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ÖnsÖz

Top lum sal ve Ta rIh sel süreç ler bir bi rin den baðımsız ve bir bi
rin den ko puk de ðil dir. Çaðımızda ya şa nan olay lar man zu me si ni 
isim len dir mek için kul lanılan kav ram lar da bu ku ral dan baðımsız 
düşünüle mez. Küre sel leş me adı ve ri len bir süreç söz ko nu su ise, 
bu nun sa de ce bugünün bir ürünü ol madıðı, dünden de vam eden 
bir süre cin par çası ol du ðu, sos yal ve kültürel ge liş me le rin sa de

ce tek bir bo yu tu ol madıðı ka bul edil me li dir. Sos yal süreç ler bu 
an lam da iç içe dal ga lar ha lin de de vamlılık arz eden bir ger çek  li ðe 
sa hip tir. Do layısıyla ön pla na çıkan bazı ol gu sal ve ri ler den yo la 
çıka rak tek bi çim li ve tek renk li açıkla ma lar yanıltıcı ol mak tadır. 
Aynı an da ba zen öne çıkan, ba zen et ki si aza lan olay lar ve süreç ler 
varlıklarını de vam et tir mek te dir. Küre sel leş me nin yükse liş göster
di ði bir dö nem  de mil li yet çi lik le rin or ta dan kalk ması bu an lam da 
mümkün de ðil dir. 

Bi lim ön yargılar dan ve sub jek tif de ðer len dir me ler den arındıðı 
oran da doð ru bil gi ye yak la şa bi lir. Yalnız sos yal bi lim ler de bu nu 
sað la manın zor lu ðu her za man kar şı mı za çıkmak tadır. Bu bakım
dan sos yal bi lim ler de ki teo rik bil gi le rin ve id di aların çok iyi süzgeç

ten ge çi ril me si ve çok yönlü bakış açılarının kul lanılması ge rek mek

te dir. Kla sik bi lim an layışında ki ara renk ler ve ih ti mal le ri dışla yan 
tek yönlü ve tek renk li bakış açısı ye ri ne çok yönlü ve ara renk le rin 
de ðer len di ri le bil di ði bir yak laşım ter cih edil me li dir. 

Bu çalışma da küre sel leş me ve mil li yet çi lik ol gu su, tar  tışmanın 
yüksel di ði geç miş çağ lar dan bugüne de vam eden yönüyle ele 
alınmıştır. Ev ren sel ci lik an layışının zir ve ye çıktıðı mo dern leş me 
ve aydınlan ma dönem le ri on do ku zun cu yüzyılda or ta ya çıkan ilk 
sos yo lo ji te ori le ri ni şe kil len dir miş ve tek bi çim li açıkla ma la ra yol 
açmıştır. Hal bu ki sos yal süreç aynı dönem de mil li yet çi li ðin yüksel
me si ne ve on do ku zun cu yüzyılın bu ad la da anılmasına yol açmış
tır. Do layısıyla ev ren sel ci yak laşımın ar ta rak kul  lanıldıðı dönem ler



de, kültürel farklılaş ma ya da yalı olay  ların or ta dan kalk madıðı gi bi 
ön pla na çıkma ya baş ladıðı görülmek te dir. Günümüz küre sel leş me 
tartışma larında da küre sel ci li ðin ege men ol ması karşısında mil li yet
çi lik ha re ket le ri nin can lan ması söz ko nu su dur. Bu çalışma da sos yal 
süreç le rin bir bi riy le iç içe olan ol gu sal te mel le ri or ta ya kon ma ya 
özen göste ril miş tir.  

Her ese rin hazırlan masında ve oku yu cu ya ulaş ma sın da uy gun 
or tam ların ol ması ge re kir. Baş ta üni ver si te eði ti mi ni al mam da 
büyük eme ði ge çen rah met li an ne min, çalışma larımı sürdürmek 
için za man larını kul landıðım eşim ve ço cuk larımın, iyi bir çalış
ma çıka ra bi le ce ðim yo lun da sürek li teş vik te bu lu nan dost larımın 
hak larını tes lim et mem ge re kir. Aka de mik ha yat ta ol mamı teş vik 
ve reh ber li ði ile sað la yan muh te rem ho cam Prof. Dr. M. Ci hat 
ÖZÖNDER be ye bu ve si ley le te şekkürle ri mi ilet mek is te rim. Bu 
çalışmanın yayımlan masını üstle nen Ötüken yayınlarının de ðer li 
yet ki li le ri ve emek tar larını da şükran la an mayı bir görev ad de de

rim. 

