\ZıJ.k!ar,denge noktasırun s;ığbnac:ığı"uzun
v:ıdeyi" güvenle bek1e}ip curan savunucul:ınt:::ırafındansapma
olarak varsayılıYOL ~Kon5ensüsH. neo-liberalizmirıbireysel öz
gürlUk, pazar yeri ve ekonomik meselelere asgari devlet müda
h.:ılesi manlrasında kendisi..,j buluyor. Bu da sermayenin ulusal
sınırbr dl..'lına k..J.qtl;!~u.-malıengelsiz akı;! Ye ekonom:iyi birlikte
yöneten emek. ser:naye ve devletin reddiyesi için entelekruel
brut sağlıyor.

Bazı eleştirmenler, serm:ıyenin rastgele doğasının kiiçfun
sendiğini, pek de "muzaffer yerel otorite" sayılamayacakbir dizi
ulus devletin idari yeteneğinin, bölgesel blokJ:ula zayulatılma.k

yerine ku\'vetlcnmesiyle birlikte, aslında ulus devlerin
ÇUŞ'lann dGzenlenmesi için çok önemli olduğunu iddia edi·
yorlar. Düny.1nı.., pek çok yerinden insanlar bu sonuncusuna
hem ekonomik müsa<!de hem geriye dönüş için gözlerini dik
meye devam ediyor. "Kapitalizm ve ülkesellik" arasındaki iliş

kinin dei,<ışınt'sine rağmen, GS'in hakimiyetindeki devletleriırası

varlddJrca idare edilmesi devam ediyor. Örneğin sermaye
piyasalan, ulusal üstdenetim ve dü.zenl~meyle birlikte ulus·
lararası ölçekte i~liyor; onlann erişebiJecekleri ulusaşın

mesafelere dair tüm ;ıkl;:ı gelebilir tasanJar için hal;:ı biçimsel
idareye ihtiyaç var. Sözde örnek gösterilecek bir açık pazar mod
eli olan Kuzey AmeriLı Serbest Ticaret AndJaşması'nın (North
American Free Trade Agr-eement/Trado de Libre Comerdo
Norteameri.:::ano, NArıA), "yürutülebilmesiHiçin yalnız bin say
fadan fazı" id:ıri kurala ihtiyaç duyarken, son CAn toplamda
sekiz yüz elli kilo çeken yirmi bin sayfalık protokolü içeriyordu~

Yah.nmla ilgili oldugu kadanyla, çağırntz kuresel değil, ulus
larar;:ısı çilgdlr ve hükümetler sorun olmaya devam ediyor.
Aynısı Hollywood giderlen için de sözkonusudur.

Sonuç

Küreselleşme/linözü, ha/k/arın kültürlcrinı-, yaşııır.a biçimlerini ut'

muııevi c!~ğer!l!ril1i tehdit edeli Butı tüketim kü/tür.:.lnun hegemaiıyası

kı/cinr, birkıJç zengin devletin, özellikle Amerikn Birleşik Deuletli!Ti'nin
I!kononıik hegemonyasmııı so.gianmusıdır. (Tarık Aziz, Irlik
Başbakanı, aktaran Landers, 2000)

"Df~vlet, küresel arenada önde gelen bir siyasi aktör olmaya
devam ediyor", ama "devletlerin kümelenmesi .._ artık. küresel
siyas;"! süreLinin denetiminde değil" denildiği noktaya v:ırdtk.

Bunun yerine, temel olar:;ık normam olmayan bir sistem var,
bankılar, şirketler ve finans tüccarlan tarafından idare ediliyor.
Merkez ve periferi bubnü~..laşb, sermayenin uzamsa! hareketliJ~

iği hızlandı, emeğin stratejik kuvvetinin içi boşaldı, devletin
gücü sennayeyi sınu ötesine taşuna yeteneğine sıkışbnldl. Yeni
UlusbrarOl:;1 Kültürel işbölümü'ne enıegrasyon için hala özgün
ulusal biçimler ku!..lanma yoluna gidilmeye devam edilmesine
rağmen, ulaşım ve bilişim teknolojileri ile kayıtsızlaşma eğilim·

leri sayesinde, sermaye ve emek ar:ısındaki karlılık ve iktidar
ilişkilerinde temel bir def,>i.şim yaşandı.

