KÜRESELLEŞEN DÜNYADA
TOPLUMSAL MESELELER

SOSYOLOJİ LİSANS PROGRAMI

PROF. DR. VEYSEL BOZKURT

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ LİSANS PROGRAMI

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA
TOPLUMSAL MESELELER

PROF. DR. VEYSEL BOZKURT

ÖNSÖZ
Küreselleşme, hepimizin hayatına dokunan bir kavram. Yaşama, çalışma ve düşünme
biçimlerimizi derinden etkiliyor.
Bazı sosyologların da ifade ettikleri gibi bugün küreselleşmeye değinmeyen hiçbir
ekonomik ya da politik konuşma tam olmuyor.
“Küreselleşen Dünyada Toplumsal Meseleler” adlı bu çalışma, küresel dünyada
moderlik, Avrupa Birliği, ulus devlet, beyin göçü ve çevre bilinci gibi temel konuları ele
almaktadır.
Ayrıca küreselleşme kavramı ve küreselleşmeye yönelik liberal, radikal ve refomcu
küreselleşme teorisyenlerinin görüşlerini de incelemektedir.
Konular, olabildiğince öğrencilerin rahat okuyabileceği bir üslüpla anlatılmıştır.
Umarım okuduklarınızdan keyif alırsınız.
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1. KÜRESELLEŞME KAVRAMI VE KÜRESELLEŞME
YAKLAŞIMLARI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde küreselleşme kavramı ve küreselleşme yaklaşımları, küreselleşmeyi
ortaya çıkaran faktörler, küreselleşmede yeni olan taraflar öğrenilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Küreselleşme denince aklınıza ne geliyor?

2)

Küreselleşme yeni bir olgu mudur? Ne zaman başlamıştır?

3)

Küreselleşme hayatınızı nasıl etkiliyor?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Küreselleşme
Yaklaşımları

Okuyarak, yorumlayarak ve
Küreselleşme kavramına farklı
mümkünse arkadaşlarınızla
yaklaşımları öğreneceksiniz.
tartışarak

Küreselleşmeyi Ortaya
Çıkartan Faktörler

Küreseleşmeyi ortaya çıkartan Okuyarak, yorumlayarak ve
faktörler hakkında bilgi sahibi mümkünse arkadaşlarınızla
tartışarak
olacaksınız.

Küreselleşme sürenin neyin Okuyarak, yorumlayarak ve
Küreselleşme Sürecinde
yeni olduğu konusunda bilgi mümkünse arkadaşlarınızla
Yeni Olan Ne?
sahibi olacaksınız.
tartışarak

4

Anahtar Kavramlar
•

Küreselleşme

•

Kuşkucular

•

Küreselciler

•

Dönüşümcüler

5

Giriş
Küreselleşme, ekonomiden siyasete, sosyal politikadan kültüre, hemen hemen
yeryüzünün her alanındaki değişimi ifade etmek için kullanılan “sihirli” bir sözcük hâline
gelmiş; ünlü sosyolog Peter Burger’ın (s. 23) deyimiyle, Alman kömür endüstrisindeki
gerilemeden, Japon gençlerinin cinsel alışkanlıklarını açıklamaya kadar geniş bir alanda
kullanılan “klişe”ye dönüşmüştür.

6

1.1. Küreselleşme Kavramı
Berger’ın ifadesine paralel bir biçimde, âdeta geçmiş ve geleceğin kapılarını açacak
anahtar bir kavram olarak görülen küreselleşmeyi Bauman (s.7) da “parolaya dönüşmüş moda
bir deyim” olarak değerlendirmiştir. Küreselleşmenin “moda” hâline gelmesi konusunda
benzer bir değerlendirme, Hist ve Thompsson (s.26) tarafından da yapılmıştır.
Sosyoloji teorisinde elde ettiği büyük itibar kadar, ünlü “üçüncü yol” çalışmasıyla,
İngiliz siyaseti üzerinde de etkili olan Anthony Giddens (2000, s.20) yukarıda ifade edilen
görüşlerin aksine, bugün “küreselleşmeye değinmeyen hiçbir siyasal konuşmanın tam
olmadığı”nı ifade etmektedir.

Şekil 1.1

Giddens’a göre (2000, s.13) şu anda köklü bir tarihsel değişim döneminden
geçtiğimize inanmamızı sağlayacak geçerli ve nesnel nedenler vardır. Bugün bizi etkileyen
değişiklikler, yeryüzünün herhangi bir bölgesiyle sınırlı olmayıp daha şimdiden hemen hemen
her yeri kapsamaktadır.
Kavram olarak küresel (global) sözcüğünün kökeni, 400 yıl öncesine gitse bile,
küreselleşme (globalization) kavramı oldukça yenidir. İlk olarak 1960’larda kullanılan
küreselleşme kavramı, aslında 1980’lerde sıkça kullanılmaya başlanmıştır. 1990’lara
gelindiğinde ise bilim adamlarının önemini kabul ettiği anahtar bir sözcük hâline gelmiştir
(Lubers).
Bruce ve Yaerley’e (2006) göre, 20 yüzyılda sosyologlar toplumları görece izole
varlıklar olarak değerlendirirlerken 1960’lardan sonra toplumlar arasındaki bağlantılarla da
çok ilgilenilmeye başlanılmıştır. Artan ticari ve ekonomik bağımlılık, küresel tüketim
kalıpları, uluslararası spor faaliyetlerinin sayısındaki artış, ucuz seyahat imkânları, ulus
devletlerin egemenliğindeki gerileme, küresel siyasal hareketler, terör, AIDS gibi küresel
7

sağlık problemlerinin yayılması, çevre sorunlarının artışı toplumlar arasındaki etkileşimle
daha çok ilgilenilmesine yol açmıştır.
Günümüzde küreselleşme konusunda, çok geniş bir literatür oluşmuştur; ancak sosyal
bilimlerin bir çok alanında görüldüğü şekilde, küreselleşmeye ilişkin birbirinden tümüyle
farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bir diğer ifade ile küreselleşme konusunda, gerek
teorisyenler, gerekse uygulamacılar arasında uzlaşmadan bahsetmek mümkün değildir.
Küreselleşmenin siyasal kültürel ve ekonomik sonuçları yaygınlık kazandıkça taraftarları
kadar (özellikle entelektüel düzeyde) karşı çıkanların sayılarında da artışa tanık olunmaktadır.
Çünkü küreselleşmeden kazananlar olduğu kadar, kaybedenler de mevcuttur.
Günümüzde küreselleşmeye yönelik yaklaşımları Held, McGrew, Goldblatt ve
Perraton’ı izleyerek (s.3-10), “aşırı küreselleşmeciler” (hyperglobalist), “kuşkucular”
(skeptical) ve “dönüşümcüler” (transformationalist) şeklinde üçlü bir sınıflamaya tabi
tutabiliriz.

1.2. Küreselleşme Yaklaşımları
1.2.1. Aşırı Küreselleşmeciler
Bunlar radikaller diye de anılmaktadırlar. Bunlara göre endüstri uygarlığının bir ürünü
olan ulus devlet, küreselleşme sürecine paralel olarak önemini yitirmiştir. Artık küresel
piyasa, politikanın yerini almaktadır; çünkü piyasa mekanizması hükümetlerden daha
rasyonel çalışmaktadır. Küresel piyasanın gelişimi, toplum içinde daha yüksek rasyonaliteye
işaret etmektedir. Günümüzde politikacılarla daha az ilgileniyoruz; çünkü hayatımızdaki
önemlerini ve etkilerini kaybetmişlerdir. Politikalar yerel ya da ulusal ölçekte hala etkili
olsalar bile, küresel ekonominin hareketlerini etkileyebilecek güce sahip değillerdir. Bu
anlamda dünya ülkelerinin çoğunda, vatandaşların politikayla daha az ilgilenmeleri ya da
politikacıların vatandaşlar üzerinde daha çok hayal kırıklığı yaratıyor olmaları küreselleşme
sürecinin bir sonucudur (Giddens, 1999, s.56).
Bir diğer ifadeyle aşırı küreselleşmecilere göre piyasalar artık devletlerden daha
güçlüdür. Devletlerin otoritesindeki bu gerileme ise, diğer kurumlar ile birliklerin ve
yerel/bölgesel otoritelerin artarak yaygınlaşması şeklinde görülebilir. Radikal/aşırı
küreselleşmeciler, dünya toplumunun, geleneksel ulus devletlerin yerini almakta olduğu (ya
da alacağı) ve yeni toplumsal örgütlenmenin şekillerinin ortaya çıkmakta olduğu
düşüncesindedirler. Ancak bu grup içinde yer alanlar homojen bir görünüm arz
etmemektedirler. Örneğin neoliberaller, devlet gücü üzerinde piyasanın ve bireysel
otonominin başarısını memnuniyetle karşılarken, aynı grup içinde yer alan neomarksistler (ya
da radikaller), çağdaş küreselleşmeyi, baskıcı küresel kapitalizmin temsilcisi olarak
değerlendirmektedirler. Fakat bu ideolojik yaklaşımlardaki farklılığa rağmen, bugün giderek
artan bir biçimde bütünleşmiş küresel bir ekonomin mevcut olduğuna ilişkin düşünceyi
paylaşılmaktadır (Held, McGrew, Goldblatt ve Perraton, s.2-4).
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Şekil 1.2

Aşırı küreselleşmeciler, bu sürecin küresel ekonomide kaybedenler kadar kazananlar
da yarattığına inanıyorlar. Bir taraftan geleneksel merkez-çevre yapısının yerine geçen, yeni
bir küresel işbölümü yükseliyor; öte yandan da Güney ve Kuzey arasındaki artan bir
anokranizmin mevcudiyetine dikkat çekiliyor. Bu arka plana rağmen hükümetler
küreselleşmenin sosyal sonuçlarını “idare etmek” zorundadırlar. Küreselleşme, kazanan ve
kaybeden arasındaki kutuplaşmayı, küresel ekonomik düzen içinde birbirine bağlayabilir. En
azından neoliberal harekete göre, global ekonomik rekabetin “sıfır toplamlı” üretimde
bulunması söz konusu değildir. Ekonomi içinde belli grupların durumu küresel rekabet
sonunda kötüleşse bile, hemen hemen bütün ülkelerin belli malların üretiminde karşılaştırmalı
avantajı söz konusudur. Neo-Marksistler ve radikaller için böyle bir “iyimser yaklaşım” doğru
değildir. Onlara göre küresel kapitalizm, hem ulular arasında hem de ulusların içinde eşitsizlik
yaratmaktadır. Ancak sosyal korumada geleneksel refah devleti yolunun sürdürülmesinin
zorlaştığı ve giderek eskidiği konusunda neoliberaller ile mutabıktırlar.
Birçok neoliberal için küreselleşme, ilk gerçek küresel uygarlığın habercisi olarak
değerlendirilmektedir. Aşırı-küreselleşmeci bakış açısına göre, küresel ekonominin yükselişi,
radikal yeni dünya düzeninin bir delili olarak yorumlanabilecek, küresel düzeyde kültürel
karışım (hypredization), küresel yayılma ve küresel yönetişim kurumlarının (global
governance institutions) doğuşu, köklü bir biçimde yeni dünya düzenin delilleri ve ulus
devletin ölümü olarak yorumlanmaktadır. Artık ulusal hükümetlerin sınırlarını kontrolde
zorluk çekmeye başlamışlardır. Küresel ve bölgesel hükümetler daha büyük roller talep
ederken, devletlerin otonomisi ve egemenliği daha çok aşınmaktadır. Bunun yanında ülkeler
arasında uluslararası işbirliği kolaylaşmıştır; artan global iletişim altyapısı sayesinde değişik
ülkelerin halkları, ortak çıkarlarının daha çok farkına varmaktadırlar ve dolayısıyla küresel bir
uygarlığın doğuşu için ortak bir zemininin oluştuğunu iddia etmektedirler.

9

1.2.2. Küreselleşme Karşıtları
Radikal/aşırı küreselleşmecilerin tam karşında yer alan bu grup, kuşkucular olarak da
anılmaktadır. Giddens’ın (1999, s.56) deyimiyle küreselleşmeye her konuda kuşkucu
yaklaşmaktadırlar. Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olamadığını iddia etmektedirler.
Kuşkucular, küreselleşmenin geçmişine (19. yüzyıla) bakıyorlar ve o dönemde de önemli
derecede para ve mal hareketinin oluşmuş olduğunu söylüyorlar. Günümüzde hala birçok
ülkenin oldukça katı bir biçimde uyguladıkları ulusal sınır kontrollerine karşılık, 19. yüzyılda
insanların pasaport bile kullanmadıklarını iddia ediyorlar. Kuşkucular, dünya ekonomisinde
duvarların kaldırılması yolundaki günümüzde yaşanan gelişmelerin, 100 yıl öncesine benzer
bir duruma geri dönüşten başka bir şey olmadığını iddia ediyorlar. Kısacası küreselleşmenin
yeni bir süreç olduğunu kabul etmiyorlar. Herkesin bu terimle bu kadar ilgili olmasını
zamanın ideoloji hâline gelmesine bağlıyorlar. Onlar için küreselleşme, refah devletini yok
edecek minimal devlet ve hükümeti amaçlayan çevrelerin sık sık kullandığı basit bir terimdir.
Bu grubun bazı üyeleri, küreselleşmeyi, kapitalizmin savaşçı olmayan yeni işleyiş
mantığı ya da jeo-ekonomik emperyalizm olarak değerlendirirken (Gerbier, s.105-116),
Chomsky gibi bazı ünlü düşünürler de, kar peşinde koşan mega-işletmelerin, totaliter
kurumların tiranlığı (Sainath) olarak nitelendirmiştir.

Şekil 1.3

Bu gruba göre küreselleşme beklenilmeyen bir şey değildir; sadece bu süreç aşırı
küreselleşmeciler tarafında abartılarak bir efsane hâline getirilmiştir. Dünya ekonomisi
geçmişte olduğundan daha az bütünleşmiştir. Bunun yanında ulusal hükümetler
uluslararasılaşmanın edilgen mağdurları değildirler.
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Bunun yanında küreselleşme sürecinin karşısında gelişen bölgeselleşme,
küreselleşmenin bir ara istasyonu değil, tam aksine alternatifidir. Dünya küresel bir uygarlık
yerine, yeni anlayışlar çerçevesinde bölünmeye doğru gitmektedir. Küreselleşme, bir
bütünleşme değil, farklı kültürler, uygarlıklar ya da bölgeler arasında yeni çatışmaları
beraberinde getirecektir. Yine bu grup, dünya ekonomisi içerisindeki eşitsizliğe dikkat
çekiyorlar ve bunun dünyada neoliberallerin dediği gibi, küresel bir uygarlığın doğuşundan
daha ziyade, köktendinciliğin ya da saldırgan milliyetçiliğin doğuşuna yol açacağını
savunuyorlar.
Ayrıca kuşkucular, küreselleşme sürecinin ekonomik ya da teknolojik gelişmelerin
sonucunda ortaya çıkan bir olgu olmaktan ziyade, bir ideolojik tutum olduğunu iddia
ediyorlar.

1.2.3. Dönüşümcüler
Giddens’ın (1999, s.56) da dâhil olduğu bu grup, küreselleşmeyi, modern toplumları
ve dünya düzenini yeniden şekillendiren hızlı sosyal, siyasal ve ekonomik değişmelerin
arkasındaki ana siyasal güç olarak görmektedir. Artık dış ya da uluslararası ile iç işleri
arasında açık bir ayrım söz konusu değildir. Ekonomik anlamda bırakın yüz yıl öncesini, 3040 yıl öncesinden bile çok farklı bir dönemde yaşıyoruz. Son yıllarda küreselleşme konusunda
yapılan araştırmalar, çok farklı dönemde yaşadığımıza işaret etmektedir. Önceki pazardan çok
daha bütünleşmiş yeni bir küresel pazar oluşmuştur. Karşılıklı alınıp satılan malların miktarı
19 yüzyılla karşılaştırılamayacak kadar fazladır. Ama bundan daha önemlisi, ekonominin
giderek daha fazla bir şekilde hizmet sektörüne bağlı hâle gelmesidir. Bilgi eğlence iletişim ve
en önemlisi elektronik ve finans ekonomisi içeren hizmetler, ekonomideki en önemli sektör
hâline geliyor. İletişim devrimi sayesinde anında haberleşme imkânına kavuştuğumuzdan
beri, eski yapılar yıkılmaya, eski alışkanlıklar unutulmaya ve kültürler diğer kültürlerle anında
temas edebilmeye, karşılıklı etkileşime girmeye başlamıştır.

Şekil 1.4
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Dönüşümcüler ulusal hükümetlerin otoritelerini ve güçlerini yeniden yapılandırdığını
kabul ettiği halde, aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde, hem aşırı küreselleşmecilerin
“egemen ulus devletin sonun geldiği” iddialarını hem de küreselleşme karşıtı kuşkucularının
“hiçbir şey değişmedi” tezini reddetmektedirler. Evrenselci Aydınlanma düşüncesi ile
modernitenin bir türevi (McGrew, s. 62) olarak değerlendirilen, küreselleşme süreci, ulusal
hükümetlerin gücünü yeniden yapılandırıyor. Dönüşümcüler, küreselleşme konusunda,
kuşkuculardan daha ziyade, radikallere yakın durmaktadırlar.
Tablo 1.1: Küreselleşmenin Kavramlaştırılması: Üç Eğilim
Hiper-küreselciler

Kuşkucular

Dönüşümcüler

Ticaret blokları
Yeni olan ne?

Tarihsel
olarak
eşi
Geçmiş dönemlerden daha görülmedik düzeyde küresel
karşılıklı bağlılık
zayıf jeo-yönetişim

Küresel bir çağ

Küresel kapitalizm

Küresel sivil toplum

Dünya
1890’larda
olduğundan
daha
az Yoğun ve derin küreselleşme.
karşılık bağlı.

Ulusal
hükümetlerin gücü

Geriliyor ve aşınıyor

Güçleniyor ve çoğalıyor

Küreselleşmenin
itici gücü

Kapitalizm
teknoloji

Devlet ve piyasalar

Tabakalaşma
kalıpları

düzeninin
Eski hiyerarşilerin Giderek artan bir şekilde Dünya
aşınması
Güney’in marjinalleşmesi mimarisi

Hâkim motif

McDonalds,
Madonna, vs.

Küreselleşmenin
kavramlaştırılması

İnsani
eylemin
Uluslararasılaşma
çerçevesinin yeniden
bölgeselleşmeyle
düzenlenmesiyle

Tarihsel yörünge

Küresel Uygarlık

Hâkim özellikler

Özet

Küresel yönetişim

Ulus devletin sonu

ve

Ulusal çıkar

Bölgesel bloklar
Uygarlıklar çatışması

Yeniden inşa ediliyor
Yeniden yapılanıyor.
Modernitenin
güçleri

birleştirici

yeni

Siyasal topluluğun dönüşümü
Belli
bir
mesafedeki
ve eylemlerin ve bölgeler arası
ilişkilerin
yeniden
düzenlenmesiyle
Karşılıklı bağımlılık: küresel
bütünleşme ve parçalanma

Küreselleşme
devletin
Uluslararasılaşma devletin
gücünü ve dünya siyasetini
kabulü ve desteğine bağlı
dönüştürüyor.

