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Özet
Küreselleflme yaratt›¤› kültürel türdeflleflmeyle, yerel kültürel
yap›larda dönüflümlere neden olmaktad›r. Küreselin yerelde yapt›¤›
de¤iflikli¤i anlatmak için kullan›lan ‘küresel-yerellik’ sözcü¤ü ile söylenmek
istenen küresel ve yerelin karfl›laflmas› ve bu karfl›laflma sonucunda
küresel kültürün yerel kültürü kapsamas›na ve ortaya ç›kan melez kültürel
yap›lara iflaret eder. Küreselleflme, kültürleri ve kimlikleri birbirine benzer
hale getirirken o bölgenin özelli¤ine ba¤l› olarak farkl› adaptasyonlar ortaya
ç›kmaktad›r. Bu çal›flmada toplumun içyap›s›n›n, birebir olmamakla
beraber, TV programlar›na yans›d›¤› varsay›m›ndan hareketle Do¤u
Karadeniz’de yaflanan kültürel kimlik de¤iflimlerinin "F›rt›na" isimli dizi
üzerinden incelenmesine çal›fl›lm›flt›r. Çal›flmada ortaya ç›kan sonuç,
küresel kültüre do¤ru gidiflin yerel kültürel kimlikleri de etkiledi¤i
yönündedir. Küresel kültür, türdefllefltirici etkisiyle yerel kültürel
kimliklerde dönüflümlere yol açmaktad›r.
anahtar kelimeler: küresel-yerellik, yerel kültürel kimlikler,
televizyon dizileri
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Résumé
L’une des conséquences de la mondialisation est l’homogeni-sation des
cultures, ce qui amène une transformation sur les structures culturelles locales.
Avec le terme « glocalisme » qui définit la modification du local causée par les
effets globaux et « la rencontre du global et du local » nous essayons de définir
la même chose ; la structure hybride née à la suite de cette rencontre. Les
cultures et les identités se ressemblent de plus en plus sous l’effet de la
mondialisation, pourtant selon les caractéristiques locales il s’agit des différents
types d’adaptation. Partant de l’hypothèse que les programmes téléviséuels
peuvent refléter la structure interne de la société, nous avons basé notre
recherche sur l’analyse de la série télévisée « F›rt›na » afin d’observer la
transformation des identités culturelles dans la région de la Mer Noire. A la fin
de notre recherche, nous avons conclut que la globalization culturelle influence
aussi les identités culturelles locales.
mots-clés : glocalisme, identités culturelles locales, séries télévisées

Abstract
One of the consequences of globalization is the homogeneous of the
cultures, what brings a transformation on the local cultural structures.
"Glocalization" which means "meeting of global and local" constitues the cultural
hybridization. While globalization makes the culture and identity similar, each
region makes different adaptations among its own qualitities. By the hypothesis
that TV programmes are the mirror of social context, " F›rt›na" is examined for
determining the changes of cultural identities in Eastern Black Sea. As a
conclusion of this article, local cultural identities can be transformed by the
global culture’s effects. Increasingly, the cultures and the identities resemble
each other more and more under the effect of globalization.
keywords: glocalization, local cultural identities, tv serials
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Girifl
Günümüzde büyük firmalar›n dünya piyasas›n› geniflletme çabas› ile
üretilen mallar›n tüketiciye ulaflt›r›lmas› gayreti ulusal s›n›rlar›n afl›lmas›na ve yeni
ulus-ötesi mekânlar›n oluflmas›na yol açm›flt›r. Böylece önceden ulusal s›n›rlar
içinde kalan ulusal kültürel kimlikler yerini çokuluslu flirketlerin yayd›¤› ürünlerle
birlikte yeni yaflam kültürlerine ve kimliklerine b›rakmaktad›r. Günümüzde kesin
hatlar› çizilmifl biricik kimlikler yoktur. Küreselleflen toplumda, insanlar›n, üretilen
tecimsel mallar›n ve bilgilerin co¤rafi s›n›rlar› kolayca afl›p uzaklara ulaflabilmesiyle farkl› kimlikler oluflabilmektedir (Morley&Robins, 1997:30). David Morley,
kültürün sürekli de¤iflen bir yap›s› oldu¤unu ve sabit bir oluflum olarak
görülemeyece¤ini söyler. Morley, bu de¤iflime ba¤l› olarak yerel kültürlere ve
kimliklere sürekli yeniden eklemlenme oldu¤unu belirtir. Geleneksel bak›flta,
birey do¤du¤u toplumda edindi¤i rollere göre yaflar ve do¤du¤u yerde yaflam›n›
tamamlard›. Bireylerin kimli¤inde de¤iflim yaflanmaz, toplumsal roller önceden
oldu¤u gibi devam ederdi.
Geleneksel dönemlerin aksine modern zamanlarda birey, kimli¤ini
bulundu¤u co¤rafyan›n d›fl›na ç›karak da edinebilmektedir. Postmodern
dönemde ise kimlik çok daha k›r›lgan ve çoklu bir yap›ya dönüflmüfltür (Kellner,
1996:231-233). Bu de¤iflimlerin ard›nda yatan›n, büyük sermaye sahiplerinin
küreselleflme ad› alt›nda dünyaya seslenme arzusu oldu¤unu söyleyebiliriz.
Küreselleflmeyle beraber yeni oluflturulan ekonomik, toplumsal yap›lar
beraberinde yeni kimlik oluflumlar›n› da getirmektedir. Richard Peet türdeflleflen
bir küresel kültür oluflumuna flöyle dikkat çekmektedir: “e¤ilim, dünyada tek bir
kafa yap›s›, tek bir kültür yarat›lmas› ve bunun sonunda da insan tarihinin
özgüllüklerinden ak›p gelen bölgesel bilincin ortadan kalkmas› yönündedir”
(Morley&Robins, 1997:105). Mattelart, ekonomik olarak dünyan›n bütünsellefltirilmesinin ve sermayenin s›n›rlar›n› aflmas›n›n dünyada “eflitsiz bir mübadele”
yaratt›¤›n› söyleyerek merkez ve çevre aras›nda giderek artan bir eflitsizli¤in
olufltu¤unu belirtir. Yani kapitalizm “s›n›rlar› olmayan bir uzamda” anlafl›labilir.
Kapitalist piyasada tüketicilerin davran›fllar›n›n anlafl›lmas› ve tüketici
farkl›l›klar›n›n eritilmesi piyasa koflullar›n›n getirdi¤i sonuçlardand›r. Fakat bir
yanda dünya piyasas›n›n küreselleflmesi söz konusu iken, di¤er yanda da belirli
tüketim kal›plar›n›n d›fl›na ç›k›larak mikro-pazarlar›n yarat›lmas› zorunlulu¤u vard›r.
Küresel piyasan›n aktörleri her yerde ayn› yaflam koflullar›n›, de¤erlerini,
zevklerini paylaflan insanlar yaratarak kendilerine dünya piyasas› oluflturmaktad›rlar (Tutal, 2006:29-31).
Televizyon programlar› bir toplumun iç yap›s›n› birebir yans›tmamakla
beraber, toplumsal yaflamdaki de¤iflimleri göstermektedir varsay›m›ndan yola
ç›karak yerel yap›daki kültürel kimlik dönüflümünü tespit edebilmek amac›yla bir
televizyon dizisi olan, Kanal D’de yay›nlanan ve ilk 15 bölümü Do¤u Karadeniz’de
F›rt›na Vadisi’nde geçen "F›rt›na" adl› dizi incelenmifltir. ‹ki ailenin (Dalc› ve
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Tabakç›) aras›ndaki çat›flmalar› anlatan dizi için kurgulanan karakterleri flöyle
s›ralayabiliriz: Tabakç› ailesinde Zeynep, Zeynep’in annesi Emine, babas› Fevzi,
erkek kardeflleri Ziya, Dursun ve Soner; di¤er yanda Dalc› ailesinde Ali, Ali’nin
annesi Sakine, babas› Hasan, ablas› ‹klima ve ‹klima’n›n o¤lu Ahmet. Dizi,
Dalc›lar›n o¤lu Ali’nin ve Tabakç›lar›n k›z› Zeynep’in birbirlerini sevmesi ve
evlenmek istemesi üzerine geliflen olaylar› anlatmaktad›r. Özel bir çay fabrikas›
sahibi olan Tabakç› ailesi ile kendi çay bahçesinden ürün al›p satan Dalc› ailesi
aras›ndaki ekonomik farkl›l›k iki ailenin gerilimli iliflkisinin temel nedenini
oluflturmaktad›r.