Fahri ATASOY

ANKARA / Haziran 2005



Gİrİş

sosyal bİlİmlerDe araştırma yapan bilim adamlarının gerçekliði 
kavrayış ve açıklayış tarzlarına göre dünyada olup bitenler farklı 
bakış açılarından, farklı biçimlerde yorum la na rak or ta ya ko nur. 
Tartışılan, bazı yönler den doğ ru la nan, ge nel ka bul görme ye baş la-

yan bil gi ler ve fi kir ler za man için de ‘te ori’ ola rak li te ratürde ye ri ni 
al ma ya baş lar. Fa kat bu te ori le rin ke sin li ði do ða bi lim le ri ne göre 
da ha zayıf ve tartışmalıdır. Bi li min şüphe il ke si doð rul tu sun da 
do ða bi lim le rin de ki te ori le rin bi le mut laklıðı söz ko nu su ol ma yan 
bir bi lim an layışı ile yak la şa cak olur sak, sos yal te ori ler tartışma ya 
ve de ðiş ti ril me ye her za man açıktır. Bu yönle ri ne rað men her te ori, 
sos yal ger çek li ðin en azından bir yönünü açıkla masından do layı 
de ðer li dir. Bu se bep ten sos yal bi lim ler de mümkün ol du ðun ca çe şit-

li ve farklı yönle ri açıkla ma de ne me le ri ne ih ti yaç vardır. Tek doğ ru 
ve tek ger çek ola rak su nu lan te ori le re mut la ka şüphey le bak mak 
biz le ri asıl ger çek li ðe bi raz da ha yak laştıra caktır. Günümüzün en 
tartışmalı ko nu larından bi ri si ola rak “küre sel leş me” ko nu su na da 
aynı şe kil de yak laş mak doğ ru ola caktır.

Bil gi ve ile ti şim tek no lo ji le rin de ki köklü de ði şim le rin yol açtıðı 
‘bi li şim dev ri mi’ ve Sov yet ler Bir li ðin de mev cut olan komünist sis-

te min çökme siy le ‘So ðuk Sa vaş’ın so na er me si dünyamızda ye ni bir 
çaðın hüküm sürme ye baş ladıðı inancını güçlen dir miş tir. Sa na yi 
çaðı so na er miş, bu na baðlı ola rak ha yat bul muş olan sa na yi top-

lu mu ye ri ne bil gi top lu mu ve küre sel bir dünya düze ni doð ma ya 
baş lamıştır. Da ha doð ru su id di alar bu yönde yo ðun laş mak ta ve top-
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lum sal ha yatın eko no mi siy le, kültürüyle, si ya sal yapısıyla ta ma men 
küre sel leş me aşa masına gel di ði şek lin de dir. İle ti şim ve ulaşımın 
hızlan ması so nu cu dünyanın artık bir glo bal köy ol ma ya baş ladıðı 
id di aları, bi raz da ha ile ri götürüle rek dünya da yo ðun bi çim de ya şa-

nan bir küre sel leş me süre ci nin hüküm sürdüðü şek li ne dönüşmüş-
tür. Küre sel leş me nin dünyayı bütünleş tir mek te, sınırları ve farklı-
lıkları or ta dan kaldırmak ta, tek bi çim li ve tek mer kez li bir in sanlık 
top lu mu oluş tur mak ta ol du ðu muh te lif ve si le ler le di le ge ti ril me ye 
baş landı. Bu açıkla ma ların bo yu tu ki mi za man bi lim sel li ðin dışın-
da pro pa gan da ni te li ðin de ol du ðu yönünde şüphe ler uyan dırdı. Bu 
şüphe le rin tet kik edil me si bakımından ko nu nun bi lim sel çer çe ve de 
araştırılması ve tartışılması önem arz et mek te dir.