Kaynak: Held; McGrow; Goldblatt&Perration
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Aslında bu üç görüş arasında ana farklılık kaynağı, olgulardan ziyade, temsil ettikleri
dünya görüşlerindedir. Daha küreselleşme tartışmalarının öncesinde, temelde evrenselci bir
tutum içerisinde kendilerini ifade eden liberaller ve bazı Marksistler, küreselleşme sürecini,
mevcut yaklaşımlarının bir sonucu olarak değerlendirmişlerdir. Bu süreç, Marks’ın “bütün
dünyanın işçileri birleşin” anlayışından ziyade, kapitalist piyasa ekonomisi içinde
gerçekleşmiş olması, günümüzün neoliberallerini memnun ederken, yine aynı radikal grup
içerisinde yer alan, neomarksistlerin kötümser yorumlar yapmalarına sebep olmaktadır.
Ancak sonuçta iki zıt dünya görüşünün temsilcisi olan grupta, ulus devletin aşıldığı ve artık
küresel bir uygarlığın doğmakta olduğu şeklindeki, hiper-küreselleşmeci yaklaşım içerisinde
benzer görüşleri savunmaktadırlar.
Buna karşılık küreselleşme karşısında yer alan şüpheciler ise, yine kapitalizme ve
piyasa mekanizmasına tepkileri ile tanınan sol gruplar ile ulus devlete ve ulusal egemenliğe
özel bir hassasiyet gösteren milliyetçi/sağ eğilimli yazarlardan oluşmaktadır. Örneğin yeni
sağın temsilcilerinden John Gray ile çok sayıda devletçi/sol eğilimli yazar küreselleşme
konunda benzer bir tutum içindedirler.
Küreselleşme süreci, garip bir şekilde, modern zamanların ürünü olan ideolojik
bölünmeleri çok esaslı bir şekilde etkilemeye başlamış görülüyor. Daha küreselleşme
tartışmalarının öncesinde bir yazarın, ileride entelektüel/siyasal bölünmelerin sağ ya da sol
ayrımına göre değil de, küreselleşme sürecinden yana olanlarla, eski ulus devleti savunanlar
arasında olacaktır şeklindeki öngörüsü sanki doğrulanmaktadır.
Üçüncü grupta yer alan entelektüel ya da uygulamacılar ise, daha ziyade “reelpolitik”e yakın duranlardan oluşmaktadır. Nitekim muhalefette küreselleşme karşıtı bir duruşa
sahip olanların da, iktidarın gerçekleri karşında, dönüşümcülere yakın birtakım politikalar
izlediklerine tanık olunmaktadır.
Bazı yazarlar (Held ve McGrew, 2003) şüpheciler ve küreselciler arasında yukarıda
ifade edilen farklar bulunmasına rağmen, her iki tarafında kabul edebileceği noktalarını şu
şekilde özetliyor:
1- Her toplumda birbirinden farklı ve değişken sonuçlar doğurmuş olsa da son birkaç
on yıllık dönemde ekonomik karşılıklı bağımlılık açısından belli gelişmeler olmuştur.
2- Bölgeler arası ve küresel (siyasi, ekonomik ve kültürel) rekabet eski hiyerarşileri
sarsmakta ve refah, güç, imtiyaz ve bilgi açısından yeni eşitsizlikler yaratmaktadır.
3- Genetik yapısı değiştirilmiş ürünlerin yaygınlaşması, kitle terörü, kara para aklama
gibi bölge-ötesi ve sınır-ötesi sorunlar her geçen gün daha fazla ön plana çıkarak ulusal
yönetimlerin geleneksel rollerinin, işlevlerinin ve kurumlarının sorgulanır hâle gelmesini
sağlamıştır.
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4- Bölgesel ve küresel düzeydeki uluslararası yönetimlerde (AB ve DTÖ gibi) bir
genişleme yaşanmaktadır. Bu durum, nasıl bir dünya düzeninin inşa edilmekte olduğuna ve
bu düzenin kimin çıkarlarına hizmet edeceğine dair önemli normatif soruları beraberinde
getirmektedir.
5- Bu gelişmeler, siyasal, ekonomik ve kültürel değişimler hakkında yeni düşünce
biçimleri gerektirir. Ayrıca siyasetçilerin ve karar alıcıların, etkin siyasal düzenlemeler ve
demokratik sorumlulukların geleceği üzerine yaratıcı fikirler geliştirmeleri gerekmektedir.
Bunun yanında küreselleşmeye yaklaşımları daha iyi anlayabilmek için onu ortaya
çıkartan faktörlere daha yakından bakmakta fayda vardır.

1.3. Küreselleşmeyi Ortaya Çıkaran Faktörler
Küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasında çok sayıda faktörün etkisi olmuştur. Bu
faktörleri ana başlıklarıyla üç grupta toplamak mümkündür. Bunlardan birincisini teknolojinin
etkisi, ikincisini ideolojik faktörler, üçüncüsünü ise, ekonomik faktörler oluşturmaktadır
(Short, 8-10; Ekin. S.50).

1.3.1. Teknolojik Gelişmeler
Aslında toplumsal süreçleri sadece teknolojiye indirmek aşırı basitleştirme olur. Ancak
teknolojik determinizme yönelik eleştirileri saklı tutarak, küreselleşme üzerinde teknolojinin
etkisini inkâr etmek mümkün değildir. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren enformasyon
teknolojilerinin yaygınlık kazanması, dünyada mesafe kavramının eski anlamını yok etmiştir.
Bu durum küreselleşme bağlamında belki de ilk etkisini finans piyasalarında hissettirmekle
birlikte, bu etki günümüzde çok daha geniş bir alana yayılmıştır.

Şekil 1.5
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Teknoloji, küreselleşme sürecinde yeterli koşul değildir; ancak olmazsa olmaz
koşuldur. Günümüzde olağanüstü bir hızla ucuzlayarak yaygınlık kazanan enformasyon
teknolojileri, uluslararasındaki değişim/etkileşim sürecinde, küresel dönüşüm sürecini
hızlandırmaktadır. Nitekim 1945 yılından beri, okyanus ötesi nakliye bedelleri yüzde 50; hava
taşımacılığı maliyetleri yüzde 80 ve transatlantik telefon bedelleri yüzde 99 oranında
gerilemiştir. UN İnsani kalkınma Raporu’na göre, New York’tan Londra’ya üç dakikalık
telefon görüşmesi bedeli, 1930 yılında 245 dolar iken, bu oran 1998 yılında 35 cent’e inmiştir.
Günümüzde ise enformasyon teknolojileri sayesinde neredeyse bedava hâle gelmiştir.
İletişim ve bilgisayar gücündeki patlama, küresel mali piyasaların gelişimine ivme
kazandırmıştır. Bu süreç, günümüzde de hızlanarak devam etmektedir. Bazı yazarlara göre biz
hala küresel iletişim devrimin ilk aşamalarındayız (Byron G. Auguste).

1.3.2. İdeolojik Faktörler
Özellikle Doğu blokunun yıkılması sonrasında liberal piyasa ekonomisine yönelik
güven duygusu artırmıştır. Nitekim kısa bir sürede tüm maliyetine rağmen, eski
planlı/devletçi ekonomiler, piyasa mekanizması süreci içinde, serbest ticaretin ve yabancı
sermayenin imkânlarından yararlanma çabası içine girmişlerdir. Bir diğer ifade ile duvarların
yıkılmasının ardından, küreselleşmenin önündeki en büyük engellerden birisi aşılmıştır. Her
ne kadar, Asya krizi sonrasında küreselleşmeye yönelik itirazlar artmaya başlamış olsa bile,
son dönemde neoliberal ideolojinin temel ilkelerine güven anlayışı içerisinde hızlandırılarak
sürdürülme çabası söz konusudur. Başta ABD olmak üzere, DTÖ, Dünya Bankası ve IMF
gibi uluslararası kuruluşların öncülüğünde sürdürülen küreselleşme süreci hızlandıkça,
Hegel’in diyalektiğinden giderek ifade edersek anti-tezini oluşturan anti-küreselci akımlara da
tepkilerini ortaya koymaya başlamışlardır.

1.3.3. Ekonomik Faktörler
Gelişmiş ülkelerde iç piyasaların doyması, özellikle 1970’lerdeki petrol krizi
sonrasında dış piyasalara açılma arayışı ile iktisadi faaliyetlerin hacimlerinin artmış olması
küreselleşme sürecini ortaya çıkartan ekonomik faktörlerden bazılarını oluşturmaktadır.
Çok uluslu firmalar “yeni uluslararası iş bölümü” çerçevesinde, üretimi bütün
yerküreye yaymışlardır. Her gün finans piyasalarında büyük miktarlarda para, bir ülkeden
başka ülkeye akmaktadır.
Ekonomik yönden bugün yeryüzündeki ülkelerin önemli bir kısmı birbiriyle
bütünleşmeye başlamıştır. Örneğin Tayland’da başlayan bir kriz, bütün Asya’yı etkilediği
gibi, bizi de etkileyebilmektedir. Ya da Rusya’da yaşanan bir krizin arkasından Türkiye’den
bu ülkeye ihracat yapan birçok firma kapısına kilit vurmak zorunda kalabilmektedir. Bu da
doğal olarak ülkeleri kendi politikaları kadar, başka ülkelerin izlediği ekonomik ve siyasal
politikalar konusunda da duyarlı olmaya zorlamaktadır. Yani artık ülkelerin iç işlerinde
yaşadığı sorunlar ile dış ilişkilerindeki sorunlar arasındaki sınır giderek silikleşmeye
başlamıştır.
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1.4. Küreselleşme Sürecinde Yeni Olan ne?
Modernitenin “ilerleme” anlayışı içinde değerlendirildiği takdirde yeni bir olgu
olmayan ve bir “süreklilik” ifade eden küreselleşme, birçok bakımdan da geçmişten bir
“kopma”yı ya da “kırılma”yı ifade etmektedir. Kürselleşmenin geçmiş anlayışlardan
farklılıklarını ve yeni olan özelliklerini dört başlık altında toplayabiliriz (Aguste; HDR;
Castels, s. 93):

1.4.1. Yeni Piyasalar
Finansal piyasalar, küresel olarak birbirine bağlanmış ve günde 24 saat işlem
yapmaktadır. Castels’in de belirttiği şekilde, küresel düzeyde, milyarlarca dolar değerindeki
işlemler, elektronik devreler vasıtasıyla saniyelerle gerçekleştirilmektedir. Birleşmiş Milletler,
İnsani Gelişme Raporuna göre ise, dünya finansal piyasalarında her gün trilyonlarca dolar el
değiştirmektedir. Küresel düzeyde bütünleşmiş finansal piyasalar tarihte ilk defa
gerçekleşmektedir. Ayrıca, hizmetler, bankacılık sigorta ve taşımacılık alanlarında yeni
piyasalar ortaya çıkmakta ve piyasalar anti-tröst kanunlarıyla yeniden düzenlenmektedir.

1.4.2. Yeni Aletler
Teknolojik açıdan mobil telefonlar, internet bağlantıları ve medya networkleri de
tarihte ilk defa ortaya çıkmıştır. Ve bütün bu teknolojiler, küreselleşmenin teknolojik
altyapısını oluşturmaktadır.

1.4.3. Yeni Aktörler
Ulusal hükümetler üzerindeki otoritesi ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ/WTO), birçok
devletten daha fazla olan ekonomik gücüyle çok uluslu şirketler, küresel gönüllü kuruluşlar
(NGOs) ve ulusal sınırları aşan diğer gruplar ortaya çıkmıştır.

Şekil 1.6
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1.4.4. Yeni Kurallar
Ulusal politikaların alanını daraltarak ulusal hükümetleri daha çok bağlayan ve güçlü
yaptırım mekanizmalarıyla desteklenmiş, ticaret, hizmetler ve fikri haklar üzerindeki çok
taraflı antlaşmalar gündeme gelmiş ve demokrasi, insan hakları konusunda yeni hassasiyetler
ortaya çıkmıştır.
Küresel ekonomi, şüphecilerin söylediklerinin aksine, daha önce benzeri görülmemiş
emsalsiz bir fenomendir. Bunun ekonomik enternasyonalizmle karıştırılmaması gerekir.
Uluslararası ticaret, doğrudan yabancı yatırımlar ve göçe dayanan bir dünya ekonomisi 16.
yüzyıldan beri vardır. Ancak, dünya ekonomisi anlayışının motor gücü, ulus devletlerdir.
Oysa global ekonomi yeryüzü düzeyinde, yeni aktörlerle, gerçek zamanda bir birim olarak
çalışma kapasitesini ifade etmektedir. (ILO; Castels, s.92).
Küreselleşme, paranın ve malların dolaşımından daha fazla şeydir. Zaman, mekân
kavramalarının eski anlamını yitirmesi, sınırların ortadan kaybolmaya başlaması ve
yeryüzündeki tüm insanların (ve ülkelerin) karşılıklı bağımlılığının artmasıdır (ILO; UN,
s.99).
Kısaca belirtmek gerekirse Giddens’ın (1994, s.62) tanımıyla küreselleşme, uzak
yerleşimleri birbirlerine, yerel oluşumların millerce ötedeki olaylarla biçimlendirildiği ya da
bunun tam tersinin söz konusu olduğu yollarla bağlayan dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin
yoğunlaşması olarak tanımlanabilir.
Özetle, küreselleşme, her alanda mesafenin daha az önemli hâle gelerek siyasal,
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda dünyanın daha çok bütünleşmesidir. Tek yanlı bir
süreç değildir; daha çok diyalektik bir süreçte, zıt eğilimlerini de ihtiva ederek gelişmektedir.
Bir dönem sosyal medyada sıkça karşılaştığımız aşağıdaki yazı, küreselleşmeyi
Presenses Diana’nın ölümünden hareketle mizahi bir dille oldukça çarpıcı bir biçimde
açıklamaktadır:
“Bir İngiliz prensesi Mısırlı erkek arkadaşıyla bir Fransız tünelinde Hollanda
motoruna sahip, İskoç viskisiyle sarhoş olmuş bir Belçikalının kullandığı bir Alman arabası
ile kaza yaptı. Japon motosikletli İtalyan paparazziler tarafından takip ediliyorlardı,
Amerikalı bir doktor tarafından Brezilya yapımı ilaçlarla tedavi edilmeye çalışıldılar! Bu
mesaj size bir Türk tarafından Bill Gates teknolojisi kullanılarak gönderildi ve siz de
muhtemelen bunu bir Singapur tesisinde Bangladeşli işçilerin yaptığı, Tayvan malı çiplerin
ve Kore malı monitörlerin kullanıldığı bir bilgisayardan okuyorsunuz. Büyük olasılıkla da bu
bilgisayar Hintlilerin kullandığı kamyonlarla taşındı, Endonezyalılar tarafından kaçırıldı,
Sicilyalı liman personeli tarafından boşaltıldı, Meksikalı kaçakçılar tarafından taşındı ve son
olarak da Yahudiler tarafından size satıldı”
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Uygulamalar
1)
Küreselleşmenin sizin gündelik hayatınız üzerindeki etkileri konusunda bir
yazı yazın ve bunu sosyal medya hesabınızda/arkadaş çevrenizde tartışmaya açın.
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Uygulama Soruları
1)

Sizce küreselleşmenin olmadığı bir hayat nasıl olurdu? Tartışınız.

2)
Birinci ünitede yer alan küreselleşmeye yaklaşımlardan hangisi sizce daha
haklı görülüyor? Neden?
3)
Dünya görüşünüz ile küreselleşmeye yaklaşımları değerlendirme şekliniz
arasında ne tür ilişkiler var?
4)