Yeni oluflan kültürel kimliklerin hangi küresel etkenler nedeniyle olufltu¤u
ve geleneksel kültürlerle, kimliklerle çat›flma yarat›p yaratmad›¤› üzerine
gelifltirilen bu inceleme kurgulanm›fl bir dizi üzerinden yap›lm›flt›r. "F›rt›na"
dizisinde görülebilen, geleneksel yap›dan uzaklaflan yeni oluflan kültürel yap› ve
kimlikler iki farkl› yaklafl›m çerçevesinde incelenecektir. ‹lk k›s›mda küresel
ölçekte yap›lanan ekonominin yerel toplumlardaki kültürel de¤iflim üzerindeki
etkisi, ikinci k›s›mda ise küresel dolafl›mda olan ürünlerin yerel toplumsal
yaflamda b›rakt›¤› izler aranacakt›r.
Yerel Bölgede Küresel Ekonominin Yans›malar›
Küreselleflmenin II. Dünya Savafl›’ndan sonra özellikle de içinde
yaflad›¤›m›z sermayeye dayal› finansal küreselleflmenin 1970’li y›llardan sonra
h›zla ivme kazanmas› mal ve hizmetlerin da¤›l›m›n› artt›rm›flt›r. Bu süreçte
sermayenin ve sanayinin kullan›lmas› Bat›l› ülkelerin hâkimiyetinde geliflmifltir
(fienses, 2004:15-19). Ekonominin küreselleflmesi en genel tan›m›yla üretimin
artarak, dünyaya genel bir standartlaflma getirilmesi ve dünya genelinde bu
ürünlerin tüketilmesi anlam›na gelmektedir. Genifl bir tüketici a¤›na sahip olan
flirketler ürettikleri mallar› çeflitlendirerek dünya çap›nda sat›fl›n›
gerçeklefltirmektedir. Bu büyüklükteki bir sat›fl örgütlenmesi ise ancak yeterli
teknolojik ve da¤›t›m kanallar›na yat›r›m yap›lmas›yla mümkündür. Gelifltirilen
küresel stratejilere göre de¤iflik ülkelerde farkl› yöntemlerle bu stratejiler
uygulanmaktad›r. Büyük flirketler bulunduklar› ülkenin yönetimleriyle de birebir
görüflerek piyasada de¤ifliklikler yapabilmektedir. Küresel çaptaki üretim
beraberinde küresel da¤›t›m› ve küresel tüketimi de getirmektedir. Çokuluslu
flirketler küresel ekonomiyi olufltururken, stratejilerini bölgelere inerek
gerçeklefltirmektedirler (Noguez, 2000:174-175).
Ulaflt›¤› yerde kendine has özellikleri tafl›yan küresel ekonomi, yerel
bölgeleri de etkilemektedir. Daha önce de belirtildi¤i gibi küreselleflme
bölgeselleflerek geliflmektedir. Yani bölgelerin küresel ekonomiye uygun hale
getirilmesi bu sürecin bir parças›d›r. Ayr›ca özellefltirmelerle beraber ulusal ve
yerel bölgelerdeki devlete ait ticari iflletmeler, özel yat›r›mlara dönüfltürülmüfltür.
Önceden sadece devlete ait olan bu iflletmeler, özellefltirmelerle beraber
flah›slara ait olarak da aç›lm›flt›r.
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a) Özelleflen Ekonominin Yeni Zenginleri: Tabakç› Ailesi
Küresel türdeflleflmeyi sa¤layan önemli araçlardan biri olan özellefltirmeler,
hedeflenen ortak piyasalar için önemli bir araç olarak görülmektedir.
Küreselleflmenin itici gücü say›lan özellefltirmeler piyasan›n üstünlü¤ü fikrine
göre yap›land›r›lm›flt›r. Toplumda kapitalist ekonominin yaflayabilmesi için sürekli
kâr getiren bir döngünün olmas› ve ekonominin büyümesi gerekmektedir.
Ekonominin bu biçimiyle büyümesi ise ancak özellefltirmelerle mümkün
olabilmektedir. Bu nedenle de sermaye sahibi seçkinlerin giriflimleriyle dünya
ekonomisi özellefltirme dalgas›na aç›lm›flt›r. Özellefltirme sürecinde kazan›lan
kârlar ekonominin içine girerek ekonomiyi daha da güçlendirmektedir.
Küreselleflmenin ana etkenlerinden biri olan özellefltirme etkinliklerine
bafllayamayan üçüncü dünya ülkeleri için Dünya Bankas›’n›n 1990’larda 200
milyar dolar teflvik sa¤lad›¤› bilinmektedir. Küreselleflme bir an içinde olup biten
bir fley de¤il, aksine sonuçlar› y›llara yay›lan bir süreçtir. Küreselleflmenin getirdi¤i
ekonomik yap› ile geleneksel kal›plar k›r›lm›fl, yerine tamamen büyük sermayenin
sözünün geçti¤i yeni yap›lar oluflmufltur. Yeni ekonomik yap›lar insanlar,
toplumlar ve hükümetler üzerinde etkili olabilmektedir. Böylece özel sektör
küresel boyutta birleflik sermayenin ana etkenlerinden biri haline gelmektedir
(Farazmand,2002:357-358).
Yerel ekonomik geliflmeler tek bafl›na, yal›t›lm›fl bir biçimde
de¤erlendirilemez. Ürünlerin uluslararas›laflmas› ve dünya ekonomisindeki
giderek artan bütünleflme, küresel etkiler, politikalar yerel ekonomiyi
etkilemektedir. Politikalar gelifltirilirken yerel bölgelerdeki düzenleyicilerden ve
giriflimcilerden daha çok küresel veya ulusal güçler bölge üstünde etkili
olmaktad›r. Ekonomide serbest piyasaya geçildikçe “daha çok piyasa”,
"kurals›zlaflt›rma", "esneklik", "özellefltirme" gibi anahtar kelimelerin yerel bölgeleri
etkileyen faktörler oldu¤u göze çarpmaktad›r (Hennings&Kunzmann, 1993:39).
Türkiye’de özelleflme 24 Ocak 1980’de yay›nlanan "istikrar ve uyum
programlar›" ile bafllam›flt›r. Önceden sadece bir kamu iflletmesi olan Çaykur’un
elinde olan yafl çay›n ifllenmesi, 1984 y›l›ndan itibaren özellefltirme politikalar›
çerçevesinde yerli ve yabanc› sermayeye aç›lm›flt›r (Oral, www.bianet.org).
Böylece daha önce sadece toplad›klar› çay› Çaykur’a satarak geçinen yerel
toplumda özellefltirmeyle beraber özel çay fabrikas› sahibi olarak zenginleflen
aileler ortaya ç›km›flt›r. Ortaya ç›kan bu ekonomik dönüflümler, yerel toplumda
da de¤iflimlere neden olmaktad›r. ‹ncelenen dizide Dalc› ve Tabakç› aileleri
aras›ndaki çat›flmalar›n nedeninin evlenmek isteyen iki gencin aileleri aras›ndaki
ekonomik farkl›l›k oldu¤u görülmektedir.
Zeynep’in ailesinin özel çay fabrikas› vard›r. Ali’nin ailesi ise her geleneksel
Karadeniz ailesi gibi çay bahçesinde çay yetifltirip satan bir ailedir. Dolay›s›yla iki
aile aras›nda ekonomik bir dengesizlik oluflmufltur. Emine k›z› Zeynep’in maddi
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durumu iyi olan kuyumcu Ramazan’la evlenmesini istemektedir. Emine’nin "gül
gibi k›z›m›z var, elin çulsuzuna vermeyelim demedim mi?" sözleri ve "ben k›z›ma
Trabzon’da dü¤ün isterim. En lüks otelde olacak, yemekli olacak, ‹smail Türüt de
gelip flark› söyleyecek. "Bende Ali’ye verecek k›z yok" diye devam etmesi zaten
yerelde ortaya ç›kan s›n›f farkl›laflmas›n› göstermektedir. Emine k›z›n›n
evlendikten sonra oturaca¤› evle ilgili olarak söyledi¤i “koskoca Tabakç›lar›n k›z›
ah›rda m› oturacak?” ifadesi Emine Tabakç›’n›n eski komflular›na bak›fl›n›
göstermektedir. Bir baflka sahnede ise ‹stanbul’dan gelen turistler akflam
yeme¤ine ça¤r›lacakt›r. Ancak kimin evine gidilece¤i konufluldu¤unda Emine "bu
köyün en güzel, en büyük evi dururken baflka nerede yenecek" diye ç›k›fl›r. Yine
o akflam yeme¤inde Tabakç›lar ve Dalc›lar kavga etmeye bafllarlar. Emine,
Dalc›lar› kastederek "fakirlik rezilliktir, görgüsüz bunlar, çeneleri hiç kapanmaz"
sözleriyle zaten oluflan s›n›f fark›n›n iyice alt›n› çizmektedir. Emine türlü hilelerle
k›z›n› Ali’den ay›r›p Ramazan’la evlendirmeye çal›fl›r. Zeynep ve Ramazan için
büyük bir otelde tam Emine’nin istedi¤i gibi bir salon tutulur. Emine dü¤ün
salonunda “damad›m Ramazan’la beraber holding olaca¤›m” diyerek hedefini
aç›klamaktad›r. Dizide bu ana çat›flmay› besleyen ekonomik farkl›l›¤a bak›ld›¤›nda
arkas›nda küreselleflmenin ilk ad›m› olarak at›lan özellefltirmeleri görebiliriz.