Ulus devletin ortadan kalkışı ve uluslar:ırası egemenliğin

ortaya çıkışı, geçtiği.rniz yüzyılda nıtin bir şekilde (ve yanlış açı

dan b.:ıkılarak) öngörülmüştü. Devletler birbiri ardına ort.:ıya

çı.kb.kça, onlarm varaca~ noktayı duyuran söylem bile daha
ıSiara oluyor. ,\.ma 'görmüş oldugumuz gibi, yeni ileti.şim

teknolojiJeriyle mülkiyet ve denetim şablonlannm ulus·
larar.ısılaş.m.::ısı. küresd di;ısporalann çe.şitliliğindeki ve kap
s.:ımındaki art:şlar devletin duzenJeyici ve harekete geçirid biI
h~k'~k~.:ıı varl!k olarak Önemini arb.nyor. Her devletin ayrıksı
kımlık.!erden ulusal öznellik yaratmaya dair büyüyen ihtiyaa,
bunun k.:ı.nıhdlr Bell.:.i de uhıslararasllaşma, devletlerin çoklu

etni.ı:. kimlikU halkJan:ıa aidiyet yarJtm:ıda gösterdikleri
beceride ve bu halk.la.'1.Il devlet temsili için yeni biçimler a:amdk
için sarf ettikleri emekle olduğu bdar iyi ö~ekJenemez. Sadece
koiekti! kirnlik sorunbn do1:ıyıs:yla değil, Yeni V1uslararası

Küıtürel İşböICunü'ne yol açmak ve onu üretmenin maddi
gerçekliğinedeniyle ekran endustri1eri bu düzlemde çok önem·
li aktörlerdir. Hollywood'da etkin olan büyük. şi.rketler, AOL
Time Wamdın küreselleşme reçetesini uyguluyor: Dünya
çapındali yeni pa::arlara girebilmek için yatay yayılma, bağını

S12 yapımeJar1a çalışabiJmek için dikey yayılma, riskJeri yaymak
ve kL1pitalizasyonu artırmak için yabana YJb..nmalarla ortaklık.

Bu bölumde, kuresel Hollywood'un varlıguu ve gücUnü açık

lamaya çalışbk. Hakim konumunun ABD tarafından yürütülen
kapitalist yayı..lmanm zenginlikleriyle ve projeleriyle içiçe
geçmesine rağmen direniş, ba.şansızlık ve rekabet korkulanyla,
bu tahakküm L"'\.i.şü çıkışlıdır. Diger devletlerin kUltürel egemen·
lik nosyon101n, ABD'ninkiler kar~ısında çıkarlarına güç
kazandınr, .lma bu arada tekeld sermayeyi de desıekler. AB'nin
kendi kültilrel emek pazarlarmı bir dereceye kadar şekil.

lendirmesi ve kendi kültürel işgücünü Yeni Uluslararası

Kültı:i.rel i~bölümü'ne getirmesi zorunluluğu, sadece ABD
kültür endüstrilerinin HoUywood'la Yeni Ulusla:arası Kültlırel

İşbölümü'nlm denetimi için rekabete devam ebnesıne hizmet
ediyor. Bu durum, en çok uluslararası ortak Y01pL'Tllarda belli·
gindi.r. Bu arada, bir umanbr Avrupa'nın siyasi geleneklen için
son derece hayati olan devletin kültillel egemenliği.nosyonu
"Br'ı.iksel usulü merkezileşmeHile dıştan, ve aynlı.kçı etnik grup
larla içten olmak üzere, ikiz güçlerle z.ıJ'l!latı.lıyor.

Ekr"n ticaretinin etkileri s:ıdece kültürel kimliklere değil,

kültür işçilerinin bizz.at bedenlerine ve temayüUerine de
damgasını vuruyor. Dana Polan'ın önermesindeki gibi,
HKüresdh:şme bir soyutlama değiL, kendi varoluş biçimi yerel
alanda etkisini bırabn somu~ bir faaliyettir. Somut terimlerle
sunulsa bile, küreselleşmenin biçimi cisim.leşmi.ştir ve bu Olıim

leşme kendini yerelde göster's". Küresel HoUywood, Yeni
Uluslarara51 Kultürel işbölümü'nü anlaYiln ve buna tepki
gösleren varlıkJan dönüşnmne)'i hedefleyen kuresel kapital
izmin bir kurumudur.

Notlar:

(1) Baba George Bush'un bu düşünceyi sahiple~rnesi için bir
yılzyı1dan uzun bir süre geçmesi gerekceekti.

(2) Ne bdar ironiJ<..ti.r ki, bu türden ilk. dava (\'Vf!DS16O/1)
ABD'nin Jleyhine gelişti. DTÖ, A.meri.\.an telif haklan yasasırun,

buyiik işyerlerinin telif hakkını ödemeksizin yabancı

sanatçıların kayıtlı eserlerini çalmasmJ izin vererek küresel
ticaret kurallannı çiğnediğini keşfetti.

(0) ÖU mllkıJlenin ya aldığı kitap:

Global Hollywood, British Film Institute Publishing, 2001. YaZiJrlar:
Toby ,"filler, Nitin Govil, fo/ın MeMuma, Richard ı\-faxwel/.