Yeni teknolojilerin küreselleşme üzerindeki etkileri nelerdir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Öncelikle bu bölümde küreselleşmenin ekonomiden siyasete, sosyal politikadan
kültüre, hemen hemen yeryüzünün her alanındaki değişimi ifade etmek için kullanılan
“sihirli” bir sözcük ve Bauman deyimiyle “parolaya dönüşmüş moda bir deyim” hâline
geldiğini gördük. Öte yandan Giddens’in deyimiyle bugün “küreselleşmeye değinmeyen
hiçbir siyasal konuşmanın tam olmadığı”nı ifade ettik. Dönüşümcü sosyologlara göre, şu anda
köklü bir tarihsel değişim döneminden geçtiğimize inanmamızı sağlayacak geçerli ve nesnel
nedenler vardır. Bugün bizi etkileyen değişiklikler, yeryüzünün herhangi bir bölgesiyle sınırlı
olmayıp, daha şimdiden hemen hemen her yeri kapsamaktadır. Kavram olarak küresel
sözcüğünün kökeni, 400 yıl öncesine gitse bile, küreselleşme kavramı oldukça yenidir. İlk
olarak 1960’larda kullanılan küreselleşme kavramı, aslında 1980’lerde sıkça kullanılmaya
başlanmıştır. Günümüzde küreselleşmeye yönelik yaklaşımları Held, McGrew, Goldblatt ve
Perraton’ı izleyerek “aşırı küreselleşmeciler” “kuşkucular” ve “dönüşümcüler” şeklinde üçlü
bir sınıflamaya tabi tutuk. Küreselleşmeciler, endüstri uygarlığının bir ürünü olan ulus devlet,
küreselleşme sürecine paralel olarak önemini yitirdiğini, artık küresel piyasa, politikanın
yerini aldığını ifade etmektedirler. Bir diğer ifadeyle küreselleşmecilere göre piyasalar artık
devletlerden daha güçlüdür. Onlara göre dünya toplumu, geleneksel ulus devletlerin yerini
almaktadır. Buna karşılık kuşkucular olarak da anılan küreselleşme karşıtlarına göre,
yaşadığımız dünyada hiçbir şey yeni değildir. 19. yüzyılda da önemli derecede para ve mal
hareketi vardı. Günümüzde hala birçok ülkenin oldukça katı bir biçimde uyguladıkları ulusal
sınır kontrollerine karşılık, 19. yüzyılda insanların pasaport bile kullanmadıklarını iddia
ediyorlar. Küreselleşmenin yeni bir süreç olduğunu kabul etmiyorlar. Herkesin bu terimle bu
kadar ilgili olmasını zamanın ideoloji hâline gelmesine bağlıyorlar. Küreselleşmeyi, modern
toplumları ve dünya düzenini yeniden şekillendiren hızlı sosyal, siyasal ve ekonomik
değişmelerin arkasındaki ana siyasal güç olarak gören dönüşümcülere göre ise, artık dış ya da
uluslararası ile iç işleri arasında açık bir ayrım söz konusu değildir. Ekonomik anlamda
bırakın yüz yıl öncesini, 30-40 yıl öncesinden bile çok farklı bir dönemde yaşıyoruz. Son
yıllarda küreselleşme konusunda yapılan araştırmalar, çok farklı dönemde yaşadığımıza işaret
etmektedir. Önceki pazardan çok daha bütünleşmiş yeni bir küresel pazar oluşmuştur.
Karşılıklı alınıp satılan malların miktarı 19 yüzyılla karşılaştırılamayacak kadar fazladır.
İletişim devrimi sayesinde anında haberleşme imkânına kavuştuğumuzdan beri, eski yapılar
yıkılmaya, eski alışkanlıklar unutulmaya ve kültürler diğer kültürlerle anında temas
edebilmeye, karşılıklı etkileşime girmeye başlamıştır. Dönüşümcüler, küreselleşme
konusunda, kuşkuculardan daha ziyade, küreselleşmecilere yakın durmaktadırlar. Ayrıca bu
ünitede küreselleşmeyi ortaya çıkartan faktörler üzerinde de durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) “Küreselleşmeye değinmeyen hiçbir siyasal konuşmanın tam olmadığı”nı ifade
eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bauman
b) Berger
c) Giddens
d) Hist
e) Tompsson
2) Aşağıdakilerden hangisi aşırı küreselleşmecilerin düşünceleri arasında yer
almaktadır?
a) Piyasaların artık devletlerden daha güçlü olduğunu iddia ediyorlar.
b) Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını iddia ediyorlar.
c) Küreselleşmenin yeni bir süreç olduğunu kabul etmiyorlar.
d) Ulusal sınırların öneminin artığını savunuyorlar.
e) Dünya ekonomisinde duvarların kaldırılması ile ilgili gelişmelerin 100 yıl öncesine
dönüşten başka bir şey olmadığını iddia ediyorlar.
3) Devlet gücü üzerinde piyasanın ve bireysel otonominin başarısını memnuniyetle
karşılayanlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Neomarksistler
b) Neoconlar
c) Kuşkucular
d) Marksistler
e) Neoliberaller
4) Aşağıdaki konulardan hangisinde neomarksistler ile neoliberaller mutabıktırlar?
a) Ekonomi içinde belli grupların durumu küresel rekabet sonunda kötüleşse bile,
hemen hemen bütün ülkelerin belli malların üretiminde karşılaştırmalı avantajı söz konusudur.
b) Küreselleşme, kazanan ve kaybeden arasındaki kutuplaşmayı, küresel ekonomik
düzen içinde birbirine bağlayabilir.
c) Global ekonomik rekabetin “sıfır toplamlı” üretimde bulunması söz konusu
değildir.
d) Sosyal korumada geleneksel refah devleti yolunun sürdürülmesi zorlaşmıştır.
e) Küresel kapitalizm hem uluslararasında hem de ulusların içinde eşitsizlikleri
azaltmaktadır.
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5) Küreselleşmeyi kar peşinde koşan mega-işletmelerin, totaliter kurumların tiranlığı
olarak niteleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Chomsky
b) Giddens
c) Bauman
d) Berger
e) McGrow
6) Aşağıdakilerden hangisi dönüşümcülerin küreselleşmeye bakışını ifade etmektedir?
a) Küreselleşme ideolojik bir tutumdur.
b) Dünya, yeni anlayışlar çerçevesinde bölünmeye doğru gitmektedir.
c) Yeni çatışmaları beraberinde getirecektir.
d) Küreselleşme, küresel bir uygarlığın doğuşundan daha ziyade, köktendinciliğin ya
da saldırgan milliyetçiliğin doğuşuna yol açacaktır.
e) Küreselleşme modern toplumları ve dünya düzenini yeniden şekillendiren hızlı
sosyal, siyasal ve ekonomik değişmelerin arkasındaki ana siyasal güçtür.
7) Aşağıdakilerden hangisi hem şüphecilerin hem de küreselcilerin kabul edeceği
noktalar arasında yer almamaktadır?
a) Ekonomik karşılıklı bağımlılık açısından belli gelişmeler olmuştur.
b) Küreselleşme, ulus devletlerin gücüne güç katılmıştır.
c) Küresel rekabet eski hiyerarşileri sarsmakta ve yeni eşitsizlikler yaratmaktadır.
d) Küreselleşme, ulusal yönetimlerin geleneksel rollerini, işlevlerini ve kurumlarını
sorgulanır hâle getirmiştir.
e) DTÖ, Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerin etkinlik alanlarında genişleme
ortaya çıkmıştır.
8) Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi ile küreselleşmenin önündeki en büyük
engellerden birisi kalkmış oldu?
a) Devletçi ekonomilerin güçlenmesi
b) Bloklar arasındaki duvarların yıkılması
c) Kitle üretimi yapan devasa fabrikaların kurulması
d) İşçi sınıfının güçlenmesi
e) Ulus devletlerin güçlenmesi
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9) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin yeni olan özelliklerinden birisi değildir?
a) Yeni piyasalar
b) Yeni devletler
c) Yeni aletler
d) Yeni aktörler
e) Yeni kurallar
10) Küreselleşmeyi aşağıdakilerden hangisi anlatmaktadır?
a) Zaman ve mekân kavramının eski anlamını yitirmesi
b) Sınırların belirginleşmesi
c) Ulusal politikaların güçlenmesi
d) Ulusal politikacıların öneminin artması
e) Paranın ve malların dolaşımının katı kurallara bağlanması

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) e, 4) d, 5) a, 6) e, 7) b, 8) b, 9) b, 10) a
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2. MODERNLİK VE KÜRESELLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde modernlik kavramını öğreneceğiz. Günümüz modernlik tartışmalarında
karşımıza çıkan radikal modernlik, ikinci modernlik, postmodernlik vb. farklı
kavramlaştırmalar üzerinde duracak, ayrıca modernlik ve küreselleşme ilişkisini
inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Modernlik denince olumlu ya da olumsuz aklınıza neler geliyor?

2)
Sizce modernlik bitti mi? Postmodern zamanlarda yaşadığımız iddialarına
katılıyor musunuz?
3)

Modernleşme ve küreselleşme ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Modernlik kavramını, tarihsel Okuyarak, yorumlayarak ve
kökenlerini ve bu konudaki güncel mümkünse arkadaşlarınızla
tartışmaları öğreneceksiniz.
tartışarak

Modernlik Nedir?

Modernliğe
yönelik
yükselen Okuyarak, yorumlayarak ve
Modernliğin Sıkıntıları ve
eleştirleri ve alternatif modernlik mümkünse arkadaşlarınızla
Postmodernlik
tartışarak
kavramlarını sorgulayacaksınız.
Modernlik
Küreselleşme

ve

Modernlik
ve
küreselleşme Okuyarak, yorumlayarak ve
ilişkisinde,
sosyolojide
temel mümkünse arkadaşlarınızla
tartışmaları okuyacaksınız.
tartışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Modernlik

•

Postmodernlik

•

Radikal modernlik

•

Küreselleşme
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Giriş
Modernlik, hem olumlu hem de olumsuz çağrışımları olan bir kavram. Berman (1994)
modern olmayı, “bir yandan bizlere serüven, güç, coşku, gelişme, kendimizi ve dünyayı
dönüştürme imkânları sunan; diğer yandan da sahip olduğumuz her şeyi yıkmakla tehdit eden
bir ortamda bulmaktır kendimizi” şeklinde anlatıyor. Modernlik ona göre, paradoksal bir
birliktir. Modern olmak “katı olan her şeyin buharlaşması” ve “kutsal olan her şeyin
dünyevileşmesi”dir. Wagner’ın (1996) deyimiyle modernlik, bütün sınırları dağıtır.
İnsanlığın önemli bir kısmı modernliği geleneklerine tehdit olarak görürken bir başka kısmı
da güç, başarı, gelişme ve zenginleşme olarak görmektedir.
Berman’a göre, 19. yüzyıl sosyal teorisyenleri, modernliğin hem hayranları hem de
düşmanları olmuşlardır. Modernliğin belirsizlik ve çelişkilerine odaklanmışlardır. İnanılmaz
bir tutkuyla onu anlamaya çalışmışlardır. Oysa 20. yüzyıldaki takipçileri modernliği ya
sorgulamaksızın eleştiriden uzak hayranlıkla karşıladılar ya da tepeden bakarak aşağıladılar.
Modern hayata açık bakışların yerine kapalı bakışlar almıştır. “Hem o hem bu” yerine “Ya o
ya bu” anlayışı egemen olmuştur.
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2.1. Modernlik Nedir?
Modern, sözcüğünün kökü, Latincede “modos”a dayanmaktadır. Modos’un anlamı da,
“şimdi” demektir. Yani kelime anlamı itibarıyla, şimdiki zamanın farkında olarak değişmeyi
ifade etmektedir. Meriam-Webster, modern’i “şimdiki zamanla ya da yakın geçmişle ilişkili
olmak”, “en yeni enformasyonu, yöntemleri ve teknolojiyi kullanmak” olarak tanımlıyor.
Modernlik tarihte bir dizi değişikliğe işaret eder. Bazıları onu, akılcılığın ve
empirizmin yükseldiği 18. yüzyılın ortalarına yani aydınlanma çağına dayandırırlar. Bazıları
da modernliği endüstrileşmenin getirdiği değişikliklerle açıklarlar. Özellikle köyden kente
göç, devlet müdahalesin artması, sekülerleşme, bireycilik, eğitim, sosyal hareketlilik, ulus
devletin yükselişi ve kapitalist ilişkilerin artışı modernlik sürecinde özel bir yere sahip
olmuştur. Batıda modernlik, aynı zamanda endüstri toplumunun ihtiyaç duyduğu iş gücü, ham
madde gereksinimlerini karşılayacak olan, sömürgecilik süreciyle paralel gelişmiştir
(Mooney ve Evans, 2007). Bu dönemi Ulrich Beck “Birinci Modernlik” dönemi olarak
açıklamaktadır. Birinci modernlik, ona göre, ulus devletler ve ulusal topluluklar arasında
yaşama ve faaliyette bulunmayı ifade etmektedir.
Giddens (2010), modernliği erken ve geç modernlik olarak ikiye böler. Geç
modernliği, “radikalleşmemiş modernlik” ya da “yüksek modernlik” olarak da adlandırır.
Bu bir tür küresel modernliktir. Bazıları modernliğin aşıldığını iddia etseler de modernliği
“bitmemiş proje” olarak gören Habermas gibi Giddens da bizim hâlen modernlik döneminde
olduğumuzu iddia eder. Modernlik, geleneksel olarak adlandıran toplumlardan bir kopuşu
ifade etmektedir. Ona göre, modern kurumlar, geleneksel toplumlardan sahip oldukları
hareketlilik, değerler ve küresel çaptaki etkileri açısından farklılaşırlar. Ancak bunlar sadece
kapsamlı dönüşümler değillerdir. Modernlik, günlük hayatımızı son derece köklü biçimde
değiştirir ve en ince ayrıntılarına kadar etkiler. Modernleşme, bir taraftan bizim geleneksel
bağlarımızı kopartırken diğer taraftan da bize kimliklerimizi ve toplumsal rollerimizi özgürce
seçme imkânı sunar.
Geleneksel toplumlarda, insanların davranışlarını, düşünce biçimlerini kısıtlayan katı
kurallar egemendir. Bu toplumlar, modernlik gibi, neyi neden yaptığı üzerine çok düşünmez.
Oysa modern toplumlar, belirli uygulamaları neden belirli şekillerde yaptığı konusunda
sürekli düşünür. Modernlik sonu gelmeyen bir sorgulamadır. Giddens bunu, düşünümsellik
(reflexity) olarak adlandırır. Düşünümsellik, davranışlarımızı gözlemlemeyi ve onun
hakkında sürekli sorular sormayı içerir. Giddens’a göre, düşünümsellik modern toplumları
geleneksel toplumlardan ayıran en önemli anahtar kavramlardan biridir. İnsanlar düşünmeye
başladıklarında kuramlarda ve geleneklerde değişmeler ortaya çıkar (Mooney ve Evans,
2007).
“Akışkan modernlik” kavramını ortaya atan Bauman (2003), modernleşmeyi
kültürel bir cihat olarak yorumluyor. Ona göre, modernlik, insanların değerlerinde, hayat
tarzlarında, dillerinde, geleneklerinde, inançlarında ve davranışlardaki farklılıkların yok
edilmesini amaçlayan karşı konulmaz bir güdüdür. Modernlik, modernleşmeyi yürüten
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seçkinlerin onayladığı değerler ile hayat tarzları dışında kalanlara tepeden bakar. Onları geri
kalmışlığın, zihinsel gelişememenin nedenleri olarak görür. Modernlik, bir başarı olarak,
dünyanın parçalanması ile övünür. Parçalanma, modernliğin gücün en önemli ana kaynağıdır.
Parçalanmış bir dünya, daha kolay idare edilebilen bir dünyadır. Ona göre, modernlik, ahlaki
değerleri zayıflatarak, soykırım gibi büyük çaplı eylemler için sahneyi hazırlamıştır.
Bauman’a benzer bir biçimde Poole (1993) de modernliğin, ahlaka hem ihtiyaç duyduğunu,
hem de ahlakı imkânsız hâle getirdiğini iddia etmektedir. Ona göre, modern dünya belli ahlak
anlayışlarının varlığını gerektirmekle birlikte, ahlaki prensipleri ciddiye almanın temelini de
büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır.

Şekil 2.1
Modernlik, düzen üzerinde düşünülen bir zamana aittir diyor Bauman. Bu düzen,
dünyanın, insan habitatı ile benliğinin arasındaki bağlantının düzenidir. Modernlik, bir
düşünce sorunu ve endişe konusudur. Kendilik bilinci olan ve durduğu ya da sadece
yavaşladığı takdirde doğacak boşluktan endişe duyan bir pratiktir. Ona göre, modernlik,
toplumsal varoluş ile bunun kültürü arasındaki gerilim sürecidir. Modern varoluş, kendi
kültürünü kendisine muhalefete zorlar. Bu uyumsuzluk, tam da modernliğin istediği
uyumsuzluktur.
Touraine’e (1994) göre ise modernlik, salt değişim ya da olaylar bütünü değildir.
Modernlik,
rasyonel,
bilimsel,
teknolojik
ve
idari
etkinliğinin
sonuçların
yaygınlaştırılmasıdır. Bir diğer ifadeyle toplumsal hayatta artan bir farklılaşmayı ihtiva eder.
Modernlik düşüncesi, hayatın merkezine, dinin yerine, bilimi koyar. Dini özel hayatın alanına
sıkıştırır. Touraine’e göre, modernleşme, bilim ve teknolojiden ibaret görülemez. O aynı
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zamanda, düşüncenin özgürleşmesi ve hukukun kayırmacılıktan uzak herkese aynı şekilde
uygulanması, yolsuzlukların kontrol edilmesi, kişi iktidarının sınırlandırılması ve özel
yaşamla kamu yaşamının birbirinden ayrı tutulmasıdır. Modernlik, hesap kitap düşüncesi ve
akılcılıkla güçlü bir bağa sahiptir. Eğitim kurumları, insanların geleneksel bağlarından
kopmaları ve rasyonel prensipler üzerine inşa edilen bir topluma geçmelerinde önemli
unsurlardan birisi olmuştur.
Yine Touraine’in eylem halindeki modernlik olarak ifade ettiği modernleşme,
endüstrileşme, bürokratikleşme, eğitimin geniş kitlelere yaygınlaşması, okuryazarlık oranının
yükselişi ve demokrasinin yaygınlaşması gibi değişmeleri ihtiva eder. Modernleşme
kuramları, 1950’li ve 1960’lı yıllarda büyük bir ilgi görmüştür. Modernleşme kuramlarının
özü, Batılı toplumların, gelişmekte olan ülkelere örnek gösterilmeleridir. Bir diğer ifadeyle
modernleşme, Batı Avrupa ülkelerinde olduğu şekilde piyasa temelli ekonomik büyüme,
demokratik reformlar, seküler-rasyonel değerler, artan hareketlilik, eğitim ve bilimin tesir
alanının genişlemesi olarak görülmüştür. Bu yaklaşım, bazı yazarlar tarafından etnosantrik
olmakla suçlanmıştır. Japonya örneğinde olduğu şekilde farklı modernleşme güzergâhlarını
açıklamakta yetersiz olduğu iddia edilmiştir (Rössel, 2012). Nitekim daha sonraki yıllarda
Eisenstandt (2000), “çoklu modernlikler” teziyle, Nilüfer Göle (2004) de “Batı dışı
modernlikler” teziyle, tek bir modernlik olmadığını, her ülkenin modernliği kendi
güzergâhını izleyerek gerçekleştirdiğini iddia etmişlerdir.

2.2. Modernliğin Tarihi Serüveni
Modernliğin tarihi tartışmalı bir konudur. Berman (1994) modernliğin tarihini kabaca
üç evreye ayırıyor:
Birinci evre, 16. yüzyılın başlarından 18. yüzyılın başına kadar uzanan dönem. İlk
evrede insanlar, modern hayatı yeni algılamaya başlamışlardır. Henüz neyle karşı karşıya
olduklarının tam farkında değillerdir. Ellerinde başkalarının deneyimlerinden
faydalanabilecekleri örnekler yoktur. Sezgilerine dayanarak modernliği anlayıp, açıklamaya
çabalarlar.
İkinci evre, 1790’ların büyük devrimci dalgasıyla başlar. Fransız Devrimi ve onun
etkileriyle büyük, modern bir kamu, bir anda ve dramatik şekilde ortaya çıkar. Bir taraftan
geleneksel toplumun etkileri sürerken, diğer tarafta da kişisel, toplumsal ve siyasal hayatta
büyük kargaşalar ve patlamalar yaşanır. Bu ikili yapı, aynı anda iki ayrı dünyada yaşıyor olma
hissini, modernleşme ve modernizm düşüncelerini doğurur ve derinleştirir.
Üçüncü evre ise, 20. yüzyılda, modernleşme süreci neredeyse tüm dünyayı
kaplayacak kadar yayılır. Gelişmekte olan modernist dünya kültürü sanatta ve düşünce
alanında büyük başarılar sağlar. Öte yandan modernlik düşüncesi canlılığından ve
derinliğinden çok şey kaybeder. Örgütlenme ve insanların hayatına anlam verme kabiliyetini
yitirir. Bunun sonucunda bizler, kendimizi bugün kendi modernliğinin köklerinden kopmuş
bir modern çağın ortasında buluyoruz.
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Berman’dan biraz farklı olarak Bauman, modernliğin yaşı konusunda uzlaşma
olmadığına vurgu yapıyor. Neyin yaşının belirleneceği konusunda dahi uzlaşma yoktur diyor.
Ona göre, bir nesnenin yaşını ciddi şekilde bulma gayreti başladığında, nesne gözden
kaybolmaya başlar. Tıpkı varlığın süregiden akışından çekip almaya çalıştığımız bütün öteki
yarım bütünlükler gibi, modernlik de böyle bir yola başvurulduğunda anlaşılamaz hâle gelir.
Dolayısıyla modernliğin yaşı konusundaki tartışmanın çözüme kavuşmasının zor olduğunu
ifade ettikten sonra, Bauman, “modernlik,” Batı Avrupa’da, onyedinci yüzyılda birbirini
izleyen köklü toplumsal, yapısal ve entelektüel dönüşümle başlayan ve Aydınlanmayla
kültürel bir proje hâline gelmiş, endüstri toplumunun yaygınlaşmasıyla da toplumsal olarak
inşa edilen bir yaşam biçimi olarak olgunluğa ulaşan tarihsel bir dönemdir diyor. Wagner
(1996) de “modern toplum” kavramının, pek sorgulanmaksızın, dünyanın kuzeybatı
çeyreğinde son birkaç yüzyıl içinde meydana gelen toplumsal oluşumları açıklamak için
kullanıldığını ifade eder. Barber (2003)’a göre ise modernlik, rasyonelleşme, bürokratikleşme
ve laikleşmenin uygulamalarının saldırgan bir şekilde genişlemesi anlamına geliyor.
Bir diğer ifadeyle modernlik, belirli bir amaçtan yoksun “duygusal” eyleme karşı,
“rasyonel” eylemi; “din”e karşı “bilim” paradigmasını esas alır. Toplumsal yaşamda “kabile”
düzeyindeki siyasal ya da ekonomik örgütlenmelerden “ulus devlet”e doğru bir “ilerleme”ye
inanır. Pre-modern toplumlardaki daha “yerel” ve “kabile”ye ilişkin sadakatlerin yerini
“ulusal kimlik”ler almaya başlar. Geçmişte “ümmet” kavramı etrafında bir araya gelen
insanlar, modern toplumun oluşum sürecine paralel olarak, toplumsal sadakatlerini daha
“laik” ve “ulusal birlik”le tanımlamaya başlarlar. Geleneksel toplumun insanları bir arada
tutan ve yaşama “anlam” veren değerleri büyük ölçüde modern toplumda sürgün edilir.
Weber’in deyimiyle modern toplumda yaşam “demistifikasyon”a uğrar, yani “büyü bozulur”.
Öte dünya için “iç (nefs) kontrol”ünü gerçekleştiren geleneksel insan yerini, bu dünya için
“kendini kontrol” eden “rasyonel birey”e bırakır.