F›rt›na dizisine de yans›yan bu durum geleneksel bölgelerde özellefltirmelerle
de¤iflen toplumsal ve ekonomik durumu göstermektedir. ‹ki aile aras›ndaki
ortaya ç›kan ekonomik farkl›l›k da çat›flman›n ana kayna¤›d›r. Küreselleflmenin
etkisiyle yerelde sadece kimlikler de¤il, ayn› zamanda kimliklerle beraber tüketim
kal›plar› da de¤iflmektedir.
b) De¤iflen Damak Zevki: Buzlu Çay
Küresel kültür tüm dünyada ayn› zevkleri ve al›flkanl›klar› paylaflan bir
tüketici kesimi oluflturulmas›n› amaçlamaktad›r. Böylece dünya piyasas› kitlesel
olarak üretilen mallar için haz›r hale getirilmifl olacakt›r. Dolay›s›yla üretilen
mallar›n bir yerden bir yere gitmesi ve her yerde tüketilmesi zaten piyasa
aktörlerinin istedi¤i bir geliflimdir. Kullan›lan giyecekler kadar tüketilen yiyecekler
de dünya pazar› için yarat›lmaktad›r.
David E. Sutton, bir yerde bulunan yiyeceklerin o bölgeye, günlük hayata
ve orada yaflananlarla ilgili bilgileri içinde bar›nd›rd›¤›n› belirtmektedir (Sutton,
2001:3). Sutton gibi Allison James de, bir bölgede bulunan yiyeceklerin o yerin
kültürel kimlik göstergesi oldu¤unu ifade etmektedir. James, farkl› yiyeceklerin
farkl› yerlerde tüketilmesinin, bölgeler aras›ndaki kültürel farkl›l›¤› gösterdi¤ini de
ekler. Ancak yiyecek tüketimiyle ilgili yap›lan son çal›flmalar, de¤iflik kültürler
aras›nda yiyecek tüketimi konusunda sürekli bir al›flverifl yafland›¤› sonucunu
vermektedir. Ticaretin, gezilerin, ulafl›m›n ve teknolojinin geliflmesiyle yiyecek
tüketimi al›flkanl›klar› da de¤iflime u¤ram›flt›r. James, bir bölgede tüketilen
yiyeceklerin o yerin kültürel kimli¤iyle ilgili sorulara çok kesin verilere ulafl›l›p
ulafl›lamayaca¤›n› sorusunu sormaktad›r (James, 1996:79).
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Sutton, örne¤in ABD’de bira ve kahve tüketmenin bir türdefllik oluflturdu¤unu, kitle tüketiminde ve kitle pazarlanmas›nda ikonlar yarat›ld›¤›n›
söylemektedir. Burada oluflturulan güç, bu ürünleri kullananlar aras›nda s›n›f
farkl›l›¤›n›n kalmad›¤› gibi aldat›c› bir maskeleme de üretebilmektedir. Ayr›ca
simgesel olarak oluflturulan bir güçle, o ürünü kullananlar›n hem keyif
sürebilece¤i, hem de ürünün bir ihtiyaca dönüfltü¤ü fikri yarat›lmaktad›r (Sutton,
2001:4). Yiyeceklerin tüketimi üstü örtük anlamlar bar›nd›rmaktad›r. Bir yerde
kullan›lan yiyecekler, d›flar›ya karfl› o toplumun etnik kökenini, ulusunu veya
cinsiyet a¤›rl›¤›n› gösterebilmektedir. Yiyeceklere ait bir haf›zadan söz etmek
mümkündür. Bir yere ait yiyecekler o yerin yiyecek haf›zas›n› oluflturmaktad›r
(Sutton, 2001:6). Ancak yiyeceklerin dolafl›m› ve de¤iflik yerlerde tüketiminin
artmas›nda küreselleflmenin etkileri olarak görülebilir. Küreselleflmenin etkisi
toplumdaki yiyecek haf›zas›n› de¤ifltirmifltir. Küreselleflmenin kimliklerde ve
deneyimlerde yeniden oluflturdu¤u etki, yiyecek haf›zas›nda da ortaya
ç›kmaktad›r. Önceleri yiyeceklerin üretildi¤i yerde tüketilmesi oraya özgü bir
yiyecek haf›zas›n›n oluflmas›n› sa¤lamaktayd›. Günümüzde ise yerel yiyecekler
küresel dolafl›ma girdi¤inden ya da küresel bir yiyecek yerelleflen yiyecekler
aras›na kat›ld›¤›nda, yerel toplumlarda yiyecek haf›zas› yeniden tan›mlanabilmektedir (Sutton, 2001:162).
Dizide incelenen 15 bölümde Karadeniz’in yerel simgesi olan çay›n
tüketildi¤i ayr›ca her yemek masas› sahnesinde Karadeniz’e özgü yemekler olan
kuymak, kavrulmufl fasulye gibi yiyeceklerin tüketildi¤i görülmüfltür. Ancak ayn›
zamanda yörede olmayan ve kullan›lmayan içecekler de görülebilmektedir.
Ekonomik küreselleflmenin getirdi¤i de¤iflimlerin yerel toplumlarda yans›mas›n›
7’nci bölümde geçen bir olayda flöyle gözlemleyebiliriz. Tabakç›lara ait çay
fabrikas› içinde geçen bu olayda, F›rt›na sakinlerinden biri olan Melahat büyüyle
kendisine afl›k etmek istedi¤i Dursun Tabakç›’ya buzlu çay içip içmeyece¤ini
sorar. Götürece¤i çay›n içine büyü kar›flt›racakt›r ve Dursun da kendisine afl›k
olacakt›r. Melahat bu planla Dursun’a büyük bardakta ilk bak›flta ne oldu¤u
anlafl›lmayan bir fley götürür. Dursun: "Nedir bu?" diye sorunca da Melahat
elindekinin buzlu çay oldu¤unu ve onu sakinlefltirece¤ini söyler. Buzlu çay
yörenin kültüründe olmayan ithal bir içecektir. Karadeniz bölgesinde yetifltirilen,
bölge halk›n›n çok iyi bildi¤i bir içecek olan, kullan›m biçimi olarak her zaman
s›cak içilen çay›n, de¤iflikliklere u¤rayarak tekrar piyasaya de¤iflik bir kullan›mla
sokulmas› sermayenin yerel ürünleri al›p, iflleyip yeniden piyasaya sokmas›nda
görülmektedir. Zaten olay›n çay fabrikas›nda geçmesi simgesel olarak da küresel
dolafl›mdaki ürünlerin her yere girebildi¤ini göstermektedir.
Bir baflka sahnede Hasan, Sakine’nin kendisini affetmesi için ona yemek
haz›rlam›flt›r. Yeme¤i bir tepsiye koyup getirir. Tepside çiçek de vard›r. Yeme¤in
üzeri dantel örtüyle kapat›lm›flt›r. Örtüyü kald›rd›¤›nda hamsili pilav görülür.
Tepside ayr›ca bir flifle flarap da vard›r. Emine flarab› görünce “Bu ne?” diye
sorar. Hasan da o romantik gece için saklad›¤›n› söyleyerek flarab› Emine’ye
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içirir. Görüldü¤ü gibi bal›kla beraber rak› içme kültürü Karadeniz yöresinde
hamsili pilav ve flarap flekline dönüflmüfltür. Üstelik Emine’nin flarab› tan›mamas›
flarab›n pek bilinmedi¤ini de göstermektedir.
Küreselleflme ile beraber gelen küresel ekonomi sonucunda dolafl›mda
olan mallar, kültürel kimlik olarak görülen yiyecek ve içecek al›flkanl›klar›n› da
etkiledi¤i için, sadece o bölgeye ait tüketimden bahsedilememektedir. Kapitalist
üretimle küresel piyasan›n sa¤lad›¤› olanaklar yerel bölgelerdeki damak zevkinde
de¤iflimlere neden olabilmektedir.
c) Yeni fiirince’ler Her Yerde
Küreselleflmenin hem nedeni hem de sonucu olan insanlar›n dolafl›m›
beraberinde turizm art›fl›n› da getirmifltir. ‹nsanlar›n baflka yerleri görme iste¤i ve
buna imkân bulmalar› piyasalarda, küresel ekonomide turizm yat›r›mlar›na yer
verilmesine neden olmufltur. Küreselleflme sadece büyük firmalar arac›l›¤›yla
var olmamakta, ayn› zamanda küçük ve orta düzeydeki firmalarla ve aile
firmalar›yla da genifllemektedir. Küreselleflme turizm sektöründe de varl›¤›n›
göstermifltir. Örne¤in 2002 y›l›nda 715 milyon insan seyahat ederken, bu
rakam›n 2020 y›l›nda 1,6 milyar insan olaca¤› tahmin edilmektedir. Böylece
turizm çok büyük bir ticarete dönüflme potansiyeli tafl›d›¤›n› göstermektedir.