İnsanlık ta ri hi nin Av ru pa-mer kez li yo rum larında, in sanlıðın 
Or ta çað ka ranlıðından mo dern leş mey le be ra ber çıktıðı, mo dern-

leş me nin Batılı top lum ları ile ri ye gö tür düðü ve ge liş tir di ði, iler le-

me nin in sanlıðı bütün ola rak barışa ve re fa ha götürmek te ol du ðu 
var sayımı uzun bir süre ege men düşünce ola rak ka bul görmüştür. 
Özel lik le on do ku zun cu yüzyıl bu var sayımın ye ni ge li şen ta rih 
ve sos yo lo ji te ori le ri ne de dam gasını vur du ðu görül mek  te dir. 
İnsanlıðın bir bütün ola rak aynı iler le me ya sa ları için de olum lu 
he def le re doð ru ge liş mek te ol du ðu id di ası, bugünkü küre sel leş me 
id di alarına çok ben ze mek te dir. Bu dönem de in sanlıðı oluş tu ran 
farklı mil let ler ve me de ni yet ler görmez den ge lin me si ne, top lum sal 
de ðiş me çiz gi si nin top lum la ra ve za ma na göre dal galı ola bi le ce ði 
in kar edil me si ne rað men, en önem li mil li yet çi lik ha re ket le ri ya şan-
mıştır. Bu çað aynı za man da mil li yet çi lik çaðı ola rak da li te ratürde 
ye ri ni almıştır. Bu dönem de hem top lum sal farklılıklar ken di le ri ni 
si ya sal ola rak da tanıtmış ve bir çok mil li dev let ku rul muş, hem 
de bu farklılıklar dan do ðan çatışma lar so nu cun da or ta ya çıkan 
büyük çatışma lar in sanlıðı iler le me nin öte sin de kriz le re sok muş-

tur. İnsanlıðı oluş tu ran farklı kültür ve me de ni yet ler ne ka dar 
görmez den ge lin se de bi rer sos yal ol gu ola rak ade ta ta rih sah ne sin-

de can lanmışlardır. On do ku zun cu yüzyıl so nu ve yir min ci yüzyıl 
başında karşılaşılan bu olay lar sos yal ger çek li ðin yo rum lan ma bi çi-
mi ni de et ki le miş tir.
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Bugün artık top lum sal alan da tek yönlü ve tek bi çim li süreç ler, 
sa de ce sos yal bi lim ci le rin ter cih le ri doð rul tu sun da yapılan açıkla-

ma lar da yer bul mak tadır. Sos yal ger çek lik alanında ki iliş ki ler ve 
sos yal süreç ler çok yönlü ve iç içe geç mek te olan bir akışkanlıða 
sa hip tir. İnsan lar, top lu luk lar ve kültürler arasında ki et ki le şim le ri, 
de ði şim ve dönüşümle ri, farklılıkları ve ben zer lik le ri ke sin ola rak 
be lir le mek mümkün de ðil dir. Kültür sınırları, artık gü nü müzün 
de ði şen, ge li şen tek no lo ji le ri nin bir so nu cu ola rak ke sin ve kes kin 
sınırlar la hem ken di iç le rin de hem de çev re le rin de be lir siz lik ler le 
varlıklarını sürdürmek te dir ler. Özöndör’e göre (2001: 3) kültürle rin 
ken di iç le rin de ki bu ge çiş li lik le ri “di key bu lut su kültür alan ları” 
(ver ti cal fuzzy cul tu re are as) ola rak ad landırmak doğ ru ola caktır. 
Di ðer ta raf tan kültürle rin muğ lak sınırlarında “ya tay bu lut su kül-
tür alan ları” (ho ri zon tal fuzzy cul tu re are as) oluş mak ta, ke sin ve 
kes kin sınırlar çi ze bil mek müm kün ol ma mak tadır. Bu na rað men 
günümüzde dünyanın bütün si ya sal, kültürel, eko no mik farklılıkla-
rı yok ede rek tek bi çim li küre sel bir bütün ha li ne gel mek te ol du ðu 
id di ası do ðal ola rak şüphe uyandırmak tadır. Do layısıyla dünden 
bugüne ko nuy la il gi li id di aların ana liz edil me si ve sos yal ger çek li ðe 
en uy gun bil gi nin or ta ya çıkarılması ge rek mek te dir. 