Şekil 2.2
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Modern toplumun gelişimine paralel olarak ortaya çıkan iktisat, sosyoloji, siyaset,
uluslararası ilişkiler gibi bilimler de büyük ölçüde kendilerine, “çıkar hesabı” etrafında
bütünleşen, bu “rasyonel birey”i baz alırlar. Modern kapitalizmin gelişimi, büyük kentlerin,
para ekonomisinin ve dev endüstriyel organizasyonların ortaya çıkışı, toplumsal ilişkilerin
niteliğini değiştirir. Bireysel ilişkiler büyük ölçüde “şahsi”likten uzaklaştırılır; yerini
bürokratik/formel ilişkilere bırakır. Nitekim bilimsel esaslara göre örgütlenmiş, gayri-şahsi
bürokratik örgütler, Weber’e (1986) göre etkin, etkili ve en akılcı yönetim tarzı olarak
değerlendirilir.
Öte yandan “eğitim”, bu “geleneksel ayak bağları”ndan kurtulmuş, akılcı modern
bireylerin yaratılmasında en stratejik kurumlardan birisi hâline gelir. Kitle hâlinde modern
endüstriyel toplumun ihtiyaç duyduğu sadakatler ve disiplin buralarda kazandırılır. Bir
taraftan endüstrinin gereksinim duyduğu vasıflar bu okullarda öğrencilere aktarılırken, diğer
taraftan da merkeziyetçi ulus devletin ihtiyaç duyduğu insan tipi yaygınlaştırılır. Pre-modern
toplumlardan modern toplumlara geçiş sürecinde yaygınlaşan “anarşi” zamanla büyük ölçüde
ortadan kaldırılır; toplumlar ulus devlet içinde bir “düzen” etrafında bütünleştirilirler.
Teknolojinin gelişimi ise karşılıklı etkileşim süreci içinde, belli bir düzeyde toplumsal
gelişmelerin alt yapısını oluşturur. Örneğin modern öncesi toplumda bütün yaşam boyunca
(askerlik vb. olağanüstü durumlar sayılmadığında) çok küçük bir alan içinde etkileşimde
bulunan insanlar, artık ulusal sınırlar diyebileceğimiz çok daha geniş bir alan içinde hareket
etmeye başlamışlardır.
Ancak köklerini, Rönesans’a, Aydınlanmaya, Fransız İhtilali’ne ve Endüstri
Devrimi’ne dayandırabileceğimiz modern/endüstriyel gelişmenin boyutları zamanla ulus
devletlerle de sınırlı kalmamıştır. Teknoloji çok daha fazla gelişmiş, yaygınlaşmış,
ucuzlayarak herkesin kullanabileceği hâle gelmiştir. Bunun yanında ulus devletin ve ulusal
sadakatlerin güç kazanmasında önemli işlevleri olan, çapı aileyi aşan ekonomik aktiviteler,
aynı gelişme sürecinin bir sonucu olarak zamanla ulusal sınırları da aşmaya başlamıştır.
Dolayısıyla ilk aşamada ticaretin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan serbest ticaret
bölgeleri ya da bölgesel bütünleşme hareketleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Dünyayı tek bir
pazar olarak görme eğilimindeki küreselleşme günümüzde her şeyi etkiler hâle gelmiştir.
Özellikle yoksul ülkelerin gecekondularına bile giren yeni telekomünikasyon ve
enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşmasına paralel olarak, sıkça kullanılan “küresel köy”
kavramıyla da ifade edilen, yeni bir siyasal, kültürel ve ekonomik düzenden bahsedilmeye
başlanmıştır. Küreselleşme, modernliğin en önemli kurumlarından ulus devleti aşan bir
görünüm sergilemektedir. Modern teori içinde, “ilerleme” ve “evrim” mantığının da bir
sonucu olarak yorumlanabilecek olan bu gelişmenin sonucunda, ulus devletlerin üzerinde
“uluslar üstü” ya da “ulus ötesi” oluşumların güç kazanmaya başladığına tanık olunmaktadır.
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Şekil 2.3
Diğer taraftan Bell (1987) ulus devletin yerel ihtiyaçlara cevap vermede büyük, buna
karşılık küresel ihtiyaçlara cevap verme konusunda küçük gelmeye başladığı iddia etmektedir.
Thurow (1997) dünya bir taraftan küreselleşirken aynı zamanda buna bir tepki özelliği de
taşıyan “yerelleşme” eğilimlerine vurgu yapıyor. Postmodern söylem, modernliğin
küreselci/evrenselci, rasyonalist, bireyci, ulusçu, Batı merkezci ve dolayısıyla Batı dışındaki
ülkeleri “öteki” grubu içinde değerlendiren, dini/moral değerleri yaşamın dışına süren,
yaşamın büyüsünü bozan, bireyleri anlam krizine sürükleyen, toplumsal bağları zayıflatan,
“araçsal aklı”/teknolojiyi merkez alan, yaratıcılığı değil, Protestan etiği/disiplini ön plana
geçiren, insanın duygusal/kültürel boyutunu ihmal eden, buna karşılık onu kendi çıkarı
peşinde koşan “homo-economicus”a indirgeyen; farklılıkları yok eden, otoriter; her şeyin
önceden öngörülebileceğine inanan, ekonomik ya da teknolojik determinist; bilimsel bilgi
dışındaki diğer bilgi türlerini dışlayan ve bilimi egemen otoritenin meşrulaştırılması için
kullanan; merkeziyetçi yaklaşımlarına oldukça sert eleştiriler getirmektedir.

2.3. Modernliğin Sıkıntıları ve Postmodernlik
Modernlik, başından itibaren sıkıntılı bir konu olmuştur. Aydınlanma geleneğini
benimseyenler onu bir özgürleşme yolu olarak görürken, Weber gibi bazı sosyal felsefeciler,
aynı kanıda değillerdir. Touraine’e (1994) göre modernliğin tarihi, Batı Avrupa’da
Aydınlanma düşüncesinin başarısı sonrasında, kişisel ve kolektif bir öznenin ortaya
çıkmasının tarihidir. Modernlik, demokrasinin, akılcılığın, kişisel özgürlüğün ve kolektif
kimliğin bağdaşabileceği alanı oluşturmak ister. Ona göre piyasa ekonomisi, modernliğin
olumsuz yönünü ifade eder. Modernlik düşüncesinin ve uygulamalarının güç kazandığı
toplumlar, düzen inşa etme çabası içindedirler. Temel hedefleri, ticaret kurallarının
düzenlenmesi, kamu idaresi ve hukuk devletinin oluşturulması, eğitimin/okuryazarlığın
artırılması, geleneklerin, yasakların ve ayrıcalıkların sorgulanmasıdır. Burada en önemli işlev,
sermaye ve emekten ziyade akılcı düşünceye düşmektedir. O sebeple bu süreçte düşünce
adamlarının/yazarların özel bir önemi olmuştur.
35

Charles Taylor (1995), Modernliğin Sıkıntıları’nda, 1950’lerden sonra Batı
Avrupalılarda, önemli bir çöküş ya da kayıp ortaya çıktığı hissi yayıldığını ifade ediyor.
Çöküş/kayıp yıllar hissiyatının başlangıç tarihini ise, modernliğin erken evrelerine kadar
gittiğini ima ediyor. Taylor modernliğin sıkıntıların şu üç başlık altında sıralar:

Şekil 2.4
1) Bireycilik: Birçok kişiye göre bireycilik uygarlığın en büyük kazançlarındandır.
Çünkü modern dünyada insanlar kendi hayat tarzları ve değerlerini kendileri seçebilirler.
İnsanların seçme hakları kanunla güvence altındadır. Çok az sayıda insan bu kazanımdan
vazgeçmek istemektedir. Aksine çok sayıda insan, bu hakların yetersizliğinden şikâyetçi
olmakta ve genişletilmesini istemektedir. Modern insanın özgürleşmesi, büyük ölçüde
geleneksel ahlaki kuralların gevşemesi sayesinde olmuştur. Ancak geleneksel norm ve
ritüellerin araç olmaktan öte bir anlamları vardır. Bu düzenlerin itibarını yitirmesini Weber,
“dünyanın büyüsünün bozulması” olarak adlandırmıştır. Büyünün bozulmasıyla, dünyadaki
her şey de büyüsünden bir şeyler yitirmiştir.
2) Aklın araçsallaşması: Araçsal aklın önem kazanması dünyanın büyüsünün
bozulmasıyla ilişkilidir. Araçsal akıl, en ekonomik olanın hesaplanmasında kullandığımız her
çeşit akılcılık türüdür. Araçsal akılcılığın başarısının kriteri, maksimum verimliliktir.
Geleneksel normların terk edilmesi araçsal aklın yayılmasında kuşkusuz etkili olmuştur.
Kutsal olan terk edildiğinde, bireyler akıllarıyla başbaşa kalmışlardır. Bu değişim bir açıdan
özgürleştirici olmuştur. Ancak araçsal aklın, aynı zamanda hayatımızı ele geçirme tehlikesi
gösterdiğine ilişkin yaygın bir rahatsızlık ortaya çıkmıştır. Araçsal aklın öncelik kazanması,
teknolojiye verilen önem ve yarattığı iklimde de alenen görülmektedir. Weber’in “demir
kafes” adını verdiği bu gayri şahsi mekanizmaların gelişmesi bir taraftan önemli endişe
kaynaklarından birisini oluştursa da, bugün için modern dünyada özgürlüğün tümüyle ortadan
kalktığını söylemek doğru olmayacaktır.
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3) Siyasal yaşam: Bireyciliğin ve araçsal aklın siyasal yaşam üzerindeki kaygı verici
etkisi bir başka sıkıntı alanını oluşturmaktadır. Endüstri toplumunun kurumları ve yapıları
alternatiflerimizi önemli ölçüde sınırlandırmaktadır. Bu yapılar, araçsal akla ağırlık vermeye
zorlamaktadır. Özgürlük kaybının bir başka biçimi Tocqueville tarafından gündeme
getirmiştir. Ona göre “kendi içine kapalı” bireylere dönüşmüş bir toplumda çok az kişi
yönetim faaliyetine etkin olarak katılmak isteyecektir. Tocqueville’in “yumuşak” despotluk
dediği, modernliğe özgü bir tür despotluk tehlikesine vurgu yapılmaktadır. Yumuşak
despotluk, dehşet ve baskıya dayalı bir despotluk değildir. Yönetim, ılımlı ve babacandır.
Düzenli aralıklarla serbest seçimler korunabilir. Ancak yönetim halkın denetiminden büyük
ölçüde uzak biçimde “büyük vekil güç” tarafından yürütülecektir.
Taylor’un yukarıda üç başlık altında özetlediği modernliğin sıkıntılarını çok daha
uzatmak mümkündür. Farklı gerekçelerle modernliğe yönelik geniş bir eleştirel literatür
oluşmuştur. Modernliği eleştirenlerin bir bölümü modernliğin aşıldığını iddia etmektedirler.
Post-modernler olarak adlandırılan bu gruba göre, modernlik bitmiştir.
Modernlik gibi postmodernlik de sık sık farklı anlamlarda kullanılan tartışmalı bir
kavramdır. Postmodern olarak adlandırılan siyasal ve kültürel uygulamaların egemen olduğu
dönemi anlatmak için kullanılmaktadır. Postmodernlik, modernlikten kopuşu ifade etmekte.
Bazıları postmodern dönemin, 20. yüzyılın ikinci yarısında başladığına inanırken, bazıları da
modernliğin sonunun gelmediği, tam aksine radikalleştiğini iddia etmektedir. Post-yapısalcılık
gibi, postmoderlik de modern dünyaya bir itirazı temsil etmektedir. Örneğin Adorna’ya göre,
Nazi toplama kampları, modern dünyayı topyekûn olarak sorgulama ihtiyacını ortaya
çıkarmıştır. Postmodernliğin temel metinlerinden birini yazan Lyotard’a göre, postmodernlik,
metaanlatılarla kuşkuyu karakterize eder. Metaanlatı, genel olarak dünyada ya da insan
deneyimlerinin özünü açıklamaya çalışan bir “teori” ya da bir “öykü” olabilir. Dinler belki de
en başarılı metaanlatılardır. Çünkü dinler binlerce yıldır, milyonlarca insanı belirli inançlar
etrafında topladılar. Ulus-devlet, insani ilerleme, rasyonalizm ve bilimsel tarafsızlık gibi
modernliği meşrulaştıran söylemler, postmodernlikte, tümüyle önemsizdir. Her şeyi açıklayan
geniş muhtevalı kavramlar, “küçük anlatılar” ile yer değiştirmektedir. Meta anlatıların
çöküşü, kaçınılmaz olarak uzun dönemli varsayımları yıkmakta ve birçok kültür ile siyasal
mücadelede öz-düşünümselliğin artışına yol açmaktadır. (Mooney ve Evans, 2007).
Bazı yazarlar (Thomas ve Walsh, 2012) nasıl modernlik, geleneksel toplumlardan
keskin bir kopuşsa, postmodernlik de modernlikten kopuştur diyorlar. Onlara göre
postmodernlik, medya, haberleşme ve bilgi sistemlerine ilişkin küreselleştirici nitelikteki
sanayi-sonrası bir dünyadır. İş ve üretimden ziyade piyasa-yönelimli bir tüketim dünyasıdır.
Çoğulcu, parçalı bir yapıdır. Geleneksel sınıf ve parti-tabanlı iktidar siyasetinden ziyade,
mikro-siyasi faaliyetler ve toplumsal hareketler postmodern dünyada önem kazanır.
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Jameson (2008) postmodern kopmanın salt kültürel bir bağlamda ele alınmaması
gerektiğini, postmodern kuramların aynı zamanda, Daniel Bell’in (1973) adına “postendüstriyel toplum”, Peter Drucker’in (1993, 1994) “bilgi toplumu”, Masuda’nın (1990)
enformasyon toplumu ve Castells’in (1999) “ağsı toplum” olarak adlandığı yeni toplum
tipiyle de güçlü bir kan bağı olduğunu ifade ediyor. Jameson postmodernliği, geç
kapitalizmin kültürel mantığı olarak adlandırmaktadır. Ona göre postmodern dünya,
öncülünden çok daha insancıl, çok daha insana özgü bir dünyadır. Jameson’un “geç
kapitalizm” olarak adlandırdığı dönemi, Albrow (1996), modernlikten sonra gelen “küresel
çağ” olarak adlandırmaktadır. Beck (2003) is bu dönemi ulus devletin gerilediği “ikinci
modernlik” çağı olarak adlandırmaktadır. Öte yandan küreselleşmenin modernleşme ile
özdeş tutulmasına karşı çıkarak, küreselleşmeyi post-modernliğe doğru bir hareket olarak
gören yazarlar da mevcuttur (Scholte, 2003).
Postmodern bir döneme girmek yerine, modernliğin sonuçlarının daha da
radikalleştiğini ve evrenselleştiğini iddia eden Giddens (1994)’ın, görüşleri Tablo 2.1’de
özetlemektedir. Giddens’a göre, postmodernlik, günümüzdeki dönüşümleri epistemolojik
terimlerle anlar ya da epistemolojiyi tümüyle bir kenara iter, benliği çözülmüş ve parçalanmış
olarak değerlendirir, hakikatı tarihsel olarak görür, bireylerin küreselleşme karşında
hissettikleri güçsüzlüğü kuramsallaştırma yoluna gider. Ancak radikal modernlik,
parçalanmışlık duygusu yaratan kurumsal gelişimleri belirlemeye çalışır, yüksek modernliği,
dağılmanın küresel bütünleşmeye yönelik egemen eğilimlerle diyalektik olarak bağlantılı
olduğu bir koşullar kümesi olarak görür, postmodernliği, modernliğin kurumlarının ‘ötesine’
yönelen olası dönüşümler olarak tanımlar.
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Tablo 2.1: Postmodernlik ve Radikal Modernlik Düşünceleri Arasında Bir Karşılaştırma
Radikal Modernlik

Postmodernlik

1. Günümüzdeki dönüşümleri epistemolojik
1. Bir bölünme ve dağılma duygusu yaratan
terimlerle anlar ya da epistemolojiyi
kurumsal gelişimleri belirler.
tümüyle bir kenara iter.
2. Yüksek modernliği, dağılmanın küresel
2. Günümüzün toplumsal dönüşümlerinin
bütünleşmeye yönelik egemen eğilimlerle
merkezkaç eğilimleri ve bunların altüst
diyalektik olarak bağlantılı olduğu bir
edici karakteri üzerinde odaklanır.
koşullar kümesi gibi görür.
3. Benliği, sadece, kesişen güçler alanı
3. Benliği, deneyimin bölünmesiyle,
olmaktan öte bir şey olarak görür; aktif
çözülmüş ya da parçalanmış olarak
refleksif kimlik süreçleri modernlikle
değerlendirir.
muhtemeldir.
4. Küresel nitelikteki sorunların önceliği göz
önüne alındığında, hakikat iddialarının
evrensel özelliklerinin kendilerini bize karşı
4. Hakikat iddialarının bağlamsallığını
konulamaz biçimde dayattığını öne sürer. Bu
tartışır ya da bunları ‘tarihsel’ olarak görür.
gelişmelerle
ilgili
sistematik
bilgi
modernitenin
refleksivitesi
tarafından
engellenmez.
5. Bireylerin küreselleştirici eğilimler 5. Güçsüzleşme ve güçlenme diyalektiğini
karşısında
hissettikleri
güçsüzlüğü hem deneyim hem de eylem bağlamında
teorileştirir.
analiz eder.
6. Gündelik hayatın ‘boşaltılmasını’ soyut 6. Gündelik hayatı, soyut sistemlere karşı,
sistemlerin devreye girişinin bir sonucu yitimi olduğu kadar, yeniden temellükü de
olarak görür.
içeren etkin bir tepkiler bütünü olarak görür.
7.
Eşgüdümlü
siyasal
girişimi 7. Eşgüdümlü siyasal girişimi yerel düzeyde
bağlamsallığın önceliği ve dağılma olduğu kadar, küresel düzeyde de hem
tarafından engellenen bir şey olarak ele alır. mümkün hem de gerekli olarak değerlendirir.
8. Postmodernliği, modernliğin kurumlarının
8.
Postmodernliği,
epistemolojinin,
‘ötesine’ yönelen olası dönüşümler olarak
bireyin/ahlakin sonu olarak tanımlar
tanımlar.
Kay: Giddens, 1994
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2.4. Modernlik ve Küreselleşme
Robertson’a (1999) göre küreselleşme, hem dünyanın küçülmesine hem de dünya
bilincinin güçlenmesine atıf yapar. Ona göre küreselleşmeyi modernlikle bir tutmak ya da
modernliğin sonucu olarak görmek doğru değildir. Robertson küreselleşmenin aşağıdaki
beş evreden geçtiğini iddia etmektedir:
Oluşum Evresi: Avrupa’da on beşinci yüzyılın başlarından on sekizinci yüzyılın
ortalarına kadar süren dönemi kapsar. Ulus topluluklarının ortaya çıkmaya başladığı yıllardır.
Miladi takvimin yayılması, modern coğrafyanın başlaması, birey anlayışlarının ve insanlığa
ilişkin düşüncelerin öne çıkarılması bu dönemde olmuştur.
Başlangıç Evresi: Avrupa’da 18. yüzyılın ortasından 1870’lere kadar süren dönemdir.
Türdeş, üniter devlet düşüncesinin, ulusçuluğun, uluslararası ilişkiler ve daha somut bir
insanlık anlayışının yerleşmesi bu dönemde olmuştur.
Yükseliş Evresi: 1870’lerden 1920’lerin ortasına kadar süren dönemdir. Bu dönemde
modernlik sorunu ilk kez temalaştırılmış, “uluslararası toplum” anlayışı güç kazanmış ve göçe
yönelik sınırlandırmalar küreselleşmiştir. Olimpiyatlar ve Nobel gibi küresel yarışmalar ile ilk
dünya savaşı bu dönemde ortaya çıkmıştır.
Hegemonya Mücadelesi Evresi: 1920’lerin ortasından 1960’ların sonuna kadar
devam eden dönemdir. Önce Milletler Cemiyeti ve sonrasında da Birleşmiş Milletler bu
dönemde kuruldu. Ulusal bağımsızlık ilkesi kabul edildi. Soykırım, soğuk savaş, atom
bombasının kullanılması ve üçüncü dünyanın ortaya çıkması bu döneme rastlar.