Turizmde bu kadar çok insan›n dolaflabilmesi beraberinde küresel düflünülen
stratejileri de getirmektedir (Peric, www.fm.kp.si/zalozba).
Turizm tek bafl›na, di¤er kollardan ayr›lan bir sektör de¤il, aksine hizmet ve
sanayi etkinliklerini de içine alan bir sektördür. Bir ülkede turizmle ilgili politikalar
o ülkenin tarihi, do¤as› ve geleneklerine göre yeniden flekillendirilmektedir.
Küreselleflme h›zl› yay›lmas› ile turizmi de etkilemektedir. Dünya nüfusunun
artmas›, yeni teknolojilerin geliflmesi ve bunun sonucunda bilgi ve iletiflimin
artmas›, gezi planlar›n›n çeflitlenmesi, turistlerin ilgilerinin de¤iflmesi,
küreselleflmenin turizm üstündeki yans›malar›d›r. Özellikle geliflen multimedya
olanaklar›yla turistler gidecekleri yerleri seçmekte zorlanmamaktad›rlar. Ayr›ca
turistlerin farkl› farkl› isteklerinin olmas› ve bunlara cevap verilmesi de de¤iflik
turizm alanlar›n›n aç›lmas›na neden olmufltur ki bu da küreselleflmenin
sonuçlar›ndan biridir. Turizmde yüksek kârlar›n elde edilmesi farkl› yerlerin de
turizm alan› olarak aç›lmas›n› ve piyasaya dahil edilmesini gündeme
getirmektedir. Günümüzde ekonomik bölgelerin oluflturulmas› o bölge içinde
gerçekleflen turizmi de canland›rmaktad›r. Belirtildi¤i gibi, havayolu flirketlerindeki
art›fllar, tur operatörlerinin hizmetleri ve gidilecek yerlerin çeflitlili¤i yine
küreselleflmenin sonuçlar› olarak görülmektedir. Küreselleflmenin h›zlanmas› ile
turizm sektörü de yo¤un bir döneme girmifltir (Wahab&Cooper, 2001:6-13).
Dizide üstünde uzunca durulan konulardan biri de bölgenin turizme aç›lmas›
üzerinedir. Dizinin ilk sahnesinde verilen rafting görüntüleri ile hem Ali’nin mesle¤i
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tan›mlanmakta, hem de bölgede rafting yap›labildi¤i gösterilmektedir. Ali tur
rehberidir ve F›rt›na’n›n en iyi rafting yapan kiflisi olarak verilmektedir. Gelen
turistlerle ‹ngilizce konuflmakta ve onlarla F›rt›na’da rafting yapmaktad›r. Ayr›ca
dizinin aç›l›fl sahnesinde Melahat’›n yapt›¤› süs bebeklerinin de turistlere sat›ld›¤›
görülmektedir. Üstlerine Karadeniz bezleri giydirilmifl bebekler F›rt›na’n›n
kenar›nda Melahat taraf›ndan sat›lmaktad›r. Dizide turistlerin Sümela’ya ç›kar›lmas›
7’nci bölümde uzun uzun verilmifltir. Ayr›ca Sümela’ya t›rman›fl s›ras›nda bir tur
rehberinin “burada bulunan a¤açlar dünyan›n en yafll› a¤açlar›d›r. Burada bulunup
da dünya da bulunmayan 113 çeflit bitki vard›r. Cennet buras› cennet…” sözleri
gelecek olan turistler için de bir davet olarak yorumlanabilir.
Turist olarak bölgeye gelen ve ‹stanbul’da çok büyük bir turizm firmas›
bulunan Naz, farkl› nedenlerle bölgede kalmaya karar verir. Naz, bölge ile ilgili
olarak gelifltirdi¤i turizm projesini Ali’ye flöyle aç›klar: "Uzun zamand›r akl›mda bir
proje vard›. Ama nerede yapaca¤›m› bilmiyordum. Buray› görünce buras› dedim.
Ege’yi bilirsin, Selçuk yak›nlar›nda fiirince diye bir köy var." Naz’›n projesine göre
bölgenin yerel mimarisine uygun olan eski köy evleri bak›mdan geçirildikten sonra
turizme aç›lacakt›r. Yani köy evleri yüksek bedeller ödenerek sahiplerinden
al›nacak, asl›na uygun restore edilip turistlere kiralanacakt›r. Naz, tasarlad›¤›
projeyi anlat›rken "ayn› fiirince’deki gibi olacak" der. Naz projesinin sonunda
köyün çok geliflece¤ini sürekli vurgulamaktad›r. fiirince’de oldu¤u gibi otantik
evler, turizme aç›lacak böylece bölge, sermayenin alan›na dahil edilmifl olacakt›r.
Bu amaçla projelere bafllan›r, fakat özel iliflkilerinden dolay› hayata geçiremezler.
Ege Bölgesi’nde bulunan fiirince örne¤inin ayn›s›n›n Karadeniz’in F›rt›na vadisinde
de hayata geçirilmek istenmesi sermayenin bölge farkl›l›¤› gözetmeden
ekonomik yat›r›m› her bölgeye uygulayabilece¤ine iflaret etmektedir.
d) Dünya Çocuklar›n›n Ortak Arkadafl›: Örümcek Adam
Kültürel türdeflleflme ile yarat›lan ortak zevkler ve al›flkanl›klar sonucunda
piyasalar s›n›r tan›madan her yere ürünlerini ulaflt›rabilmektedir. Küresel kültür,
uluslara ait kültür bariyerlerini y›kmakta ve küresel piyasa sorunsuz olarak
oluflmaktad›r.
Anthony D. Smith, 2’nci Dünya Savafl›’ndan sonra ulus devletlerin etkisinin
zay›flad›¤›n›, bu nedenle de ulusal kültürlerin korunamad›¤›n›, "ulus devlet" ça¤›n›n
kapand›¤›n› belirterek girilen ça¤›n ekonomik dev flirketlerin ça¤› oldu¤unu ve yeni
bir dünya düzeninin kuruldu¤unu belirtir. Bu yeni ça¤da yaflanan kapitalist yar›fl›n
amac›n›n üretilen mallar›n en genifl alana yay›lmas› oldu¤unu söyleyen Smith, bu
nedenle de hedef kitlede genel ortak bir be¤eninin yarat›lmas› gerekti¤ini
vurgular. Böylece ortaya ç›kan türdefl kültür sayesinde, üretim fazlas› mallar her
yere ulaflabilecektir (Smith, 1991:174). Tomlinson, ortaya ç›kan türdefl kültürün
tüm dünyada ortak fikirlerle oluflan üzerinde uzlafl›lm›fl bir kültür de¤il, Bat›’n›n
dayatt›¤› ve gitti¤i yerde di¤er kültürleri de silme tehdidi yaratan, kapitalist
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ekonominin yaratt›¤› bir kültür oldu¤unu vurgular. Tomlinson, bütün bunlar›n
ulusötesi kapitalizmin ve sömürgecilik sonras› iliflkilerin kültürel ve ekonomik
ba¤›ml›l›¤›n göstergesi oldu¤unu belirtir. Bat›l›laflma denen kültürlenme
sürecinde, zaten Bat› kapitalizminin getirdi¤i k›yafet biçimi, yemek al›flkanl›klar›n›
ve yaflam al›flkanl›klar› s›n›r tan›madan yay›lmaktad›r (Tomlinson, 1999:23).
F›rt›na dizisi incelendi¤inde, iki ailenin çocuklar› Soner ve Ahmet’in sürekli
olarak sapanla veya kovalamaca oynad›klar› görülür. Ancak daha sonra Soner ve
Ahmet’in eline define geçer. Çocuklar alt›nlar› sat›p para ile oyuncak almak
isterler. Çocuklar›n ikisinin de almak istedikleri oyuncak Örümcek Adam
kostümüdür. Kuyumcunun az para vermesi ve tek alt›n bozdurmalar› sonucunda
paralar› iki kostüm almaya yetmedi¤inden tek kostüm al›p, üst parças›n› biri, alt
parças›n› di¤eri giyer. ‹kisi de tek parça olarak kostümü giymek ister ancak
mümkün olmad›¤›ndan kostümü dönüflümlü giyerler. Yerel bir bölgede ilk akla
gelen oyunca¤›n Örümcek Adam kostümü olmas›, kapitalist düzenin ürünlerini
yaymadaki baflar›s›na bir iflarettir. Dünyan›n herhangi bir yerinde ya da
Karadeniz’in bir k›rsal bölgesinde örümcek adam kostümünün istenmesi, ayn›
kostümün her yerde al›c› bulmas› kültürel türdeflleflmeye bir örnek oluflturmaktad›r.