 Top lum sal süreç te mey da na ge len çok yönlü de ðiş me ler, top-

lum lar arası iliş ki le ri, si ya sal olay ları, top lum sal ve kültürel yapıla-
rı, eko no mik yapıları ve iliş ki le ri et ki le mek te dir. Ge le nek sel bi lim 
an layışlarında ki tek bi çim li ve tek renk li tanımla ma lar, ye ri ni çok 
faktörlülük ve ge çiş li lik an layışına bırak mak du ru mun dadır. Fa kat 
sos yal te ori ler de yaygın ola rak düşülen yanlışlık bu nok ta da or ta-

ya çıkmak ta,  bazı bi lim adamı ve düşünürler önem li gör dük  le ri 
un sur ları ön pla na çıkar mayı ter cih et mek te dir ler. Bun ların ka bul 
gören le ri bi lim sel te ori ve ger çek lik ola rak te mel var sayım ha li ni 
almış ve üze ri ne ye ni bil gi ler in şa edil miş ola bi lir. Özel lik le sos yo-

lo ji nin de doð du ðu çað ola rak bi li nen on do ku zun cu yüzyılda üre-

ti len sos yal te ori le rin büyük kısmı böyle dir. (So ro kin 1995: 5) Sos yal 
olay ların özü ve esası üze rin de de rin le me si ne araştırma ya pan ve 
düşünen teo ris yen ler ken di pers pek tif le rin den açıkla ma lar ge liş-

tir miş ler dir. Sos yo lo jik olay ların ken di ne özgülüðü yanı sıra bütün 
in sanlık ta ri hi ni et ki le yen sos yal de ðiş me trend le ri de aynı şe kil de 
açık lan ma ya çalı şıl mıştır. Sos yo lo ji nin kla sik te ori le ri böyle bir 
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yapıda oluş tu rul muş ve in sanlıðın ge liş me ev re le ri de ter mi nist bir 
bütünlük için de yo rum lanmıştır. (Scott 1995: 4) Sos yo log ların sos yal 
ge liş me süreç le ri nin yapılarını ve özel lik le ri ni farklı yo rum la ma-

larına rað men,  sos yal ha yat ta var lı ðı tartışma götürme yen ger-

çek lik ler or tak nok ta ları oluş  tur muş tur. Çaðın ge nel özel lik le ri ni 
yansıtan olay lar bütünü bu çer çe ve de de ðer len dir me ye çalışılmıştır. 

Or ta çaðın ‘ka ranlık dönem’, ye ni çaðın ‘ras yo na li te çaðı’ ve ya 
‘mo der niz min do ðu şu’, on se ki zin ci yüzyılın ‘aydınlan ma’ ve on 
do ku zun cu yüzyılın ‘po zi ti vizm’ ve ya ‘sa na yi çaðı’ ola rak ad landırıl-
ması bu yo rum la nan or tak nok ta la ra örnek oluş tu rur. Batılı düşü-
nürler açısından Or ta Çað dan Ye ni Ça ða ge çiş döne mi iler le me nin 
ve mo dern leş me nin baş la ması bakımından son de re ce önem li bir 
sos yal süreç tir. Yi ne on do ku zun cu yüzyılda Av ru pa’da ya şa nan 
sa na yi dev ri mi ve bu na baðlı ola rak mey da na ge len köklü yapısal 
de ðiş me ler in sanlıðın ge liş me ta ri hin de ve sos yal de ðiş me çiz gi sin-

de son de re ce önem arz et mek te dir. Bu döne min ad landırılmasında 
kul lanılan ‘ka  pi ta lizm’ te ri mi her kes ta rafından ka bul görme si ne 
rað men, yo rum lan ması ve nasıl bir süreç ol du ðu nun açık lan ması 
farklı ol muş tur. Bu süre cin  üze rin de bir bi rin den farklı ve önem li 
de ðer len dir me ler yapılmıştır. Hat ta kla sik sos yo log ların ve sos yal 
fi lo zof ların en önem li meş gu li yet ko nu su ol muş tur. Fa kat ge nel 
yak laşım ola rak in sanlık bütün ola rak ele alınmış ve bu bütünlük 
için de bir takım saf ha lar dan ge çe rek iler le di ði düşünülmüştür. Bu 
bakımdan ev ren sel ci li ðin ve iler le me ci li ðin sos yal fel se fe te ori le-

rin de 18 ve 19. yüzyıllar da yo ðun ola rak ta raf tar bul ması ve te mel 
argüman ola rak kul lanılması, bu gün kü küre sel leş me an layışlarını 
açıkla ma bakımından önem taşımak tadırlar. Ev ren sel ci lik ve iler-

le me ci lik top lum sal ve kültürel olanın on to lo jik ola rak tek bi çim li 
ve bütün in sanlıðı kap sa ya cak de ter mi nist düzen li lik için de ol du ðu 
ka bulünden ha re ket eder. Bu na göre bütün ge liş me le rin küre sel 
ol ması ve farklılıkların git tik çe or ta dan kalk ması ge rek ti ði ka bul 
edil mek te dir. 