Şekil 2.5
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Belirsizlik Evresi: 1960’ların sonunda başlayan ve küresel bilincin arttığı dönemdir.
Post-materyalist değerler artış göstermiştir. Aya ayak basılmış, soğuk savaş sona ermiş ve
nükleer silahlar yaygınlaşmıştır. Küresel kurumların ve iletişim araçlarının sayısında artış
ortaya çıktı. Çok kültürlülük, çok etniklik ve insan hakları sorunları öne çıkmıştır. Özellikle
çevre sorunlarına yönelik duyarlılık ve dünya vatandaşlığına ilgi artmıştır.
Robertson beş evre olarak ele aldığı ve 1990’larda bıraktığı küreselleşme süreci asıl bu
dönem sonrasında inanılmaz bir hızla insanlığın kaderini etkiler hâle gelmiştir. Bu
sınıflamaya 1990 sonrası için yeni bir evre ekleyecek olsak adı muhtemelen “hiper küresel
çağ” olurdu. Çünkü küreselleşmenin etkisi bu dönemde hepimizin hayatının en küçük
ayrıntısında bile hissedilir hâle gelmiştir.
Tablo 2.2 : Küreselleşmenin Zamanlaması
Yazar

Başlangıç

Tema

Marks

1500’ler

Modern kapitalizm

Wallerstein

1500’ler

Modern Dünya Sistemi

Robertson

1500ler, 1870 - 1920’ler

Çok boyutluluk

Giddens

1800’ler

Modernlik

Tomlinson

1960’ler

Kültürel Gezegenleşme

Kay: Pieterse, 2009
Bazı yazarlar (James, 2006) da, küreselleşmenin modernlikten önce var olduğunu
iddia etmektedirler. Tablo 2.2’de Marks, Wallerstein, Robertson, Giddens ve Tomsilon’un
küreselleşmenin tarihine dair görüşlerinin özetini görüyorsunuz. Marks, Wallerstein ve
Robertson küreselleşmenin tarihi ile kapitalizmin tarihini neredeyse özdeş tutuyorlar. Ancak
Giddens küreselleşmeyi daha çok Aydınlanma çağı sonrasında başlatırken Thomsilon’un
kuramı açısından 1960’lar sonrasının özel bir yeri olduğu görülüyor.
Robertson kuşkuyla yaklaşsa da Giddens’ı izleyen sosyal bilimcilere göre,
küreselleşme, hem modernleşmenin en görünür sonucu olmuş hem de modernliği yeniden
biçimlendirmiş ve modernliğin referans çerçevesini modifiye etmiştir. Teorisyenliğini
Giddens’in yaptığı bu yazarlara göre, modernlik küresel bir süreç olmuştur. Martinelli (2005)
modernleşme çalışmalarının çoğunun, toplumları ayrı varlıklar olarak düşündüğünü, oysa
şimdi analizin küresel düzeyde olması gerektiğini söylüyorlar.
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Bazı yazarlar küreselleşmeyi, modernleşmenin yeni bir aşaması olarak görmeyi
indirgemeci ve deterministik olarak eleştirseler (Scott, 1997) de Giddens (1994, 2003)
modernliğin doğası itibarıyla küreselleştirici olduğunu iddia eder. Ona göre modern dönemde
zamansal-alansal uzaklaşma düzeyi, önceki bütün dönemlerden çok daha yüksektir. Yerel ve
uzak toplumsal biçim ve olaylar arasındaki ilişkiler de buna uygun olarak esnerler.
Küreselleşme asıl olarak bu esneme sürecine işaret eder. Giddens küreselleşmeyi, dünya
çapındaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması olarak tanımlar. İçinde yaşadığımız çağda yerel
olarak görülen sorunlar kısa sürede küresel sorunlar halini alabilirler. Böylece küreselleşme
uzak yerellikleri yerel olayların binlerce kilometre ötedeki olaylar tarafından biçimlendirildiği
bağlantılar kuran dünya çapında toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması olarak tanımlar. Örneğin
bir bölgede ortaya çıkan yerel çatışma, başka bölgeleri göç istilası ile karşı karşıya bırakabilir.
Giddens’a (2010) göre, küreselleşmiş düzenlerin ortaya çıkışı, günümüzde “içinde”
yaşadığımız dünyanın önceki çağların dünyasından farklı olması anlamına gelmektedir.
Küreselleşme, bir ölçüde dünyada yaşayan hiç kimsenin kaçamayacağı yüksek etkili riskler
nedeniyle, tüm insan toplumlarını belirli noktalarda birleştirir. Bazı yazarlar (Jamieson &
Simpson 2013) da küreselleşmeyi, mesafenin öneminin beklenmedik biçimde azaldığı ve
seyahat hızının arttığı yeni modernlik olarak ifade etmişlerdir. Beck (2003) Birinci
modernliğin ulusal modernlik olmasına karşılık, ikinci modernliğin, transnasyonal ve
kozmopolitan bir modernlik olduğunu vurgular. İkinci modernlik aşamasında, ekonomik,
kültürel, teknolojik, politik ve bütün toplumsal gelişmeler küresel hâle gelmektedir.
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Uygulamalar
1)
Modernleşmenin sizin hayatınız üzerindeki etkileri üzerine bir yazı yazarak
mümkünse bunu sosyal medyada tartışmaya açınız.
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Uygulama Soruları
1)

Modernlik sizce insanlığı özgürleştiriyor mu?

2)

Radikal modernlik tezi, hangi noktalarda postmodernlikten ayrılıyor?

3)
Küreselleşme
Sorgulayınız.

modernliğin

radikalleşmesi

mi

yoksa

aşılması

mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Modernlik hem olumlu hem de olumsuz çağrışımları olan bir kavram. Marks’ın
deyimiyle “katı olan her şeyi buharlaştırıyor ve sınırları dağıtıyor. Hem hayranları hem de
düşmanları vardır. Sözcüğünün kökü, Latincede “modos”a dayanıyor. Modos’un anlamı ise
“şimdi” demektir. Yani kelime anlamı itibarıyla, şimdiki zamanın farkında olarak değişmeyi
ifade etmektedir. Modernlik tarihte bir dizi değişikliğe işaret eder. Bazıları onu, akılcılığın ve
empirizmin yükseldiği 18. yüzyılın ortalarına yani Aydınlana çağına dayandırırlar. Bazıları da
modernliği endüstrileşmenin getirdiği değişikliklerle açıklarlar. Özellikle köyden kente göç,
devlet müdahalesin artması, sekülerleşme, bireycilik, eğitim, sosyal hareketlilik, ulus devletin
yükselişi ve kapitalist ilişkilerin artışı modernlik sürecinde özel bir yere sahip olmuştur.
Giddens, modernliği erken ve geç modernlik olarak ikiye böler. Geç modernliği,
“radikalleşmeşmiş modernlik” ya da “yüksek modernlik” olarak da adlandırır. Bu bir tür
küresel modernliktir. Moderlik gibi postmodernlik de sık sık farklı anlamlarda kullanılan
tartışmalı bir kavram. Posmodern olarak adlandırılan siyasal ve kültürel uygulamaların
egemen olduğu dönemi anlatmak için kullanılmaktadır. Postmodernlik, modernlikten kopuşu
ifade etmekte. Bazıları postmodern dönemin, 20. yüzyılın ikinci yarında başladığına
inanırken, bazıları da modernliğin sonun gelmediği, tam aksine radikalleştiğini iddia
etmektedir. Lyotard’a göre, postmodernlik, meta anlatılara kuşkuyu karakterize eder.
Metaanlatı, genel olarak dünyada ya da insan deneyimlerinin özünü açıklamaya çalışan bir
“teori” ya da bir “öykü” olabilir. Robertson’a göre küreselleşme, hem dünyanın küçülmesine
hem de dünya bilincinin güçlenmesine atıf yapar. Ona göre küreselleşmeyi modernlikle bir
tutmak ya da modernliğin sonucu olarak görmek doğru değildir. Robertson kuşkuyla yaklaşsa
da, Giddens’ı izleyen sosyal bilimcilere göre, küreselleşme hem modernleşmenin en görünür
sonucu olmuş hem de modernliği yeniden biçimlendirmiş ve modernliğin referans çerçevesini
modifiye etmiştir. Teorisyenliğini Giddens’in yaptığı bu yazarlara göre, modernlik küresel bir
süreç olmuştur. Martinelli modernleşme çalışmalarının çoğunun, toplumları ayrı varlıklar
olarak düşündüğünü, oysa şimdi analizin küresel düzeyde olması gerektiğini söylüyor.
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Bölüm Soruları
1) Modern sözcüğünün kelime anlamını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?
a) Geleneğe sıkı sıkıya bağlı olmak
b) Şimdiki zamanın farkında olarak değişmeyi ifade etmek
c) Şimdiyi yok sayarak hayallerde yaşamak
d) Geçmişi bugün gibi yaşamaya çalışmak
e) Gelecek kaygısı ile yaşamak
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi modernliği ifade etmemektedir?
a) Meta anlatılara kuşku
b) Bireycilik
c) Eğitim talebinin artışı
d) Ulus devletin yükselişi
e) Kapitalist ilişkilerin artışı
3) Batıda modernlik aşağıdaki süreçlerden hangisi ile paralel olarak gelişmiştir?
a) Akılcılığın gerilemesi
b) Enformason ve telekominikasyon teknolojileri
c) Sömürgecilik
d) İlerlemeye olan inancın ortadan kalkması
e) Despotik yönetimler
4) Aşağıdakilerden hangisi Touraine’e göre modernliği ifade etmektedir?
a) Bir başarı olarak dünyanın parçalanması ile övünür.
b) Ahlaki değerleri güçlendirmiştir.
c) Düşünce özgürlüğü gerilemiştir.
d) Hukukun kayırmacılıktan uzak herkese aynı şekilde uygulanmasıdır.
e) Soykırıma zemin hazırlamıştır.
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5) Aşağıdakilerden hangisi modern toplumların özelliklerinden birisi değildir?
a) Rasyonel eylemi esas alır.
b) Bilim paradigmasını esas alır.
c) Ulus devlete doğru bir ilerlemeye inanır.
d) İnsanlar ümmet kavramının etrafında bir araya gelirler.
e) İnsanlar toplumsal sadakatlerini daha “laik” ve “ulusal birlik”le tanımlamaya
başlarlar.
6) Aşağıdakilerden hangisi modern toplumlardaki bireyin özelliklerinden birisi
değildir?
a) Grubun çıkarı bireyin çıkarından önde gelir.
b) Bireysel ilişkiler büyük ölçüde “şahsi”likten uzaklaştırılır.
c) İlişkiler formel ilişkilere dönüşür.
d) Rasyoneldirler.
e) Arzu ve isteklerini sınırlayabilen akılcı bireylerdir.
7) Aşağıdakilerden hangisi modernlik düşüncesinin ve uygulamalarının güç kazandığı
toplumların temel hedefleri arasında yer almaz?
a) Geleneklerin katı bir şekilde korunması
b) Ticaret kurallarının düzenlenmesi
c) Kamu idaresi ve hukuk devletinin oluşturulması
d) Eğitimin/okuryazarlığın artırılması
e) Yasakların ve ayrıcalıkların sorgulanması
8) Araçsal akılcılığın başarısının kriteri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özgürleşme
b) Maksimum verimlilik
c) Geleneklere bağlılık
d) Komin hayatı
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e) Otoriteyi sorgulamamak
9) Aşağıdakilerden hangisi Robertson’a göre küreselleşmenin oluşum evresinde
meydana gelen gelişmelerden birisidir?
a) Türdeş, üniter devlet düşüncesinin yerleştiği dönemdir.
b) Bu dönemde uluslararası toplum anlayışı güç kazanmıştır.
c) Göçe yönelik sınırlandırmalar küreselleşmiştir.
d) Nobel gibi küresel yarışmalar bu dönemde ortaya çıkmıştır.
e) Ulus topluluklarının ortaya çıkmaya başladığı yıllardır.
10) Ulus devletin yerel ihtiyaçlara cevap vermede büyük, buna karşılık küresel
ihtiyaçlara cevap verme konusunda küçük gelmeye başladığı iddia eden bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) A. Giddens
b) Z. Bauman
c) D.Bell
d) B. Barber
e) P. Wagner

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) c, 4) d, 5) d, 6) a, 7) a, 8) b, 9) e, 10) c
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3. KÜRESELLEŞMEYE POZİTİF YAKLAŞIM: THOMAS L.
FRIEDMAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde küreselleşmeye pozitif yaklaşımının örneklerinden olan Thomas L.
Friedman’ın görüşleri, küreselleşmenin liberal yorumu, küreselleşmenin nasıl geri dönülmez
biçimde dünyayı değiştirdiği öğrenilecektir.

50

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sizce serbest piyasa temelli ekonomiler daha mı çok zenginlik yaratıyorlar?

2)

Ülkeler küreselleşmeye direnebilirler mi?

3)

Neden bazı ülkeler küreselleşmeden faydalanırken bazıları faydalanamıyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Küreselleşmenin
Lexus ve Zeytin Ağacı:
perspektiften
Küreselleşmeyi Anlamak
öğreneceksiniz.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

liberal bir Okuyarak, yorumlayarak ve
mantığını mümkünse arkadaşlarınızla
tartışarak

Küreselleşmenin aşamalarını ve
Okuyarak, yorumlayarak ve
Dünya Düzdür: 21. yy’da küreselleşme sürecinde kültürün
mümkünse arkadaşlarınızla
Küresel Dünya
önemini ve dünyanın nasıl
tartışarak
düzleştiğini öğreneceksiniz.
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Anahtar Kavramlar
•

Altın deli gömleği

•

Elektronik sürü

•

Altın kemerler teorisi

•

Uzun boynuzlu sığırlar
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Giriş
Küreselleşme çok tartışmalı bir kavram. Bazı yazarlar onu gelip geçici bir moda olarak
görürken, Thomas L. Friedman (2010; 2012) gibi taraftarları için küreselleşme, ülkenin hem
iç hem de dış siyasetini kapsayıcı bir uluslararası sistemdir. Dünyanın şimdiye kadar
görülmedik şekilde bütünleşmesidir. Arkasındaki yön verici mekanizma, piyasa
kapitalizmidir. Bir diğer ifade ile küreselleşme serbest rekabete dayanan piyasa
kapitalizminin tüm yeryüzüne yayılmasıdır. Soğuk savaş döneminin aksine, dünyayı
homojenleştirici bir kültürü vardır. Bu da kültürel anlamda dünyada Amerikanlaştırılmanın
yaygınlaştırılması eğilimidir.
Friedman, soğuk savaşın bölünük dünyasına karşı, küreselleşmenin enformasyon
teknolojileri vasıtasıyla dünyayı bütünleştirmesine vurgu yapıyor. Bilgisayarlaşma,
minyatürleşme, telekomünikasyon ve dijitalleşme alanlarındaki yeniliklerin, teknolojiyi
demokratikleştirdiğini ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insana, şimdiye kadar
görülmemiş yollarla ve şimdiye kadar görülmemiş bir kolaylıkla, birbirlerine ulaşma,
birbirleriyle enformasyon, haber, para, aile fotoğrafı, finansal alım-satım, müzik veya
televizyon programı değiş tokuşunda bulunma fırsatı verdiğini iddia ediyor.
Küresel ekonomide geleneğin yerini inovasyon, geçmişin yerini bugün (ve gelecek)
alıyor. Bir diğer ifade ile küresel dünya süreksizlik ve belirsizliklerin dünyasıdır. Michael
Mandelbaum’dan hareketle, soğuk savaşı bir spor olarak sumo güreşine benzetirken
küreselleşmeyi durmadan tekrarlanan bir 100 metre koşusuna benzetiyor. Kaç kez
kazanırsanız kazanın, ertesi gün yeniden yarışa çıkmanız gerekir. Ve saniyenin yüzde biri
kadar bir farkla bile kaybetseniz, bir saatlik farkla kaybetmiş gibi bir duruma düşebilirsiniz.
Soğuk savaş dostlar ve düşmanlardan oluşan bir dünya olmasına karşılık, küreselleşme
dostları da düşmanları da “rakipler” hâline getirir.
Bu ünitenin amacı, liberal küreselleşmenin en sıkı savunucularından olan Thomas L.
Friedman’ın, yayınlandıktan sonra dünyada büyük yankı uyandıran Lexus ve Zeytin Ağacı:
Küreselleşmenin Geleceği (2010), Dünya Düzdür: 21. Yüzyılın Kısa Tarihi (2012)
kitaplarında ortaya attığı küreselleşmeye dair görüşlerini özet olarak ele almaktır.
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3.1. Lexus ve Zeytin Ağacı: Küreselleşmeyi Anlamak
Kendini bir şahin küreselci olarak tanımlayan Friedman, dünya sistemindeki kaosun
ortadan kaldırılmasının tek yolunun küreselci bakış açısı olduğunu ifade etmektedir. Ona
göre, günümüzün uzmanları ormandaki ağaçları (parçaları) görmekte usta olmalarına karşılık,
ormanı (yani bütünü) görmek konusunda yetersizdirler. Uzmanlar, tek tek ağaçları tanıyorlar,
ancak ormanda yollarını kaybediyorlar. Küreselleşme sadece teorilerle açıklanamayacak
kadar karmaşık bir sitemdir. Bugün dünyada küreselleşmeden daha karmaşık bir politik
sistem yok ve onu anlamaya çalışanlar da sistemin kendisi kadar çok yönlü olması gerekir
demektedir.
Küreselleşme sadece paranın ve malların değil, aynı zamanda insanların dolaşımı ve
erişiminin önündeki engelleri de yıkmış ve bireylere hiç görülmedik bir güç kazandırmıştır.
Siyaset artık küresel bir iş hâline gelmiştir. Bütün ülkeler doğrudan ya da dolaylı olarak
küresel sistem tarafından biçimlendirilmektedir.