Diziye yeniden dönersek, Ahmet’in sünnet dü¤ününde Besim bir hediye ile
Ahmet’in yan›na gelir ve beraber paketi açarlar. Paketin içinden yine bir Örümcek
Adam kostümü ç›kar. Ahmet’in "benimkinin ayn›s›" sözleri üzerine Besim,
"bilseydim almazd›m, Süpermen al›rd›m" diyerek asl›nda Amerikan yap›m› süper
kahramanlar›n ne kadar içsellefltirildi¤ini gösterir. Örümcek Adam’›n alternatifi
Süpermen’dir. Besim’in akl›na almak için baflka bir fley gelmemifltir. Ahmet’in
y›llar sonra ortaya ç›kan babas› da sünnet dü¤ününe gelir. Aralar›nda sonradan
geçen bir konuflmada Ahmet babas›n› görmek istemedi¤ini söyler. Babas› da
o¤luna neden kendisini reddetti¤ini sorar. Ahmet’in "babalar yard›ma koflar,
üzülünce saç›n› okflar, Örümcek Adam kostümü al›r" cevab› ve üzerine giydi¤i
Örümcek Adam kostümünü göstererek "bak bunu Besim ald›" sözleri bir çocu¤un
babas›ndan beklentilerini göstermektedir. Babadan beklenenlerin aras›na yard›ma
koflman›n ve saç›n› okflaman›n yan› s›ra Örümcek Adam kostümü almak da
eklenmifltir. Görüldü¤ü gibi Amerika’da yarat›lan bir süper kahraman yerel bir
bölgede çocu¤un nas›l bir baba istenir sorusuna cevap oluflturmaktad›r. Tüm
dünyaya yay›lan ve gündelik yaflam›n içine giren süper kahramanlar›n bu kadar
etkili olmas›n›n ard›nda Amerikan merkezli kapitalist küreselleflmenin yatt›¤›
söylenebilir. Öte yandan bu ideolojiyi sadece bugüne özgü yap›larla
de¤erlendirmek yeterli de¤ildir. Bu süreç 20’nci yüzy›l bafl›na kadar uzanan
karmafl›k ve çok boyutlu bir tarihsellefltirme çerçevesinde de¤erlendirilmelidir.
Örne¤in, Theodore Roosevelt, önemli küresel aktörlerden biri olan Amerika’n›n
etkisinden bahsederken, dünyan›n Amerikanlaflmas›n›n bir kader oldu¤unu
söylemifltir. “Wilson ise 1915 y›l›nda AP’ye yapt›¤› bir aç›klamada Dünya Birleflik
Devletleri kurma projesinden flöyle söz etmifltir: “Bizler tüm dünya halklar›n›n
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kar›fl›m›y›z. Kan›m›zda bu halklar›n kan›, gelenekleri, duygular› zevkleri, tutkular›
dolafl›yor. Asl›nda biz bu kar›fl›m›n sonucundan baflka bir fley de¤iliz. Dolay›s›yla
tüm halklar› anlayabiliriz, onlar› tan›r, kucaklar ve tek tek kabul ederiz.” Kolektif bir
ABD imgesinin kayna¤›n› teflkil eden bu söylem zamanla Amerikan Kültür
endüstrisinin dünya halklar›na birlefltirici etkisi oldu¤u inanc›n› da
do¤allaflt›racakt›r” (Tutal, 2006:32).
Yine bu örne¤i destekleyen bir baflka sahnede ise Besim, içinde
çocuklar›n oldu¤u takay› kayal›klara çarpmadan durdurmay› baflar›r. ‹klima’n›n
"sanki Süpermen oldu, çocuklar› kurtard›" sözlerine Ahmet de "anne Örümcek
Adam oldu, takaya t›rmand›" diye Besim’i övücü sözlerle karfl›l›k verir. Besim’in
baflar›s› yine ithal oyun kahramanlar›yla tam olarak tan›mlanabilmifltir.
Robertson, küreselleflmenin yerel toplumlar üzerinde etkisinin oldu¤unu
bu etkiyle beraber yerel toplumlarda kültürlerin yeniden yap›land›¤›n› söyler. Bu
yeni oluflumu anlatacak en iyi kelimenin küresel- yerelcilik oldu¤unu söyleyen
Robertson, küresel ak›flla yerelin yeniden flekillendi¤ini belirtir (Eade, 1997:4).
Tomlinson, bu terimi aç›klayacak en iyi aç›l›m›n asl›nda ‘mikro-pazarlama’
kelimeleri oldu¤unu söyler. ‘Mikro- pazarlama’ küresel dolafl›m için üretilen
mallar›n yerel ve tikel pazarlara uyarlanarak yay›labilmesidir. Tomlinson, bu terimi
oluflturan küresel ve yerel kelimelerinin birbirini karfl› z›tl›k anlam›nda de¤il aksine
iç içe geçmifllik anlam›na geldi¤ini vurgulamaktad›r (Tomlinson, 2004:163).
‹nceledi¤imiz dizide Soner ve Ahmet’in ald›klar› di¤er bir oyunca¤›n da
"walkie talkie" oldu¤unu görürüz. Soner ile abisi Ziya aras›ndaki konuflmada Ziya,
walkie talkie’nin nas›l kullan›laca¤›n› Soner’e sorar. Yayg›n olarak "break break"
diye bafllanan konuflmaya Soner’in "ula ula diye baflla" demesi, küresel yay›l›m›
olan bir arac›n, yerelde o yöreye özgü bir tarz ve fliveyle kullan›lmas› da yine
küresel-yerelli¤e bir örnek oluflturmaktad›r. Çocuklar kendi aralar›nda
konuflurken "ula ula, Örümcek Adam Fatih Tekke’yi ar›yor" diyerek hem örümcek
adam›n kostümünü giyerek onunla özdeflleflmifl, hem de walkie talkie’yi
kendilerine ait kelimelerle ve kendilerine ait bir futbolcuyu sorarak yapm›fllard›r.
Yani küresel dolafl›mdaki ürünler yerel bölgede de kullan›lmakta, fakat
kullan›rken bölgeye ait bir tarzla kullan›lmaktad›r. Tomlinson’un belirtti¤i mikropazarlama, ortaya yeni bir melez kültür ç›karm›flt›r.
Örneklerde de görüldü¤ü gibi, ekonominin küreselleflmesi kültürün
türdeflleflmesinde ve melez kültürlerin ortaya ç›k›fl›nda önemli bir etken olarak
görülmektedir. Yarat›lan kültürel türdeflleflme ile ayn› zevklere sahip, ayn›
oyuncaklarla oynayan, ayn› araçlar› kullanan bireyler oluflturulmaktad›r. Ayr›ca
yeni dünya düzeninde küresel ve yerel, karfl› karfl›ya de¤il, iç içe tek bir kavram
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. "Küresel- yerellik" kendini yerel bir bölgede yeni
kimliklerin ve tüketim al›flkanl›klar›n biçimlenmesinde gösterebilmektedir.
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Küreselleflme ve De¤iflen Toplumsal Yap›
a) Yeni Bölgeler ve Karadeniz’de Yeni Kimlikler
David Harvey, küreselleflmenin hem dünyan›n iflleyiflini hem de bizim
düflüncelerimizi, yaflam›m›z› aç›klayabilecek anahtar bir kelime oldu¤unu
belirtmektedir. Kapitalizmin geliflme sürecindeki haline küreselleflme dendi¤ini
söyleyen Harvey, kapitalin birikmesi ile birlikte birikimin co¤rafi s›n›rlar› aflmas›
gereklili¤inin ortaya ç›kt›¤›n› ifade eder. Kapitalizm, co¤rafi olarak ilerleyemezse,
bir politik-ekonomik sistem olarak zaten çökmesi gerekir. Marx ve Engels’in
Komünist Manifesto’da vurgulad›¤› gibi modern sanayi sadece sanayiyi de¤il,
bunun yan›nda devaml› büyüyen bir dünya piyasas› da yaratt›. Kurulan sistemle
herkes ve her yer birbirine ba¤land› ve her yerde sistemin yaflayabilmesi için
flekillendirildi. Küresel ekonomide dünya piyasas›na verilen yeni biçimlerle ulusal
sanayiler zarar görmüfltür (Harvey, 2000:20). Yani ulusal s›n›rlara ba¤l› kalan
ekonomiler kilitlenmifl, küresel ekonominin kurallar› her yerde geçerli olmufltur.
Küresel ekonomi yay›l›rken ulusal s›n›rlar ortadan kalkm›fl ve yeni co¤rafya
alanlar› yarat›lm›flt›r (Harvey, 2000:23).