Ev ren sel ci an layışların top lum sal süreç le re yansıdı ðın da kar-
şımıza iki ol gu da ha çıkmak tadır: Bun lar dan bi ri ‘mo der nizm’, 
di ðe ri ‘ka pi ta lizm’. Mo der nizm da ha çok ide olo jik ola rak top lum sal  
ha yatı bir takım mo dern ka bul edi len ölçüle re göre dönüştürme yi 
he def le yen bir süreç tir. Ka pi ta lizm ise da ha çok endüstri alanında-
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ki ken di li ðin den mey da na ge len ge liş me le rin yol açtıðı bir sos yal 
ol gu ola rak karşımıza çıkmak tadır ve ev ren sel-küre sel id di alar 
barındırır. Ka pi ta list süre cin bütün dünyayı sar mak ta ol du ðu ve 
bu nun kaçınılmazlıðı o günün düşü nür le ri arasında ge çer li bir doð-

ru ola rak ka bul görmek tey di. Hat ta ka pi ta lizm eleş ti ri si ve karşıtlıðı 
üze ri ne te ori le ri ni kur muş olan sos ya list ve komünist sis tem ler de 
bu var sayıma da yan mak taydılar. Rus ya’da ki 1917 Bol şe vik İhti la-

lin den son ra sos yal ve si ya sal ha yat ta uy gu la ma ya ko nan komünist 
sis tem, hem teo rik ola rak, hem de pra tik ola rak en ter nas yo na lizm 
id di asını sür dür müştür. Böyle bir id dia komünist mer kez li bir 
küre sel leş me id di asıdır. Bu sis te min güçlü tem sil ci lik le ri nin 80’le-

rin so nun da yıkılma larının ardından tam an lamıyla küre sel leş me 
ifa de si gündem de ki ye ri ni al ma ya baş lamıştır. Ta ri hin so nu ola rak 
li be ral-ka pi ta list sis tem le rin dünya nın tek ve ege men sis te mi ol du-

ðu ve ola caðı var sayımı pro  po gan da aðır lıklı yayılma ya baş lamıştır. 
Bu nun ne ka darının sos yal ger çek li ðe da yalı ol du ðu, ne ka darının 
teo rik ve pro pa gan da ol du ðu in ce le me ye de ðer bir ko nu dur. 

Ev ren sel leş me ci li ðin küre sel leş me ci lik ha li ne gel di ði çaðımızda, 
ha la be lir siz li ði ni ko ru yan bir süre cin tanımla ma ları da do ðal ola-

rak de ðiş ken ol mak tadır. Sos yal olay ların ve süreç le rin ger çek li ði ni 
ve yapısını açıkla manın zor luk ları or ta da iken, bir ta raf ta dünyanın 
ya şa mak zo run da ol du ðu dönüşü ol ma yan yol ola rak yo rum la nan 
küre sel leş me, di ðer ta raf tan ken di si ni farklı his se den ve farklı 
tanımla yan sos yal top lu luk ların ger çek lik du ru mu pa ra doks ola rak 
karşımızda dur mak tadır. Ev ren sel ci lik ne li be ral ka pi ta lizm ile, ne 
de bi lim sel sos ya lizm ile is te di ði so nu ca va ra mamış görünmek te dir. 
Dünya mil let le ri nin ve kültürle ri nin bir türlü mo dern le şe me yip, 
Batılılaş ma an lamında bir türlü me de ni le şe me me le ri nin so nu cu 
in san lar şaşkınlıklarını sürdürmek te dir ler. Uzun yıllar sos ya liz mi 
bir sis tem ola rak uy gu la ma ya ko yan ülke le rin çöküş ile karşı karşı-
ya kal ma ları ve bu uy gu la ma dan ge ri ye dönme le ri ol duk ça il ginç bir 
görüntü oluş tur muş tur. Marks’ın Ka pi tal’ini oku yan ve bu na da yalı 
bir sis te mi uy gu la ma ya çalışan in san lar, bir türlü yir min ci yüzyılın 
so nun da nasıl olup da bazı in san ların ha la din dar, ha la mil li yet-