Şekil 3.1

3.1.1. Mikroçip Bağışıklık Sistemi Bozukluğu ya da Örgütlerin
Yeniden Yapılanması
Bilindiği gibi endüstri çağında bürokratik örgütler hiyerarşik yapılara sahiptir. Bu
yapıda hiyerarşinin (piramidin) üst tarafı karar verir, aşağıdakiler uygulardı. Ara ve alt
kademedekiler, kendi işlerini yapabilecek kadar enformasyona sahip olurlardı. Ancak
küreselleşme çağının örgütleri, daha çok demokratikleşmektedirler. Örgüt yapıları gücü
merkezden çevreye doğru yayacak şekilde yeniden yapılanmaktadır. Şirketler, zamanın ve
mesafenin öneminin ve korumacı engellerin azalması sayesinde, müşterinin nabzını sürekli
tutar hâle gelmişlerdir. Aksi takdirde müşterilerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadırlar.
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Bu yeni siteme uyum sağlayamayanlara Friedman “Mikroçip Bağışıklık Sistemi Bozukluğu”
(MBSB) hastası diyor. Küreselleşme çağında devletler ve şirketler ya kendilerini yeniden
yapılandırarak söz konusu süreçten yararlanıyor ya da bunu başaramayarak MBSB’ye yenik
düşüyorlar. Bu yeni dönemde karar sürecinin demokratikleşmesi ve iktidarın merkezden
çevreye yayılması, merkezden yönetilen sistemleri gevşettiği için, kararlar ve enformasyon
hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya doğru akabilmekte ve merkez yeniden
tanımlanmaktadır.

3.1.2. Altın Deli Gömleği: Küresel Ekonominin Yeni Kuralları
Friedman’a göre, küresel dönüşüm, serbest piyasa kapitalizmi dışındaki bütün
ideolojik seçenekleri ortadan kaldırmıştır. Serbest piyasa ve küresel bütünleşme dışında
insanlar yol aramaya devam etseler de artık bir “üçüncü yol” mevcut değildir.
Bilindiği gibi endüstri devrimi, geçmiş dönemin kurumlarını yıkmış ve beraberinde
acımasız Darwinci bir düzen getirmiştir. Endüstri düzeni, gelir dağılımında uçurumlar
yaratmış ve herkesi baskı altına sokmuştur. Ancak aynı Endüstri Devrimi yararlanmasını
bilenlerin yaşam standartlarında büyük sıçramalara yol açmıştır. Yaşananlar büyük
toplumsal tepkilere yol açmış ve çıkış yolları aranmaya başlanmıştır. Friedman, Komünist
Manifesto’da Karl Marx ve Friedrich Engels’in bu dönem için söylediği şu ifadelere
dikkatimizi çekiyor: “Üretimin sürekli altüst oluşu, bütün toplumsal koşullardaki düzenin
kesintisiz bozuluşu, sonu gelmez belirsizlik ve hareketlilik, burjuva çağını önceki çağların
tümünden ayırıyor. Bütün sabit, donmuş ilişkiler, onlara eşlik eden eski ve saygıdeğer
önyargılar ve görüşlerle birlikte tasfiye oluyor, yeni oluşanların hepsi kemikleşemeden
eskiyor. Yerleşmiş olan ne varsa eriyip gidiyor, kutsal olan ne varsa lanetleniyor ve insan
kendi gerçek yaşam koşullarına ve hemcinsleriyle ilişkilerine nihayet ayık kafayla bakmak
zorunda kalıyor.”
Endüstri devrimin sonunda ortaya çıkan adaletsizlikleri yok etmek için ortaya atılan ve
merkezi planlamaya dayanan devrimci seçenek 1917’den sonra Sovyetler Birliğinde
denenmiş ancak 1989 yılında sahneden çekilmiştir. Endüstri devrimi sonrasında yaşandığı
gibi, günümüzde de bir büyük dönüşüm yaşanıyor. Fridmana göre, serbest piyasa
kapitalizminin Darwinci acımasızlığından hoşlanmayan insanlar, günümüzde de gerçek bir
ideolojik alternatiften yoksunlar. Diğer sistemler geliri daha etkili ve daha adil biçimde
dağıtıyor olabilirler, ama hiçbiri, dağıtılacak geliri yaratmada serbest piyasa
kapitalizminden daha etkili olamaz, önümüzde tek bir yol var diyor.
Ülkeler, küresel ekonominin serbest piyasa kurallarını kavrayarak bunlara uymaya
karar verdiğinde, “altın deli gömleği” dediği şeyi sırtına giydiğini iddia ediyor. Eğer bir ülke,
altın deli gömleği için henüz ölçü aldırmamışsa, bunu yakında yapacağını ifade ediyor. Altın
deli gömleği ilk kez, 1979’dan itibaren İngiltere’de, Margaret Thatcher tarafından
dikilmeye ve popülerleştirilmeye başlamış, 1980’lerde ABD’de Ronald Reagan’dan gelen
destekle, altın deli gömleği, küresel bir moda hâline gelmiştir. Bu modelin ortaya çıkış
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Friedmana göre, bir ülkenin altın deli gömleğinin içine sığabilmesi için şu altın
kuralları benimsemesi gerekir: Özel sektörü ekonomik büyümenin temel motoru hâline
getirmek, enflasyon oranını düşük tutmak ve fiyat istikrarı sağlamak, devlet bürokrasisini
küçültmek, bütçe fazlası sağlamasa bile olabildiğince dengeli bir bütçe yürütmek, ithal
ürünler üzerindeki gümrük tarifelerini kaldırmak veya düşürmek, kotalardan ve yerel
tekellerden kurtulmak, ihracatı artırmak, devlete ait sanayi kuruluşlarını ve kamu iktisadi
teşebbüslerini özelleştirmek, sermaye piyasalarını serbestleştirmek, para birimini konvertibl
hâle getirmek, ülkedeki sektörleri, hisse senedi ve tahvil piyasalarını doğrudan yabancı
mülkiyete ve yatırıma açmak, ülke içindeki rekabeti olabildiğince artırmak üzere ekonomiyi
devlet düzenlemelerinden arındırmak, kamusal yolsuzlukları, sübvansiyonları ve rüşveti
olabildiğince azaltmak, bankacılık ve telekomünikasyon sistemlerini özel mülkiyete ve
rekabete açmak, yurttaşlara yerel ve yabancı emeklilik fonları ve yatırım fonları arasından
seçim yapma fırsatını vermek.
Küreselleşme anlayışının da özünü oluşturan yukarıdaki serbest piyasa kurallarının
hayata geçmesi, Friedmana göre, ekonomiyi büyütür ve siyasetin etki alanını azaltır. Yani,
ekonomi cephesinde altın deli gömleği genellikle büyümeyi destekler ve ortalama gelir
düzeyinin yükselmesini sağlar dış ticaretin, yabancı yatırımların ve özelleştirmenin artması ve
küresel rekabet baskısı altında kaynakların daha verimli kullanılması sağlar. Ama siyasi
cephede, iktidar sahiplerinin seçeneklerini daraltarak onları daha kısıtlı parametrelerle
çalışmaya zorlar. Altın deli gömleğini giymiş ülkelerde iktidar ve muhalefet partileri arasında
gerçek farklar bulmanın giderek güçleşmesi bu yüzdendir. Ülkeler altın deli gömleğini bir kez
giydi mi politik seçenekleri, serbest piyasa kurallardan önemli ölçüde sapamaz. Aksi
takdirde, yatırımcıların kaçmasına, faiz oranlarının yükselmesine ve piyasa
değerlendirmelerinin düşmesine yol açarlar. Altın deli gömleği içinde daha rahat hareket
etmenin tek yolu onu genişletmektir ve onu genişletmenin tek yolu da üzerinize sıkı sıkı
oturmasını sağlamaktır. Eskiden ‘tarihsel koşullar’ böyle gerektirdi denirken günümüzde
‘piyasa kuvvetleri’ böyle gerektiriyor denmektedir. Bugün ülkelerin önündeki büyük
kararlar, demokrasi yolunu izleyip izlememek ve açık bir ekonomi yürütüp yürütmemektir.
Bunlar en önemli tercihlerdir. Ama bu tercihi bir kez yaptıktan sonra, politika bu sistemin size
sağladığı kısıtlı hareket alanı içinde kararları yürürlüğe koymaya yarayan bir siyaset
mühendisliği deneyimine iner.
Ülkelerin altın deli gömleğini giymekten (yani serbest piyasa kurallarını
benimsemekten) kaçınmalarının giderek zorlaştığını iddia eden Friedman, “Altın deli
gömleğini giymek ve küresel piyasalarla bağlantıya girmek zorunda olduğumuzu
söyleyemezsiniz. Bizim kendi kültürümüz, kendi değerlerimiz var ve bu işi kendi
yöntemimizle, kendi hızımızla yapacağız. Hepimiz bir araya gelip bu kadar kısıtlayıcı
olmayan başka bir model üzerinde anlaşmaya niçin varmayalım?” şeklindeki itirazlara şu
cevabı veriyor: “Günümüzün küresel piyasa sistemi, yani hızlı dünya ve altın deli gömleği
aslında iletişim kurma, yatırım yapma ve dünyayı görme biçimimizi kökünden değiştiren
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büyük tarihi kuvvetlerin ürünüdür. Bu değişimlere direnmek istiyorsanız bu sizin bileceğiniz
bir iştir. Ama eğer giderek artan bir bedel ödemeden ya da giderek yükselen bir duvar inşa
etmeden bu değişimlere karşı koyabileceğinizi sanıyorsanız, kendinizi kandırıyorsunuz.”
Çünkü finansın, teknolojinin ve enformasyonun demokratikleşmesi sadece alternatif
sistemleri koruyan duvarları yerle bir etmekle kalmadı. Mevcut demokratikleşme süreci,
aynı zamanda ona “elektronik sürü” dediği yeni bir güç kaynağının doğmasına neden
olduğunu iddia ediyor.

3.1.3. Elektronik Sürü: Küresel Aktörler
Elektronik sürü, dünyanın her köşesinde bilgisayar ekranlarının başında paralarını
yatırım fonlarından emeklilik fonlarına, emeklilik fonlarından yükselen piyasa fonlarına
taşıyan ya da evlerinde internet üzerinden işlem yapan bütün o isimsiz hisse senedi, tahvil ve
döviz takasçılarından oluşuyor. Bunun yanı sıra, fabrikalarını artık dünyanın her yanına
yayan, sürekli en verimli, en düşük maliyetli üretici ülkelere kaydıran çok uluslu şirketleri de
içine alıyor.
Finans, teknoloji ve enformasyonun demokratikleşmesi sayesinde bu sürü giderek
artan bir hızla genişliyor. Öyle ki artık büyümeyi sağlayan asli sermaye kaynağı olarak
devletlerin yerini almaya başladığını iddia ediyor. Günümüzün küreselleşme sisteminde öne
çıkmak isteyen ülkeler sadece altın deli gömleğini giymekle kalmayıp aynı zamanda bu
elektronik sürüyle bağlantı kurmak zorunda. Elektronik sürü altın deli gömleğine bayılır;
çünkü bir ülkede görmek istediği bütün serbest piyasa kurallarını temsil eder. Bu gömleği
giyen ve üzerinde tutan ülkeler, sürü tarafından büyümelerini sağlayacak yatırım sermayesiyle
ödüllendirilir. Onu giymeyen ülkeler ise sürü tarafından cezalandırılır, elektronik sürü o
ülkeden uzak durur ya da parasını o ülkeden dışarı çıkarır.
Friedman’a göre, Moody’s Investors Service ve Standard & Poor’s elektronik sürünün
çoban köpekleridir. Bu kredi notu kurumları dünyanın her köşesinde dolaşır, ülkeleri koklayıp
dururlar. Altın deli gömleğini üzerinden atmaya çalışan bir ülke gördüklerinde gürültüyle
havlamakla görevlidirler. Elektronik sürü, ulus-devletler ve altın deli gömleği arasındaki
bu etkileşim günümüzdeki küreselleşme sisteminin merkezini oluşturuyor.
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Şekil 3.2
Elektronik sürü, Soğuk Savaş sırasında büyümüştür. Ancak soğuk savaşın duvarlarla
çevrili dünyasında, sürü üyelerinin bugünkü ağırlık ve güçlerine ulaşmaları mümkün
olmamıştır. O dönemde çoğu ülke (en azından 1970’lere kadar) sermayenin şimdiki
küreselleşme sisteminde olduğu gibi sınırların dışına çıkmasını önleyen sermaye denetimleri
uygulamıştır. Bu da elektronik bir sürü hâlinde bir araya gelmeyi çok zorlaştırmıştır. 1970’ler
öncesinin kapalı ekonomilerinde, devletler başat yönlendiriciler olmuşlardır. Ayrıca Soğuk
Savaş döneminde, ABD ve Sovyet hükümetleri, mali politikaların zorunlu kıldığı yüksek
vergileri Soğuk Savaş bahanesiyle kolayca gerekçelendirebilmişlerdir: “Düşmanla savaşmak
için, Ay’a insan göndermek için, ordumuzun daha kolay hareket etmesini sağlayacak yeni
otoyollar kurmak için vergilerinize ihtiyacımız var.” demişlerdir. Öte yandan gelişmekte olan
pek çok ülke, süper güçlerden birini ya da uluslararası kredi kuramlarını kullanarak kendi
başına gücünün yetmeyeceği bir baraj yapmak, bir ordu kurmak ya da bir otoyol inşa etmek
için gerekli parayı bulabiliyordu. Ve bu gelişmekte olan ülkelerin vatandaşları, dünyanın
başka yerlerindeki insanların nasıl yaşadığı konusunda bugünkünün yarısı kadar bilgi sahibi
değillerdi. Dolayısıyla kapalı bir ekonominin yol açtığı düşük yaşam standartlarına daha kolay
katlanabiliyordu diyor.
Ancak finans, teknoloji ve enformasyonun demokratikleşmesi, Soğuk Savaş sisteminin
sona ermesi ve dünyanın her yanındaki duvarların yıkılmasıyla birlikte, ansızın çok sayıda
ülkenin yatırımcılarından oluşan bir sürünün özgürce koşturabildiği uçsuz bucaksız bir
küresel ova oluştuğunu iddia ediyor. Elektronik sürünün otlama, büyüme, çoğalma ve en
sonunda güçlü süper piyasalara dönüşme fırsatını bulduğu yer, daha sonraları siber uzaya
doğru genişleyen bu uçsuz bucaksız ova olmuştur. Küresel girişimcilerin günümüzde karşı
konulmaz bir ekonomik büyüme kaynağı hâline gelirken, kaçırıldığı zaman hükümetleri
bile devirebilecek kadar ürkütücü bir kuvvete nasıl dönüştüğünü iddia ediyor.
Friedman’ın yukarıda ifade edilen görüşleri, aslında 2000’li yılların başında Türkiye’de DSPANAP ve MHP koalisyon hükümetinin sonunu hazırlayan ve 2002 seçimlerinde üç partiyi de
yüzde 10 barajının altında bırakan krize de ışık tutmaktadır.
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Yatırım araç ve fırsatlarındaki çeşitlilik, daha önce hayal bile edilemeyen bir hızla
büyüme fırsatını sağlamıştır. The Economist’te belirtildiği gibi: “Artık sermaye yokluğu,
büyük yatırım gereksinimleri içindeki yoksul ülkelerin elini kolunu bağlamıyor. Güvenli
yatırımlar arayan yatırımcılar, kendi iç piyasalarıyla kısıtlı kalmak yerine [artık] dünyanın her
köşesinde en yüksek gelir getiren fırsatları kovalayabiliyor.”

3.1.4. Uzun Boynuzlu Sığırlar: Çok Uluslu Şirketler
Uzun boynuzlu sığırlar metaforu ile, yabancı sermaye diye bilinen işle uğraşan çok
uluslu şirketleri kastetmektedir. Bu şirketler sadece gelişmekte olan ülkelerin hisse
senetlerine ya da tahvillerine yatırım yapmakla kalmaz, doğrudan doğruya fabrikalara, kamu
iktisadi teşebbüslerine, enerji santrallerine ince hesaplardan sonra yatırım yaparlar ve bunlar
yatırımlarını bir gecede geri çekmezler. Uzun boynuzlu sığırlar Ford, Intel, Compaq ve
Toyota gibi şirketlerdir. Küreselleşme sayesinde şimdi bu şirketler, eskiye göre daha çeşitli
yollardan daha fazla ülkeye daha büyük yatırımlar yapıyorlar.
Soğuk Savaş döneminde ülkeler gümrük duvarları ile büyük ölçüde kendi
ekonomilerini koruma altına almışlardı. Şirketler de bu engelleri aşabilmek için, doğrudan
gidip o ülkelere uzun dönemli yatımlar yaparlardı. Örneğin Toyota Amerika’da fabrika
kurarak doğrudan Amerikalı müşterilere mal satarken Amerikalı firmalarda Japonya’da
fabrika kurup Japonlara mal satardı. Çokuluslu şirketler, duvarlarla çevrili bir dünyada ayakta
kalabilmek için kilit pazarlarda fabrikalar kurmak zorundaydı. Böylece o pazarda daha iyi
yerel üreticiler ve satıcılar hâline gelme fırsatını bulurlardı. Ama teknolojinin, finansın ve
enformasyonun demokratikleşmesi Soğuk Savaş duvarlarının pek çoğunu yıkınca, çok uluslu
şirketler, yabancı ülkelerde fabrika kurmak için çok daha büyük ve eskisinden epey farklı bir
teşvikle karşılaştı. Çokuluslu bir şirketin istediği şeyi istediği yere satabileceği ya da istediği
şeyi istediği yerde üretebileceği tek ve açık bir küresel pazar ve siber uzay ortaya çıktı. Bu
gelişme rekabeti kızıştırdı ve pek çok sektörde kâr marjlarını düşürdü. Dolayısıyla artık
her çokuluslu şirket, azalan kâr marjlarını satış hacmiyle dengelemek üzere küresel pazara
satış yapmaya çalışmak zorunda kalmıştır diyor. Intel’in başkanı Craig Brett’in Silikon
Vadisi’nde her ay bir dizi büyükelçi ve diplomat tarafından ziyaret edildiğini hatırlatarak
bütün ziyaretçilerin mesajlarına dikkatimizi çekiyor: “Fabrikanı al ve bana gel.”
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Şekil 3.3

3.1.5. Küresel Devrim
Küresel enformasyon devrimi ve ekonomik kalkınma insanların hayatlarını derinden
etkilemekte ve yeni orta sınıflar yaratmaktadır. Kişi başına millî gelirler 15.000 doların
üzerine çıktığında Friedman’a göre, bütün ülkelerde liberal demokrasinin olması tesadüf
değildir. Bunun tek istisnası bir şehir-devlet olan Singapur’dur ve yeni kuşağın yönetimi
devralmasıyla birlikte çok büyük olasılıkla o da bir liberal demokrasiye dönüşecektir diyor.
Küreselleşmenin taşıyıcısı olan küresel şirketler, hükümetlerin ve hatta insan hakları
örgütlerinin bile yapamayacağı biçimde ülkelerin iç donanımının ta derinlerine nüfuz etme
yeteneğine sahip olduğunu iddia ediyor. Pek az ülkenin karşı koyabileceği baskılar
dayatabilir.
Elbette bu elektronik sürünün (yani küresel şirketlerin) ülkelerin iç işlerine nüfuz
etmesinin sebebi demokrasi aşkı değildir. Onun umursadığı şey demokrasi değil,
öngörülebilirliktir, şeffaflıktır, kendi özel mülkiyetini transfer edebilmektir ve keyfi ya
da yasadışı hacizlere karşı kendini koruyabilmektir. Bu sebeple gelişmekte olan
ülkelerin yolsuzluktan ve kuralsızlıktan uzak yönetimler tesis etmesini ister. Bunlar aynı
zamanda demokrasinin gerekleridir. Bu sebeple son yıllarda elektronik sürü, genellikle ağır
bedeller ödeyerek, finansal verilerde daha büyük şeffaflık talep etmeyi öğrenmiştir. Sürüye
bağlanan ülkeler de, yine ağır bedeller karşılığında, finansal veri ve işlemlerinde ne kadar
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şeffaf olurlarsa, sürünün ansızın sırtını dönüp gitme olasılığının o kadar azaldığını öğrendiler.
Şeffaflığın işlevi, sürüye daha fazla enformasyonun daha hızlı ulaştırılmasıdır. Şeffaf olmayan
sistemlerde ciddi analizler yapamazsınız diyor.
Friedman’a göre, esneklik, meşruluk ve sürdürülebilirlik nedeniyle, elektronik sürü
demokratikleşme taleplerini sürdürecektir. Sürü büyüyüp hızlandıkça ve küresel ekonomi
daha açık, daha kaygan hâle geldikçe, sürüden en büyük yararı sağlamak ve kendinizi ondan
korumak için gerek duyduğunuz esneklik miktarı artar. Yönetiminiz ne kadar demokratik
ve ne kadar açıksa onu kamuoyuna hesap vermeye zorlayan mekanizmalar ne kadar
sağlamsa, finansal sisteminizin sürprizlerle karşılaşma ihtimali o kadar azalır. Sürprizler ve
şoklarla karşılaştığı zaman da değişen koşullara ve taleplere kendini uydurmakta daha hızlı
davranabilir. Ayrıca toplumunuz ne kadar açık ve demokratik olursa bir uçurumdan düşmeden
önce reformlar yapma ve yöneticilerinizi değiştirme şansınız da o kadar artar. Bunun yanında,
ülkeniz bu sancılı yarı yol düzeltmelerini yaparken demokrasi düzeyiniz ne kadar yüksekse,
hükümetiniz bu reformun sancılarını bütün ülke halkıyla paylaşma konusunda o kadar
meşruluk kazanır.