Küreselleflmenin h›z›n›n artmas› ile beraber, 1970’lerden sonra bölge
tan›m›nda da de¤ifliklik olmufltur. Günümüzde co¤rafi s›n›rlardan kurtulan
bölgecilik baflka bir tan›ma dönüflmüfltür. Önceden bölgeyi tan›mlarken ayn› etnik
köken, ayn› din, dil gibi ö¤elere dikkat edilirken bugün ekonomik, sosyal, politik
ve kültürel boyutlar etkili olmaktad›r. Önceden geçerli olan ulusal s›n›rlar›n yerini
bugün bölgesel ekonomik, sosyal ve politik birlikler alm›flt›r. Yani bölgeler art›k
uluslararas› iliflkilerin sonucunda ortaya ç›kan, do¤al s›n›rlar›n belirleyici olmad›¤›
yerler olmufllard›r. Bölgeler, ekonomik olarak kendi alanlar›nda beraber hareket
ederler. Gerçekten de oluflturulan bölgelerde iç ticaret art›r›larak dünyan›n di¤er
kalan yerlerine göre farkl›l›k yarat›lmaya çal›fl›lmaktad›r (Hurrell, 1995:38-39).
Küresel ekonominin büyümesi, bölgeleraras› ticaretin artmas› ile mümkün
olmaktad›r. Yap›lan bölgesel anlaflmalarla küresel ekonomi desteklenmektedir.
Türkiye, dünya ticaretinde önemli bir rol oynamasa bile, imzalad›¤› bölgesel
anlaflmalar ve ekonomide izledi¤i liberal yöntemlerle küresel dünya ekonomisi ile
uyumlu bir yol izledi¤ini göstermektedir (Eder, 2001:189-191).
Türkiye’de Sarp S›n›r Kap›s›’n›n aç›lmas› Karadeniz bölgesinin toplumsal
yap›s›n› etkileyen önemli bir olayd›r. Türkiye’nin 31 A¤ustos 1988’de imzalad›¤›
“Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›l›¤› Antlaflmas›” ile Sarp S›n›r Kap›s› aç›lm›flt›r.
Sarp S›n›r Kap›s› sadece Gürcistan’a de¤il asl›nda tüm Kafkasya’ya aç›lan bir s›n›r
kap›s›d›r. (www.rizeshcek.gov.tr). S›n›r kap›s›n›n aç›lmas›yla ilgili yap›lan resmi
aç›klamalarda, iki kutuplu dünya düzeninden yeni dünya düzenine geçilmesiyle
beraber Türkiye’nin de Sarp S›n›r Kap›s› yoluyla Kafkaslara, Türk Cumhuriyetlerine ve Rusya’ya aç›lmas›na karar verildi¤i belirtilmifltir (fientürk&Akbafl,
www.beygm.gov.tr).
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Sarp’›n aç›lmas›yla beraber geleneksel toplumsal yap›da de¤iflimler
yaflanm›flt›r. Karadeniz’e Gürcistan’dan ve bölgedeki di¤er pek çok ba¤›ms›z
devletten yo¤un bir insan ak›fl› olmufltur. Ayr›ca her geçen y›l ithalat ve ihracat
miktar›nda art›fl oldu¤u da belirtilmektedir. Ancak Rize ‹l Sosyal Hizmetler
Müdürlü¤ü’nün resmi aç›klamas›nda Sarp S›n›r Kap›s›’n›n aç›lmas›yla geliflen
ticaretin yan› s›ra gelen yabanc› kad›nlarla beraber bölgenin aile yap›s›n›n
de¤iflti¤i ve 2000 y›l›ndan sonra boflanmalar›n artt›¤› da bildirilmektedir
(www.rizesheck.gov.tr).
"F›rt›na"ya bakt›¤›m›zda, s›n›r kap›s›n›n aç›lmas›yla önce Hasan, Batum’a
gider ve Tamara ile tan›fl›r. Ancak Batum’da çok kalmaz ve köyüne geri döner.
Tamara’n›n yeniden ça¤›rmas› üzerine Hasan yeniden Batum’a gider fakat
Tamara’n›n hamileli¤i nedeniyle köye geri dönemez. Hasan’› aramak için Besim,
Ali, Zeynep ve Ziya bir takaya binerek Batum’a do¤ru ilerler. Batum’a
yaklaflt›klar›nda Ali, Besim’e izin al›p almayacaklar›n› sorar. Besim de telsizle
bildirip gireceklerini söyler. Hasan, Batum’da Tamara ile kilisede evlenece¤i
s›rada evlenmekten vazgeçer ve son anda kaç›p yeniden F›rt›na’ya döner. Bunun
üzerine Tamara, Hasan’› bulmak için F›rt›na’ya gelir. Tamara’n›n F›rt›na Vadisi’ne
gelmesiyle Dalc› ailesinde çalkant›lar bafllar. Çünkü Tamara hamiledir ve Batum’a
geri dönmeye niyeti yoktur. Sarp S›n›r Kap›s›’n›n aç›lmas›, Hasan’›n Tamara ile
tan›flmas›na neden olmufltur. Hasan ailesini terk ederek Batum’a gitmesi ve
Tamara’n›n sonra gelifli ve hep beraber yaflamaya bafllamalar› Karadeniz’de
geleneksel aile yap›s›nda yaflanan de¤iflikli¤i anlatan bir örnek olarak
gösterilebilir. S›n›r kap›s›n›n aç›lmas› ile gidifl-gelifller kolaylaflt›¤› için insanlar
rahatça s›n›r›n di¤er taraf›na gidip gelebilmektedirler. Ancak s›n›rlar›n aç›lmas›
ayn› zamanda kültürel de¤iflimlere de neden olmufltur. Dizide kurulan
çat›flmalardan birisi de Tamara ve Hasan’›n kar›s› Emine aras›ndad›r. Tamara ve
Hasan’›n iliflkisi biter, ancak Emine onun haline üzüldü¤ünden Tamara’y› aileye
kabul eder. Tamara da Tabakç› ailesinin bir üyesi olarak F›rt›na’da yaflamaya
devam eder. Geleneksel yap›s› olan Tabakç›larla beraber yaflamaya bafllayan
Tamara, aile içi iliflkilerde de¤iflikli¤e gidilmesine neden olmufltur.
b) Zeynep, Ali ve Titanik
Uluslararas› iliflkileri yo¤unlaflt›ran, küresel ekonomik yap› ayn› zamanda
kendisine ait sosyal ortam› da (e¤itimi sa¤l›k, güvenlik vb.) yaratmaktad›r
(MacLean, 1999:198). Küreselleflme ça¤›m›z›n birçok alan›nda (terörizm, çevre,
aids’le mücadele, serbest piyasa vb.) etkin olarak hissedilmektedir.
Küreselleflmenin etkiledi¤i alanlardan biri de e¤itimdir. Dünyan›n her yerinde
e¤itim sistemleri, ö¤retme biçimleri giderek birbirine benzemektedir. E¤itim
sisteminde ve insanlar›n e¤itime duydu¤u gereksinimin artmas›nda
küreselleflmenin etkisi yads›namaz. Önceden yerel bölgelerde yaflayan insanlar
o yerde ald›klar› e¤itimle, o bölgenin dünya görüflüyle yaflarlar ve ayn› bölgede de
yaflamlar›n› tamamlarlard›. Bugün ise insanlar yerel bölgelerde yaflasalar bile
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küresel dolafl›mdan, küresel organizasyonlardan ve sosyal sistemlerden
etkilenmektedirler. Bütün sosyal sistemler gelecek nesillerin ihtiyac› olacak
flekilde biçimlenmektedir. Bugün gençli¤in yetiflme alan›, gelecekte ihtiyaç
duyulacak ekonomik gerçekler ve ifl ihtiyaçlar›na göre flekillenmektedir.
Küreselleflen dünya, gençli¤in yeni donan›mlara sahip olmas›n› gerektirmektedir.
Bu donan›m› sa¤layacak en etkili araçlardan biri de e¤itimdir. Yeni ve genifl
küresel bak›fl, gelecek nesilleri bu ihtiyaçlara göre haz›rlamaktad›r. Çocuklar›n yeni
bin y›la, küreselleflmenin getirdi¤i flartlara uygun olarak yetifltirilmesi
amaçlanmaktad›r. E¤itim, çocuklar›n alg›lama biçimlerini, kiflisel yeteneklerini ve
kültürlerini oluflturmaktad›r. Yerel bölgelerde yaflayan kifliler de bu e¤itimi
ald›klar›nda yine bölgelerine dönüp yaflasalar bile, daha farkl› bir bak›fl aç›s›na
sahip olacaklard›r (Orozco&Hilliard, 2004:1-2).