çi, ha la ev ren sel ci li ðe uzak kaldıklarını an la ya ma mak tadırlar. (Hall 

1998a: 51)
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Bugün ise çok yönlü ve çok et ki li ye ni bir süreç ya şan mak tadır. 
Ka pi ta liz me eleş ti ri ve al ter na tif ola rak on do ku zun cu yüzyılda öne 
sürülen komünist ide olo ji nin, 1917 Bol şe vik İhti la liy le baş la yan 
uy gu la ma süre ci nin, yir min ci yüzyılın son larında çöküşe uğ ra ması 
dünya da ki si ya si ve eko no mik den ge le ri altüst et miş tir. İki ku tup lu 
bir dünya düze ni, ye ri ni tek süper gücün ha ki mi ye ti ne bırakmış ve 
‘Bir leş miş Mil let ler’, ‘Na to’ ve ‘Av ru pa Bir li ði’ gi bi si ya sal aktörle ri 
de yanına ala rak ABD’nin önder li ðin de ye ni bir dünya düze ni şe kil-
len dir me süre ci hız ka zanmıştır. Bi li şim alanında ki ye ni ge liş me ler 
bu hızın art masında önem li oran da et ki li ol muş tur.  Bu süreç bir 
ta raf tan küre sel Ame ri kan kültürü ve eko no mi si nin bütün dünya ya 
yayılma ve ege men lik kur ma eði li mi şek lin de gözlem le nir ken, di ðer 
yan dan ye rel ve bölge sel un sur la rın ha re ke te geç me si şek lin de olay-

la ra se bep ol mak tadır. İddia edil di ði nin ak si ne ho mo jen leş tir me ve 
bütün leş tir me fa ali yet le ri kültürel farklılıkları ve mil li kim lik le ri 
ade ta te tik le mek te dir. Küre sel leş me süre ci bir ta raf tan mil li ve 
et nik kültürle rin ve kim lik le rin can lan masına sah  ne ol mak tadır. 
Özel lik le ev ren sel ci id di alar ile kur duk  ları ege men lik le ri bir bir 
kay be den sos ya list blok için de ki top lum lar da bu nu çarpıcı bir şe kil-
de görmek müm kün. Bugünkü  dünya  kon jonktüründe karşımızda 
dün ya nın ge ne li ni sar mak ta olan ve teo rik ola rak des tek len mek te 
olan küre sel leş me ile, mil li yet çi li ðin ye ni den yüksel me si ve et nik 
ha re ket le rin can lan ması karşı karşıya ve ya iç içe dur mak tadır. Bun-

lar doğ ru dan sos yo-kültürel olay ları her yönüyle et ki le mek te dir. 
Bir bi ri ile doð ru dan ve do laylı ola rak iliş ki li olan küre sel leş me 

ve mil li yet çi lik ko nu su bu bakımdan sos yo lo jik ola rak günümüzün 
en il gi çe ken sos yal ol gu ları arasında yer al mak tadırlar. Küre sel leş-

me süre ci ni zo run lu ve karşı ko nu la maz bir sos yal süreç ve sos yal 
ger çek lik ola rak yo rum la yan çev re ler bu pers pek ti fi görmez den 
gel mek te dir ler. Bu bakımdan küre sel leş me ko nu sun da tek ta raflı 
bir bakış açısının kul lanılması, tartışmanın bi li şim alanında ki, 
eko no mik süreç ler de ki ve si ya sal bütünleş me yö nün de ki ge liş-

me ler üze ri ne yo ðun laş masına yol açmış tır. Bu alan da ki süre cin 
araştırılması ve tartışılması ge rek li dir ama ye ter li de ðil dir. Bu nun 
için küre sel leş me ko nu suy la il gi li tartışma ların farklı cep he ler den 
sürdürülme si ge rek li dir. Bi li şim ve eko no mi alanında ki so mut 
ge liş me le rin küre sel bo yut ta dünyayı et ki le me si nin yanı sıra di ðer 