3.1.6. Çatışmayı Önleyici Altın Kemerler Teorisi
Friedman ilginç bir konuya işaret ediyor: McDonald’s restoranlarının bulunduğu iki
ülke arasında, her ikisinin McDonald’s’a kavuştuğu günden sonra hiç savaş çıkmamış.
Bundan hareketle “çatışmayı önleyici altın kemerler teorisi”ni ortaya atıyor. Buna göre bir
McDonald’s ağını ayakta tutacak büyüklükte bir orta sınıfa sahip oldukları ekonomik
gelişim düzeyine ulaşan ülkeler, birer McDonald’s ülkesi olurlar. Ve McDonald’s
ülkelerindeki insanlar savaşmaktan hoşlanmaz, bunun yerine hamburger kuyruğunda
beklemeyi tercih ederler. Montesquieu Kanunların Ruhu’nda şöyle yazıyordu: “Birbiriyle
ticaret yapan iki ulus arasında karşılıklı bir bağımlılık oluşur; çünkü birinin satın almakta
çıkarı varsa, öbürünün de satmakta çıkarı vardır; bu yüzden aralarında karşılıklı zaruretler
üzerine kurulu bir birlik vardır” diyor. Elbette bu durum insanların onur, korku ve çıkar
kaynaklı savaşlarını tümüyle ortadan kaldırmaz. Ancak bugünün küreselleşme sistemi,
onuruna sahip çıkmak, korkulara karşılık vermek ya da çıkarlarına hizmet etmek amacıyla
savaşı bir araç olarak kullanan ülkelerin önüne eskisinden çok daha ağır bir fatura çıkarıyor.
Günümüzün küreselleşme anlayışı sorunları savaş olmadan çözmeyi, ülkelerin çıkarlarına
daha uygun hâle getiriyor ve savaşa girmenin bedelini de modern tarihte hiç olmadığı kadar
çeşitli yollarla ağırlaştırıyor. Elbette bu bir daha savaş olmayacağı anlamına gelmez, ancak bu
çağda liderler savaşa girmeden önce geçmişten çok daha fazla düşünmek zorundadırlar.
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3.1.7. Kazanan Hepsini Alır
Küreselleşmenin en önemli yan etkilerinden birisi, sanayileşmiş ülkelerde zenginler ile
yoksullar arasındaki gelir uçurumunun, 1980’lerden sonra göze çarpacak biçimde açılmış
olmasıdır. Zenginler ve yoksullar arasındaki gelir uçurumunun büyüme sebebini ise “kazanan
götürür” ifadesiyle açıklıyor. Çünkü başarılı olanlar küresel pazara satış yaparken, başarılı
olamayanlar yerel pazarlarla sınırlı kalmakta ve daha az kazanmaktadırlar. Bazı
iktisatçılarının da belirttiği şekilde küreselleşme bütün dünya için bir “kazanan götürür”
pazarı yaratarak eşitsizliğin yaygınlaşmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır. Küresel
dünyada, yıldızlar ve en iyi ürünleri sunabilenler, olağanüstü kazançlar elde edebilir.

3.2. Dünya Düzdür: 21. Yüzyılda Küresel Dünya
3.2.1. Küreselleşmenin Aşamaları
Küresel rekabetin önüne geçen engelleri yıktığını ve dünyayı düzleştirdiğini iddia eden
Friedman’a göre küreselleşme 3 aşamada ortaya çıkıyor:
Küreselleşme 1.0: 1492’den 19. yüzyıla kadar olan dönemi kapsıyor. Küreselleşme
1.0’da küresel bütünleşme sürecinin itici gücü, ülkelerin ne kadar kas gücüne sahip olduğu
ve bu gücün ne ölçüde yaratıcı kullanıldığıydı. Bu çağda, çoğunlukla din veya
emperyalizmden veya her ikisinden birden ilham alan hükümetler ve ülkeler, duvarları
yıkarak küresel bütünleşmeye giden yolu açtılar.
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Küreselleşme 2.0: İkinci aşama, on dokuzuncu yüzyılda başlayan, 2000’e kadar
devam eden dönem. Küreselleşme 2.0’da değişimin esas dinamosu, küresel entegrasyonun
itici gücü, çokuluslu şirketlerdi. Endüstrileşen ülkelerin şirketleri, pazar ve iş gücü için
küresel düzeye çıkmışlardır. Bu çağın ilk yarısında küresel bütünleşmeye güç katan şey, buhar
makinesi ve demiryolları sayesinde ulaşım maliyetinin azalmasıyken ikinci yarısında,
telgrafın, telefonun, kişisel bilgisayarların, uyduların, fiber optik kabloların ve internetin ilk
şeklinin yaygınlaşmasıyla iletişim maliyetinin azalmasıydı. Malların ve bilginin, küresel bir
piyasa oluşturmaya yetecek ölçüde kıtadan kıtaya hareket etmesi, ürünlerin ve işgücünün
küresel olarak alınıp satılması anlamında gerçek bir küresel ekonominin doğduğunu ve
olgunlaştığını bu çağda gördük.
Küreselleşme 3.0: Üçüncü aşamada küreselleşme, uçuşa geçmiştir. Küreselleşme
1.0’ın itici gücü küreselleşen ülkeler, Küreselleşme 2.0’ın itici gücü küreselleşen şirketlerken,
Küreselleşme 3.0’ın itici gücü ve bu çağa biricik karakterini kazandıran şey, küresel düzeyde
işbirliği yapmak ve rekabete girmek için bireylerin ele geçirdikleri yeni güçtür. Bireylerin ve
grupların bu kadar kolay ve bu kadar pürüzsüz küreselleşebilmesine olanak veren kaldıraç ise
küresel fiber optik şebekeyle birlikte yazılımlar ve yeni bilgisayar uygulamalarıdır.
Ancak, küreselleşme 3.0’ın önceki çağlardan ayrıldığı nokta, sadece dünyayı küçültüp
düzleştirmesi ve bireyleri öne çıkarması değil. Esas olarak Avrupalı ve Amerikalı bireyler ve
şirketlerce sürdürülmemesiyle de Küreselleşme 1.0 ve 2.0’dan farklı. 18. yüzyılda dünyanın
en büyük ekonomisi Çin’di, ama çoğunlukla küreselleşmeyi gerçekleştiren ve sistemi
şekillendiren Batılı ülkeler, şirketler ve yenilikçilerdi. Zamanla bunun da geçerliliği azaldı.
Çünkü dünyayı küçülten ve düzleştiren Küreselleşme 3.0, sadece Batılı bireylerce
sürdürülmüyor; Batılı olmayan, beyaz olmayan bireylerde son derece belirleyici. Friedman’a
göre, bireyler, düz dünyanın her köşesinde gücü ellerine geçiriyor.
Berlin Duvarı’nın çöküşü, sadece serbest piyasa kapitalizminin yollarını
düzleştirmekle ve Hindistan, Brezilya, Çin ve eski Sovyet İmparatorluğu ülkelerinde yüz
milyonlarca insanının devasa enerjisini serbest bırakmakla kalmadı, dünyayı farklı bir şekilde,
sınırsız bir bütün olarak görmemizi de sağladı. Çünkü Berlin Duvarı yalnızca yolumuzu
kesmekle kalmıyor, görüşümüzü de kesiyor, dünyayı tek bir pazar ve tek bir topluluk olarak
düşünmemizi engelliyordu diyor.
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3.2.2. Küreselleşme Sürecinde Kültürün Önemi
Bir ülkenin ekonomik performansı sadece kültürüne indirgenemez. Ama birçok
ülkenin ekonomik performansını kültürüne bakmadan anlamak zordur. Max Weber’i izleyen
Landes, ülkelerin sanayileşmelerinde iklim, doğal kaynaklar, coğrafya gibi unsurların önemli
rol oynamakla beraber, ülkenin kültürel değerlerinin anahtar bir rol oynadığını söylüyor.
Özellikle de çok çalışkan, tutumlu, dürüst, sabırlı, kararlı olma, değişime, yeni
teknolojilere ve kadınların eşitliği fikrine açık olmak gibi değerler ülkelerin ekonomik
performanslarında son derece önemli olmuştur.
Küreselleşme sürecinde kültürün iki boyutuna vurgu yapıyor: Birincisi, kültürünüzün
ne kadar dışa dönük yani yabancı fikirlere ne ölçüde açık olduğu? İkincisi ise kültürün ne
kadar içe dönük olduğudur. Yani, ulusal birlik duygusu, kalkınmaya yoğunlaşma duygusu
hangi ölçüde? Yabancılarla işbirliği yapma konusunda toplumun kendine güveni var mı?
Toplumun elitleri ne ölçüde geniş kitlelerin hayatına ilgi gösteriyorlar, memleketlerine
yatırım yapmaya ne kadar hazırlar? Yoksa fakir vatandaşlarına kayıtsızlıkla yaklaşıp başka
ülkelerde yatırım yapmakla daha mı çok ilgileniyorlar?
Bir ülkenin kültürü, ne kadar yabancı fikirleri ve en iyi uygulamaları alıp kendi
gelenekleriyle birleştiriyorsa, düz dünyada o kadar çok fırsat yakalar diyor. Kültürselleşme
yani yabancı kültürlere adaptasyon konusunda, Hint, Amerikan, Japon ve günümüzde ise Çin
kültürünün doğal bir yeteneği var diyor. Hintlileri örnek gösteriyor: “Moğollar geldi, gitti;
İngilizler geldi, gitti. Onların en iyi taraflarını alıp gerisini bıraktık. Hâlâ köri yiyoruz,
kadınlarımız hâlâ sarı giyiyor ve hâlâ birbirine sıkıca bağlı büyük aileler şeklinde yaşıyoruz”
diyorlar. Bunu Friedman, en üst düzeyde kültürselleşme olarak adlandırıyor. “Değişime açık
kültürler bu dünyada büyük bir avantaja sahip” diyor.
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3.2.3. Küreselleşme Sürecinde İslam Dünyası
Friedman’ın “Dünya Düzdür” adlı eserinde üzerinde durduğu bir başka konuda,
küreselleşme süreciyle bazı Müslüman ülkelerin kavgasıdır. Elbette burada Türkiye, Lübnan,
Bahreyn, Dubai, Endonezya ve Malezya gibi ülkeleri belirli ölçüde dışarıda bırakıyor.
Rekabette en büyük avantajın benimsemek ve uyarlamak olduğu küresel çağda, İslam
dünyasının en büyük zorluklarından birinin içtihat kapısını kapatan din adamları sınıfı
olduğunu söylüyor. Bin Ladicilikten hareketle, köktencilerin zihin yapılarını analiz ediyor.
Bin Ladinciler, Suudi Arabistan’ı tüm yabancılardan ve yabancı etkisinden “temizlemek”
istiyorlar, hâlbuki küresel kültürleşmenin ve işbirliğinin tam tersidir. Birçok Arap ülkesinin
hâlâ kabile kültürünün ve düşünce tarzının egemenliği altında olduğuna vurgu yapıyor.
Arap ülkelerinde özellikle kadınları bir tehlike ve kirlilik kaynağı olarak görme,
kamusal mekânlardan çekilmelerini ve ekonomik etkinlik göstermelerini engelleme gibi
kültürel alışkanlıkların, birçok açıdan kalkınmaya engel oluşturduğunu ileri sürüyor. Bunun
da toplumların potansiyellerini kullanmalarını engellediğini ifade ediyor.

3.2.4. Arap-Müslüman Dünyanın Kültürselleşmeye Karşı Direnişi
Friedman’a göre, bir ülkenin veya topluluğun en önemli erdemlerinden birisi hoşgörü
kültürüdür. Hoşgörü kural olursa herkes gelişir, büyür. Çünkü hoşgörü güveni besler.
Güvense yeniliklerin ve girişimciliğin temelidir. Bir grupta, şirkette veya toplumda güven
düzeyi arttığında toplumsal iş birliği de gelişecektir. Geçmişte İspanya’da olduğu gibi, İslam
da bir zamanlar hoşgörü kültürüne sahipken ileriye gitmiştir; ama bugünkü İslam’ın,
hoşgörü, değişim ve yenilik kültüründen yoksun dinî liderler tarafından yorumlandığını
iddia ediyor.
Doğal kaynakları olmayan ülkeler, insanlarının gelişimi sayesinde yeni fikirlere
daha açık oluyorlar. Çünkü hayatta kalmalarının ve gelişmelerinin başka yolu kalmıyor.
Ancak kültür insanın DNA’sına kazınmış bir şey de değildir; zamanla değişebilir. Japonya ve
Almanya, elli yıl içinde üst düzeyde militarist toplumlardan pasifıst ve demokrasiye sadık
toplumlara dönüştüler diyor. Bahreyn, petrolü keşfeden ilk Arap ülkelerinden biriydi. Petrolü
biten ilk Arap ülkesi ve kadınların seçme seçilme hakkına sahip olduğu ilk Arap Körfezi
ülkesi olmuştur. Kültür Devrimi sırasında, ideolojik bir kültür çılgınlığının pençesine düşmüş
olan Çin, bugün pragmatizm denince akla gelen bir ülke oluyor. Müslüman İspanya, dünya
tarihinin en hoşgörülü toplumlarından biriydi. Suudi Arabistan ise günümüzün en
hoşgörüsüz toplumlarından biridir diyor. Müslüman İspanya, insanların kendi
yaratıcılıklarıyla yaşayabilecekleri bir ticaret kültürüydü. Bu yüzden başkalarıyla iyi
geçinmeyi öğrendiler. Bugün Suudi Arabistan ise sadece petrol satarak yaşayabiliyor. Sonuç
itibariyle evet, kültür önemlidir, ama genlerle değil şartlarla ve çevreyle iç içedir. Şartlar ve
liderler değişir ve uyum sağlarsa, kültür de değişir ve uyum sağlar demekte.
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3.2.5. Küreselleşme Sürecinde Çin ve Meksika
Francis Fukuyama’ya göre “Çin’in iyi bir liyakat sistemi vardır. Bu sistem,
Japonya’ya ve Kore’ye de taşınmıştır”. “Devlet memurlarının hepsinde temel bir ‘devletin
bekası’ anlayışı vardır ve tüm memurlardan devletin uzun vadeli çıkarlarını gözetmesi
beklenir.” Meksika ise 1990’larda esas olarak tek parti egemenliğindeki otoriter bir
devletken, çok partili demokrasiye dönüştü. Değişimi gerçekleştirmek isteyen bir başkanın,
bir emirle bunu yapabilen seleflerine göre çok daha fazla çıkar grubunu bir araya getirmesi
gerekiyordu. İster sendikalar olsun, ister egemenler, bu grupların çoğunun çıkarları
statükodaydı. Üstelik reformları boğabilecek güce sahiptiler. Ayrıca Friedman’a göre, Latin
Amerikalı komşularının çoğu gibi Meksika’da da devlet, esas olarak ulusal çıkarları değil,
egemenlerin yerel çıkarlarını hayata geçiren bir mekanizma olarak köklü bir tarihe
sahiptir.
Bir başka önemli değer de, kültürün eğitime ne kadar önem verdiğidir. Hindistan ve
Çin’de aileler eskiden beri çocuklarına, seçebilecekleri en iyi mesleğin doktorluk veya
mühendislik olduğunu söylerler. Meksika’da ise bu tavsiyenin hayata geçmesini sağlayacak
okullar inşa edilmedi. Bugün Hindistan’ın ve Çin’in ellişer bin öğrencisi ABD’de okuyor.
Ülkelerinden buraya gelirken tam on iki zaman dilimi geçiyorlar. Bunlardan daha küçük bir
ülke olmakla beraber çok daha yakında bulunan Meksika’nın ise ABD’de sadece on bin
öğrencisi okuyor. Meksika’nın İngilizce konuşulan dünyanın en büyük ekonomisinin sınırdaşı
olmasına rağmen dil öğretmek için bir çaba göstermediğine vurgu yapıyor.
Küresel Rekabet Gücü Raporu’nda, Çin’in notu sürekli yükselirken Meksika’nın
notunun düşmesi tesadüf değildir. Çin’in başarısının tek nedeni, ucuz iş gücü değil. Çin’in
eğitim, özelleştirme, altyapı, kalite kontrolü, başarılı orta düzey yöneticiler ve yeni
teknolojilerin kullanılması gibi avantajlarının da katkısı var. Çin sadece GM arabaların
nasıl üretebileceğini öğrenmek istemiyor. Kendisi GM olmak ve GM’yi saf dışı bırakmak
istiyor.
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Öte yandan Meksika Gelişme Araştırmaları Merkezi Başkanı Luis Rubio’nun şu
sözlerini aktarıyor: “Kendinize ne kadar güvenirseniz mitleriniz ve kompleksleriniz o
kadar azalır. 1990’ların başlarında Meksika’daki en iyi şeylerden biri, Meksikalıların bunu
yapabileceklerini düşünmeleriydi” diyor. Ancak hükümetin reformları durdurmasıyla bu
özgüvenin büyük bir kısmı geçtiğimiz zaman zarfında yitirildi. Rubio, “Özgüven eksikliği,
bir ülkenin geçmişini ağzında sakız etmesine neden olur” diyor.
Bir Çinli hükümet görevlisi şunu aktarıyor: “İnsanlarda umut varsa, orta sınıfınız
var demektir.” Bu oldukça faydalı bir anlayış. Dünyada büyük, istikrarlı bir orta sınıfın
varlığı, jeopolitik istikrar için hayatîdir. Ancak orta sınıf, bir gelir aralığı değil, bir algı
aralığıdır. Friedman’a göre, çok sayıda Amerikalı, kendisini “orta sınıf olarak tanımlar.
“Orta sınıf”, yoksulluktan ya da düşük gelir durumundan daha yüksek bir yaşam standardına
ve çocukları için daha iyi bir geleceğe çıkacak bir yolu olduğuna inanan insanları
tanımlamanın diğer bir biçimidir. Sosyal hareketliliğe (çocuklarınızın sizden daha iyi bir
ömür sürme şansı olduğuna), sıkı çalışmanın ve toplumunuzun kurallarına göre oynamanın
sizi istediğiniz yere götüreceğine inanıyorsanız, günlük kazancınız 2 dolar ya da 200 dolar
olsun, fikrî olarak orta sınıfsınız demektir. Pek çok durumda, düz dünyada olanlar ile
olmayanlar arasındaki çizgi, bu umut çizgisidir. Hindistan, Çin ve eski Sovyet İmparatorluğu
ülkeleri için iyi haber, tüm kusurları ve iç çelişkileriyle birlikte, bu ülkelerin artık orta sınıf
olma umudu taşıyan yüz milyonlarca insana ev sahipliği yapmasıdır.