"F›rt›na"ya bakt›¤›m›zda, dizinin gençleri Ali ve Zeynep büyükflehirde e¤itim
alm›fl ve F›rt›na’ya geri dönmüfllerdir. Ald›klar› e¤itim onlar› di¤erlerinden farkl›
yapm›flt›r. Örne¤in Zeynep, kendilerine ait çay fabrikas›n›n muhasebe iflini
yapmakta ve fabrikan›n yönetiminde söz sahibi olabilmektedir. Zeynep fabrikada
bilgisayar kullanabilen tek kiflidir. Zeynep’i sürekli bilgisayar bafl›nda görürüz.
Erkek kardeflleri oldu¤u halde ailede Zeynep’in söz sahibi olmas› hem geleneksel
yap›da Karadeniz kad›n›n rolüne, hem de ald›¤› e¤itime yorulabilir. Ayr›ca
Zeynep’in k›l›k k›yafeti annesinden ve Ali’nin annesi Sakine’den ve Ali’nin ablas›
‹klima’dan farkl›d›r. Emine, Sakine ve ‹klima yöresel k›yafetler giymektedir.
Zeynep ise geleneksel k›yafetler yerine büyük flehirde yaflayan gençler gibi
giyinmektedir. Zeynep’i sürekli bilgisayar bafl›nda fabrika yönetirken
gördü¤ümüz gibi tamamen geleneksel yaflayan ‹klima’y› da sürekli çay toplarken
görürüz. Ayr›ca Zeynep, annesi ve Sakine gibi fliveli konuflmamakta, ‹stanbul
Türkçesi ile konuflmaktad›r. Zeynep’in k›l›k k›yafetteki farkl›l›¤›, flivesiz
konuflmas› onun ‹stanbul’da yaflam›fl olmas› ve e¤itim alm›fl olmas›yla iliflkilidir.
"F›rt›na" n›n di¤er genç ve e¤itimli karakteri Ali de Trabzon’da üniversiteye
gitmifltir. Turist rehberi olan Ali, giyinifli, flivesiz konuflmas› ile Zeynep’in
kardeflleri Dursun ve Ziya’dan farkl›d›r. Dursun ve Ziya, üniversitede e¤itim
almam›fllard›r. Onlar, kendilerine ait çay fabrikas›nda çal›fl›p, fliveli konuflan ve
Karadenizlilere özgü bak›fl aç›s›yla zaman zaman komik durumlar ve sorunlar
yaratan iki karakterdir. Ali ise hiçbir zaman komik duruma düflmemekte ve ç›kan
sorunlar› da çözmektedir. Ali e¤itiminin getirdi¤i rahatl›kla yabanc›larla rahatl›kla
anlaflabilen, yabanc› dil konuflabilen birisidir. Bir tur s›ras›nda tan›flt›¤› turizm
firmas› sahibi Naz ile ortak proje gelifltirebilmektedir. Naz’›n getirdi¤i
"Karadeniz’de fiirince projesi"ne s›cak bakmas› da, yine onun ald›¤› e¤itimle
alakal›d›r. Çünkü geleneksel yap›da kalm›fl olsayd›, o projeyi yorumlayamayacakt›. Küresel yay›lan e¤itim, kiflileri, toplumlar› kendisine ba¤›ml› hale
getirecek flekilde haz›rlamaktad›r. Sermayenin giriflini, evlerin restorasyonunu ve
birçok turistin geliflini kabullenen Ali, küresel ekonomiyle uyum içinde olabilecek
bir bak›fl aç›s›na sahip olmufltur.
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Diane Perrons, küresel dünyada yerlerin ve insanlar›n birbirleriyle iç içe
ba¤lant›l› oldu¤unu söyler. Fikirler, haberler, filmler, müzikler bir yerden di¤erine
dolaflmakta ve dünya izleyicisi yarat›lmaktad›r. Pop konserleri ve maçlar her
yerde takip edilebilmektedir. Perrons, bu küresel ak›fl›n, türdefl kültürler ve
politik-ekonomik sistemler yaratt›¤›n›, yani küresel köyün olufltu¤unu
vurgulamaktad›r. Kapitalist sistemde daha çok kâr elde edebilmek için, güçlü
da¤›t›mlar›n ve piyasalar›n oluflturulmas› gerekmektedir (Perrons, 2004:2).
Küresel kültürün yereldeki yans›malar›n› ve türdeflleflen kültürü görebilece¤imiz
di¤er örnekler ise flunlard›r: Karadeniz’de ilerleyen bir takada geçen sahnede
Zeynep ve Ali aralar›nda konuflmaktad›r. Aralar›nda bir k›skançl›k kavgas›
olmufltur. Zeynep takan›n ucunda kollar›n› iki yana açarak durur. Ali önceleri
anlamaz. Zeynep’in neden öyle durdu¤unu sorunca Ziya hat›rlamaya çal›flarak
"hani bir film vard›, büyük bir taka, bir sürü kazazede, romantik dakikalar..." diye
cevap verir. Ali "Titanik" diyerek Zeynep’in yan›na gider. Zeynep hüzünlü hüzünlü
taka ilerlerken aç›k denizlere do¤ru bakmaktad›r. Ali “neyin var?” diye sorar.
Zeynep’in "önceden benim sevdi¤im adam beni görünce di¤erlerini görmezdi,
sevdi¤im adam› ar›yorum." cevab› üzerine Ali, Zeynep’i aya¤a kald›r›r ve takan›n
ucunda ayn›s›n› Titanik sahnesinde gördü¤ümüz gibi dururlar. Zeynep kollar›n› iki
yana açm›fl ve Ali de arkas›nda ona sar›lm›flt›r. Bu sahne çok izlenen Titanik
filmindeki Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet’›n sahnesinin ayn›s›d›r. Bir süre
takada bu flekilde gittikten sonra Zeynep’in, "kollar›m yoruldu, b›raksak m›?"
sorusuyla biter. Görüldü¤ü gibi büyükflehirde e¤itim alm›fl, iki genç Titanik filmini
izlemifl ve sonra Karadeniz’de ilerleyen bir takada bu filmin en bilinen sahnesini
canland›rm›fllard›r. Dizide görülen bu sahne ayn› zamanda küresel kültür ürünü
olan bir filmin dizi filmlere de yans›mas›na örnek olarak gösterilebilir.
c) F›rt›na’da De¤iflen Geleneksel Bir Kimlik: Hoca
Küreselleflme, kimlikler üzerinde de de¤iflimler yaratm›flt›r. Bu süreçte
birbirine benzer kimlikler ortaya ç›kmakta, de¤iflmez denen kal›plarda k›r›lmalar
olmaktad›r. Douglas Kellner, geleneksel toplumlarda, kimli¤in de¤iflmez ve sabit
kald›¤›n›, kiflinin do¤du¤u yerde yaflay›p sosyal iliflkilerini kurdu¤unu ve yaflam›n›
tamamlad›¤›n› ifade eder. Bu nedenle modern öncesi dönemde kimlik tart›fl›lan
bir konu olmam›flt›r. Modern hayatta ise kimlik de¤iflken, mobil, çoklu , kiflisel ve
yenilenebilen bir yap›ya dönüflmüfltür. Bu de¤iflimin nedeni, kimli¤in art›k çevre
etkilerine aç›k hale gelmifl olmas›ndand›r. Modern zamanda bir kifli kendi
kimli¤ini, sosyal rollerini seçip, geleneksel yap›dan uzaklaflabilece¤i gibi, ayn›
zamanda birey kendisine sunulan normlardan, davran›fl kal›plar›ndan da kimli¤ini
oluflturabilmektedir. Postmodern toplumlarda ise kimlik çok daha k›r›lgan bir hale
gelmifltir (Kellner, 1995:231-233).
Kimlik oluflumlar›n›n asla tamamlanmayaca¤›n› söyleyen Stuart Hall,
bireylerin her gün kendileriyle ilgili fleyler ö¤rendiklerini, bu nedenle de
kal›plaflm›fl davran›fl biçimlerinin olamayaca¤›n› ve kimliklerin sürekli bir de¤iflim
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içinde oldu¤unu ifade etmektedir (Hall, 1991:70). Hall, yeni tip yap›sal
de¤iflikliklerin s›n›f, cinsiyet, etnisite, ›rk ve ulus gibi kültürel alanlar› k›rd›¤›n›, daha
önceden kat› de¤iflmez olarak görülen unsurlar›n da art›k de¤iflti¤ini ve dönüflüm
yafland›¤›n› belirtir. Ayr›ca Harvey’in de vurgulad›¤› gibi uzamsal bariyerlerin
kat›l›¤› azald›kça, kapitalin uzaklara ulaflma flans› artmaktad›r. Küreselleflmenin bir
getirisi olan melezleflme (hybridization) ile farkl›l›klar nötralize edilmekte ve yerel
kimliklerde de de¤iflimler yaflanmaktad›r (Barbero, 2002:626). Küreselleflme
kapsama alan›n› artt›rarak ulaflt›¤› yerel bölgelerde de "günlük hayat›" etkilemekte,
yani kültürel dönüflümlere yol açmaktad›r. De¤iflmez gözüyle bak›lan yerel
kültürel yap› ve kimlikler, küresel etkiyle dönüflmekte ve buna ba¤l› olarak da
farkl›laflan yeni kimlikler oluflmaktad›r.
Dizide en dikkat çeken karakterlerden birisi de "Hoca" karakteridir. Hoca
dizide ‹klima’ya afl›k olur ve ona duygular›n› açmak için çabalar. ‹klima’ya ayn›
zamanda Besim de afl›kt›r. Besim oraya kan davas› yüzünden gelen birisidir.
Besim ve Hoca aras›nda sürekli olarak bir yar›fl bafllar. Hoca karakteri daha önce
gördü¤ümüz hocalardan farkl›d›r. Hocay› dini ifllerin veya yöreyi etkileyecek
kanaat önderli¤inin d›fl›nda, tamamen insani bir duygusall›¤›n içinde görürüz.
‹klima’ya hediyeler almakta ve onu takip etmektedir. Dizide geleneksel tipin
d›fl›nda bir hoca profili çizilmektedir. Fakat hoca bir türlü o kal›b› k›r›p ‹klima’ya
aç›lamaz. Bir keresinde ‹klima’n›n elini tutarak yapt›¤› giriflim, ‹klima’n›n
"hocalar›n eli tutulmaz, öpülür" sözleri ve arkas›ndan da hocan›n elini öpüp bafl›na
götürmesiyle son bulur. Geleneksel hoca kimli¤i ile yenilenen hoca kimli¤inin
çeliflti¤i görülmektedir. Hoca, ‹klima’y› takip ederken söyledi¤i flark›lar Mazhar
Fuat Özkan’dan seçilen flark›lard›r. Yine al›fl›lm›fl›n d›fl›nda karakteri çizilen
hocan›n, bir gün kendi kendine flöyle söylendi¤ini görürüz: "Ah anne zorla hoca
yapt›n beni, sonra da çektin gittin, yaln›z b›rakt›n..." Bu monolog bize yine al›fl›k
olmad›¤›m›z bir flikâyeti göstermektedir. Geleneksel yap›da bir din adam›n›n
iflinden dolay› söylendi¤i pek karfl›lafl›lan bir durum de¤ildir. Hoca bir baflka
sahnede Ali’ye yard›m etmek için bir konuflma yapmas› gerekmektedir. Hoca
sevgi üzerine konuflmaya bafllar: " Sevdal›k öyle bir fleydir ki üzerine efsaneler
vard›r. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Asl›, Yusuf ile Züleyha… Bir de Romeo ile
Juliet var. Ama onu siz bilmezsiniz. Evvel zaman içinde ‹talya’n›n bir köyünde
Romeo denen bir çocuk varm›fl. Bu Romeo demifl ki, ben de Romeo isem bu
balkona ç›kar›m, Juliet’i de al›r›m demifl." Görüldü¤ü gibi hoca aflkla ilgili
örneklerini sadece Do¤u edebiyat›ndan de¤il, Bat›’dan da verebilmektedir.
Shakespear referans› veren hoca bu örnekle ayn› zamanda kendisinin ‹klima’ya
duydu¤u aflk› da anlatmaktad›r.
Diziye yans›yan de¤iflik bir karakter olarak Hoca’ya bakt›¤›m›zda
gelenekselden farkl› bir hoca kimli¤i görmekteyiz. Yeni kimlik eski geleneksel
hocadan farkl› olarak afl›k olabilmekte, bir pop flark›s›yla duygular›n› ifade
etmektedir. Küreselleflmenin getirdi¤i küresel kültür, hiç de¤iflmez denen
kimliklerde de de¤iflim yapabilmektedir. Bir pop flark›s›n›n hocan›n duygular›n›
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anlatmak için kullanmas› hem o flark›y› çok iyi bildi¤ini, hem de bir pop flark›s›yla
kendisini ifade etme rahatl›¤›n› göstermektedir. Yine din adam› oldu¤u için
annesini suçlayan ya da aflk›n› Romeo ve Juliet üzerinden aç›klayan bir hoca
toplumda pek al›fl›lm›fl bir hoca tipi çizmemektedir.
Sonuç
Bu çal›flman›n amac› Karadeniz Bölgesi’nin F›rt›na Beldesi’nde geçen bir
televizyon dizisindeki de¤iflen yerel kültürel kimlik tasavvurlar›n› incelemektir.
"F›rt›na" dizisinde anlat›lan küresel ile yerelin etkileflimleri, hesaplaflmalar›,
birleflmeleri ya da ayr›lmalar› incelenmifltir.
Küreselleflmenin dinamiklerinden olan özellefltirmeler ile önceden ayn›
veya birbirine yak›n ekonomik seviyesi olan iki aileden birinin ekonomik durumu
(Tabakç›) iyileflmifl, di¤er ailenin (Dalc›) ekonomik durumu ayn› kalm›flt›r. Zaten
çat›flmalar›n ana kayna¤› bu farkl›l›k üzerinedir. Özellefltirmeler, yerel bölgelerde
yeni zenginler yaratm›flt›r. Ayn› yerel toplum içinde farkl› s›n›flar ortaya ç›km›flt›r.
Bununla beraber, küresel kültür kendisini yerel bölgelerde göstermifltir. Hediye
olarak Örümcek Adam kostümü gelmesi ve çocuklar›n ellerine geçen ilk parayla
walkie talkie almalar› türdeflleflen kültüre iflaret etmektedir. Küresel ekonominin
turizme olan etkisini ise F›rt›na’n›n fiirince’ye benzetilmek istenmesinde
görebiliriz. Giriflimciler, birbirinden kültürel olarak farkl› olan bölgeleri turizm
sektörü için birbirine benzer hale getirebilmektedir. Bir baflka örnek olarak
incelenen "buzlu çay" ise yerel ürünlerin ifllenip küresel tüketim kal›plar›yla
yeniden piyasaya sürülmesini göstermektedir. Ali ile Zeynep’in takada
canland›rd›¤› Titanik sahnesi ise küresel seyirlik filmlerin yereldeki aflk iliflkilerine
katt›¤› türdefl kültürel unsurlara örnek olarak verilebilir. Yine daha önce al›flk›n
olmad›¤›m›z ve de¤iflmez denen hoca karakterini burada farkl› bir biçimde
görmekteyiz. Hoca âfl›k olmakta ve pop flark›s›yla bunu dile getirmektedir.
Küresel kültür dolafl›m›n› takip eden hoca farkl› bir tipte dizide görünmektedir.
Küreselleflme ulaflt›¤› yerlerde, toplumsal yaflamda, ifl yaflam›nda, kültürel
kimliklerde de¤iflimlere neden olmaktad›r. James Clifford, yapt›¤› antropolojik
çal›flmada "gezici kültürler"in dura¤an de¤il, hareketli oldu¤unu, kültürün mekâna
ba¤lanmad›¤›n› "seyahat eden" insanlar taraf›ndan tafl›nd›¤›n› belirtmektedir.
Fakat seyahat etmedi¤i, ayn› bölgede yaflad›¤› halde, kültürel farkl›laflma yaflayan
insanlar oldu¤unu ileri süren Christina Turner Japonya’da yapt›¤› etnografik
çal›flmada, hiç seyahat etmemifl kad›nlar›n da yerel kültürel de¤erlerindeki
de¤iflimlerden bahsetmektedir. Zaten Clifford’un üzerinde durdu¤u "gezici kültür"
sadece insanlar›n dolafl›m›yla oluflan bir fley de¤ildir. Clifford, kültürel de¤iflimin
“televizyon, radyo, turistler, mallar ve ordular” arac›l›¤›yla da olabilece¤ini
söyleyerek bunu kültürel s›z›nt› olarak tan›mlar (Tomlinson, 2004:46-48).
Clifford’un kültürel s›z›nt› olarak tan›mlad›¤› olgu, küreselleflmenin etkisiyle h›z
kazanmaktad›r. ‹letiflim olanaklar›n›n artmas›, teknolojik yenilikler, büyük
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sermayelerin küresel piyasa bulma iste¤i, kültürleri daha çok "gezici" hale
getirmifltir. Yerel bölgelerde yaflanan kültürel kimliklerdeki de¤iflimlerde bu
dolafl›m›n etkisi görülmektedir. Küresel ve yerelin buluflmas› anlam›na gelen
küresel-yerellik denen kavramla küresel etkilerin yerelde yapt›¤› de¤iflimler ve
ortaya ç›kan melezleflmeden bahsedilmektedir. Küresel kültürün ulaflt›¤› yerlerde
bir dönüflüm yaflanmaktad›r. Yerel kültürler ve kimliklerde gözlenen de¤iflimlerde
küreselleflmenin etkisinin oldu¤undan söz etmek olas›d›r. Küreselleflmenin
türdefllefltiren yap›s› ulaflt›¤› her yerde kendisini göstermektedir.
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