3.2.6. Küresel Terör
Bazı kültürler, küresel yakınlığın mümkün hâle getirdiği ani işbirliği fırsatlarında
başarılı oluyor. Diğerleriyse, herkesin dünyadaki muadilinin hangi aşamada bulunduğunu
görmesini kolaylaştırdığı için, başka şeylerle birlikte bu yakın temas karşısında kendini tehdit
edilmiş hissediyor, hayal kırıklığına uğruyor, hatta gururu kırılıyor. Friedman, günümüzün
El Kaide ve diğer radikal İslamcı terör örgütlerinin doğuşuna yol açan faktörler olduğunu
iddia ediyor. Zengin ülkeleri güçlü yapan açıklığı, düşünce ve araştırma özgürlüğünü görmek
istemiyorlar. Bilerek hepsini çürüme/yozlaşma olarak tanımlıyorlar. Açıklık, kadınların
güçlenmesi ve düşünce-araştırma özgürlüğü, Batı’nın ekonomik gücünün gerçek
kaynaklarıdır. Bunun farkına varılması hâlinde Arap-Müslüman dünyası da değişmek
zorunda kalacaktır. Oysa aşırı tutucular ve radikaller değişmek istemiyorlar. Radikal
İslamcılar, açıklık tehdidini geri püskürtmek için, tamamen kasti biçimde, toplumları açık,
yenilikçi ve düz tutan şeye yani güvene saldırmayı seçiyorlar. Güven olmadan, açık toplum
olmaz, çünkü açık toplumda her boşluğu kontrol edecek kadar polis yoktur. Açık toplum, ne
kadar çok ayrım gözetmeyen terörizme maruz kalırsa, güven o kadar kaybolur, toplum o
kadar güvenmek yerine duvarlar örüp hendekler kazmayı tercih eder diyor.
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Friedman, 11 Eylül hava korsanları 1970’lerin başlarında Berkeley’de öğrenci
olsalardı, radikal Troçkist olurlardı diyor. 11 Eylül’de teröre bulaşanları Avrupa toplumuna
yabancılaşmış, insani sıcaklık ve dayanışma bulmak için yerel cemaatlere yönelen, sonrasında
da Afganistan gibi ülkelere gidip radikal gruplarla tanışan insanlar olarak tanımlıyor. Ona
göre, bu insanların dini keşfetmesi, yalnızca kişisel bir anlam arayışı değil. Bu keşif,
fundamentalizmin çok ötesine geçiyor. İslam’ı politik bir ideolojiye, dinî bir totalitarizme
dönüştürdüler. “11 Eylül teröristlerini anlamak için klasik devrimci profilini aklımızda
tutmalıyız: kökünden yoksun bırakılmış, orta sınıf, kısmen sürgünde biçimlenmiş, diğer
bir ifadeyle, Lenin’in Zürich’teki, Pol Pot ve Ho Chi Minh’in Paris’teki görüntüsü. Onlara
göre İslamcılık, yeni evrensel devrimci inançtır ve Bin Ladin, Şeyh Guevara’dır” diye
yazıyor.
‘Soru sorup sorgulamayı ve eleştirel düşünceyi öğretmeyen bir kültür nereye
gidebilir?’ diye soruyor. Öfkeli insanlar, doğru düzgün düşünemez. Müslüman ülkeler ve
halklar arasında bir umutsuzluk var. Hiçbir şeyi doğru yapamayacaklarını düşünüyorlar.
Ancak dünya düzleştikçe insanlar millerce ötesini görmeye başladı. Ladin gibiler
radikaller, “Arap ülkeleri, dinî ve dünyevi meselelerde, büyük ölçüde bozulmuştur” diyor.
Friedman’a göre radikal terör örgütleri, küresel iş birliği araçlarının pek çoğunu
kullanmayı öğrenmiştir. Ancak kullanım şekli ürün üretmek ve bunlardan kâr etmek değil,
şiddet üretmek yolundadır. Küresel dünya ona göre, hem teknoloji şirketlerinin hem de
küreselleşen terör örgütlerinin dostudur. El Kaide gibi örgütlerin duygusal ve politik
yükselişini düzleşen (küreselleşen) dünyaya atıfta bulunmadan açıklayamayız.
Küreselleşmeye atıfta bulunmadan, El Kaide’nin teknik yükselişini de anlayamayız. Özellikle
diğer kültürlerin kaydettiği ekonomik performans, İslam dünyanın bazı bölümlerinde küçük
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düşme duygusunu kuvvetlendirdiğini iddia ediyor. Küreselleşme genç, işsiz, hayal
kırıklığına uğramış Arap-Müslüman erkeklerin birçoğunun daha fazla şehirlileşmesine, göç
etmesine ve bazı örgütlerle ilişki kurmasına yol açıyor. Bu radikal gruplar için, son derece
uygun bir sosyolojik ortamdır. Oysa 100 yıl önce, anarşistlerin diğer anarşistlerle iletişim
kurma ve işbirliği yapma, sempatizan bulma ve herhangi bir eylem için bir araya toplanma
yetenekleri son derece sınırlıydı. Bugün internetle birlikte bu artık bir sorun değildir. Bugün
Unabomber bile, kendisininki gibi çarpık bir dünya görüşüne sahip kişiler arasında, “gücünü”
büyütecek bir konsorsiyuma katılacak arkadaşlar bulabilir. İnternet, propaganda, komplo
teorileri ve basit eski yalanları yaymak için olağanüstü faydalı bir araçtır. Çünkü oradaki her
şey, her yere erişme imkânına teknoloji cilasını da katarak internetteki her şeyi bir şekilde
daha inanılır kılıyor. Friedman’a göre, İnternet, bazı şeyleri daha kötü yapabiliyor ve
genellikle daha fazla insanın çılgın komplo teorilerine maruz kalmasına yol açıyor. Gençler
eskiden bir şeylerden kaçmak için LSD kullanırlardı. Şimdi ise İnternet kullanıyorlar. Artık
damardan uyuşturucu almıyorsunuz, İnternete sığınıyorsunuz ve tüm önyargılarınıza hitap
eden keskin fikirler, internetten indiriyorsunuz. Küreselleşme birçok olumlu mal ve
düşüncenin yaygınlaşması kolaylaştırdığı gibi, olumsuzlarında yaygınlaştırılmasını
kolaylaştırıyor.
Kendisini şahin küreselci (Kozanoğlu:2003) olarak tanımlayan Friedman’ın görüşleri
dünyada büyük bir ilgi gördü. Burada ele alınan iki kitabı birçok ülkede best-seller oldu.
Kitapları akademisyenlerden olumlu-olumsuz on binlerce atıf aldı. İktisat bilimine yeterince
hâkim olamamakla eleştirildi (Leamer:2007). Dünyanın onun dediği gibi düz olmadığı
eleştirilerine maruz kaldı (Birdsal:2005).
Elbette Friedman’a başta abartılı teknolojik determinizm olmak üzere çok sayıda
başka eleştiri yöneltilebilir. Küresel sermayenin ideoloğu olmakla suçlanabilir. Ancak bütün
bu eleştiriler onun çarpıcı/metaforik bir dille ortaya koyduğu küreselleşme analizlerinin
önemini tümüyle ortadan kaldırmaz.
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Uygulamalar
1)
Thomas L. Friedman’ın küreselleşme konusundaki görüşlerini eleştirel bir
değerlendirmeye tabi tutunuz.
2)
Haklı ve haksız olduğuna inandığınız
değerlendirmeyi sosyal medyada tartışmaya açınız.

yönlerine

ilişkin

yazacağınız
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Uygulama Soruları
1)
2)
musunuz?
3)

Sizce Friedman hangi konularda haklı, hangi konularda yanılıyor?
Friedman’ın İslam toplumlarına ilişkin değerlendirmelerini doğru buluyor
Teknolojik determinizm hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede görüşlerini özetlediğimiz Thomas L. Friedman için küreselleşme, ülkenin
hem iç hem de dış siyasetini kapsayıcı bir uluslararası sistemdir. Dünyanın şimdiye kadar
görülmedik şekilde bütünleşmesidir. Arkasındaki yön verici mekanizma, piyasa
kapitalizmidir. Bir diğer ifade ile küreselleşme serbest rekabete dayanan piyasa kapitalizminin
tüm yeryüzüne yayılmasıdır. Friedman, soğuk savaşın bölünük dünyasına karşı,
küreselleşmenin enformasyon teknolojileri vasıtasıyla dünyayı bütünleştirmeye vurgu
yapıyor. Küresel ekonomide geleneğin yerini inovasyon, geçmişin yerini bugün alıyor. Bir
diğer ifade ile küresel dünya süreksizlik ve belirsizliklerin dünyasıdır. Soğuk savaş dostlar ve
düşmanlardan oluşan bir dünya olmasına karşılık, küreselleşme dostları da düşmanları da
“rakipler” hâline getiriyor. Fridman’a göre Soğuk Savaş’ın temel endişesi, dünya çapında
bilinen düşmanlar tarafından yok edilme korkusuydu. Ancak küreselleşmenin temel endişesi,
göremediğiniz, dokunamadığınız ve hissedemediğiniz düşmanlardan (rakiplerden) gelebilecek
hızlı değişim karşısındaki korkudur. İşinizin, hayatınızın, en küçük istikrar taşımayan, adı sanı
konmamış ekonomik ve teknolojik kuvvetlerce her an değiştirilebileceği korkusudur. Küresel
piyasalar, bir tıkla, dünyanın bir uçundan diğerine milyarlarca para aktaran yatırımcılardan
oluşmaktadır. Bu akışkan piyasa, hükümetlerin düşmesine yol açabilecek kadar etkili hâle
gelmiştir. Teknolojinin demokratikleşmesi küreselleşmenin itici gücü olan yatırım yapma
biçimimizdeki değişimdir. Bir diğer ifade finans demokratikleşmesi olarak adlandırdığı bu
süreç, finans dünyasına bir ölçüde çoğulculuk getirdi ve bankaların tekelini ortadan
kaldırmıştır. Küreselleşme sadece paranın ve malların değil, aynı zamanda insanların dolaşımı
ve erişimin önündeki engelleri de yıkmıştır. Ona göre küreselleşme, gerek piyasaları, gerekse
ulus devletleri etkileme açısından, bireylere hiç görülmedik bir güç kazandırmıştır. Politika
şimdi baştan aşağı küresel hâle gelmiştir. Bazı ülkeler kendilerini küresel sistemin parçası
olarak görmeseler bile, her ülke dolaylı ya da dolaysız olarak küreselleşmekte ve küresel
sistem tarafından biçimlendirilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Friedman’a göre küreselleşmenin sağladığı imkânlardan
birisidir?
a) Bölünük bir dünya yaratır.
b) Dünyadaki kaynaklardan herkesin adil bir şekilde yararlanmasını sağlar.
c) Ulusal sınırları sağlamlaştırır.
d) Teknoloji sayesinde şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde insanların birbirine
ulaşmasını sağlar.
e) Politikacılar, piyasalar karşısında güç kazanır.
2) Aşağıdakilerden hangisi Friedman’a göre küreselleşme çağının örgütlerinin
özelliklerinden birisidir?
a) Hiyerarşik yapılar güç kazanır.
b) Örgütlerde güç tek bir merkezden kontrol edilir.
c) Fordizme dönüş yaşanır.
d) Örgüt piramidi dikleşir.
e) Örgüt yapıları, gücü merkezden çevreye doğru yaymaktadır.
3) Fredman’a göre küresel dönüşüm aşağıdaki seçeneklerden hangisini sağlamıştır?
a) Endüstri toplumunu güçlendirmiştir.
b) Otarşiyi güçlendirmiştir.
c) Hiyerarşik düzeni güçlendirmiştir.
d) Serbest piyasa kapitalizmini güçlendirmiştir.
e) Baskıcı rejimleri güçlendirmiştir.
4) Fridman’a göre gelir yaratmada en etkili sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyalist sistem
b) Serbest piyasa kapitalizmi
c) Sosyalist enternasyonel sistem
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d) Nasyonalist sistem
e) Faşist sistem
5) “Altın deli gömleği” modelinin güç kazanma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Serbest piyasanın zaman içinde ortaya çıkan başarısızlığı
b) Karma ekonomik modelin geliri adil biçimde dağıtıyor olması
c) Merkezî
sağlayamaması

planlamaya

dayanan ekonomik yaklaşımların yeterli

büyümeyi

d) Karma ekonomik sistemin baskısı
e) Sosyalist modelin gelir dağılımı üzerindeki etkisi
6) Aşağıdakilerden hangisi Friedman’a göre bir ülkenin altın deli gömleğinin içine
sığabilmesi için benimsemesi gereken kurallardan birisidir?
a) Kamu sektörünü ekonomik büyümenin temel motoru hâline getirmek
b) Ülke sanayinin yabacılara karşı daha özenli korunması
c) Kotaları arttırmak
d) Ülkelerde tekelleşmiş kurumların sayısını arttırmak
e) “Kit”lerin özelleştirilmesi
7) Fridman’a göre aşağıdakilerden hangisi serbest piyasa kurallarının siyasi cephede
yarattığı sonuçlardan birisidir?
a) Ekonomik krizlerin tetiklediği siyasi krizler
b) Serbest piyasanın doğal sonucu olan yoksulluğun teröre uygun bir zemin
oluşturması
c) İktidar sahiplerinin seçeneklerini daraltarak onları daha kısıtlı parametrelerle
çalışmaya zorlar.
d) Yabancı yatırımların ve özelleştirmenin artmasını sağlar.
e) Küresel rekabet baskısı altında kaynakların daha verimli kullanılması sağlar.
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8) “Elektonik sürü” adı verilen sistemin soğuk savaş döneminde bugünkü ağırlık ve
güce ulaşamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ülkelerin sıkı sermaye denetimleri
b) İnsanların kapalı ekonominin yol açtığı düşük yaşam standardını kabul etmemeleri
c) Dünyadaki herkesin birbirinin yaşam biçimi hakkında çık hızlı ve kolay bilgi sahibi
olabilmesi
d) Hükümetlerin kolay vergi toplayamamaları
e) Hızlı ekonomik gelişme
9) Fridman’a göre kişi başına millî geliri 15000 doların üzerinde olmasına rağmen
liberal demokrasinin uygulanmadığı tek istisna ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Avusturalya
b) Amerika
c) İngiltere
d) Singapur
e) Fransa
10) Küreselleşme 1.0’ın itici gücü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çok uluslu şirketlerdir.
b) Ülkelerin ne kadar kas gücüne sahip olduğu ve bu gücün ne ölçüde yaratıcı
kullanıldığıdır.
c) Buhar makinasıdır.
d) Demir yollarının yaygınlaşmasıdır.
e) Küresel düzeyde işbirliği yapmak ve rekabete girmek için bireylerin ele geçirdikleri
yeni güçtür.

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) d, 4) b, 5) c, 6) e, 7) c, 8) a, 9) d, 10) b
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4. KÜRESELLEŞMEYE REFORMCU BİR YAKLAŞIM: JOSEPH E.
STIGLITZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde küreselleşme işleyiş mantığını, küresel kuruluşların rolünü, küresel
adaletsizlikleri ve farklı bir küreselleşmenin olabileceğini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sizce küreselleşmeden kimler kazanıyor, kimler kaybediyor?

2)

Uluslararası kuruluşların izledikleri küresel politikaların etkileri nelerdir?

3)

Daha adil küreselleşme mümkün mü?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Küreselleşmenin
İşleyiş Mantığı

Stiglitz’in küreselleşme anlayışı ve Okuyarak, yorumlayarak ve
mevcut küreselleşmenin işleyiş mantığı mümkünse arkadaşlarınızla
tartışarak
öğrenilecek.

Küresel Kuruluşlar

IMF, DTÖ, Dünya Bankası gibi küresel Okuyarak, yorumlayarak ve
kuruluşların
politikalarının mümkünse arkadaşlarınızla
değerlendirmesi yapılacak.
tartışarak

Piyasa
Fundamentalizmi

Piyasaya müdahale ne kadar az olursa, Okuyarak, yorumlayarak ve
sonuçların herkes için iyi olacağı mümkünse arkadaşlarınızla
tartışarak
anlayışı sorgulanacak.

Sızıntı Ekonomisi
ve Sosyal
Damping

Ekonomik
gelişmeden
herkesin Okuyarak, yorumlayarak ve
yaralanağı anlayışı ile sosyal haklardaki mümkünse arkadaşlarınızla
gerileme bu bölümde tartışılacak.
tartışarak

Stiglitz’in mevcut küreselleşmeden Okuyarak, yorumlayarak ve
Başka Bir Dünya
daha farklı bir küreselleme olacağına mümkünse arkadaşlarınızla
Mümkün mü?
tartışarak
ilişkin görüşleri öğrenilecek.
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Anahtar Kavramlar
•

Küreselleşme

•

Uluslararası Kuruluşlar

•

Sızıntı Ekonomisi

•

Piyasa Fundamentalizmi
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Giriş
Nobel ödüllü iktisatçı Joseph E. Stiglitz, kuşkusuz küreselleşmenin en önemli
düşünürlerinden biridir. 1993-1997 yılları arasında, ABD Başkanı Bill Clinton’a bağlı Beyaz
Saray’da Ekonomik Danışmanlar Konseyi’nde üye ve başkan olarak görev yapmıştır. 19972000 yılları arasında ise Dünya Bankası başkan yardımcısı ve başekonomisti olarak
çalışmıştır. Stiglitz’ın görev yaptığı yıllar, aynı zamanda 1997-1998 küresel Asya mali
krizinin patlak verdiği bir dönemdir. Bu dönemde, bir taraftan Rusya ve Doğu Bloku
ülkelerinin merkezî planlamaya dayanan sosyalist sistemden piyasa mekanizmasına dayanan
kapitalist sisteme geçiş süreci devam etmektedir. Diğer taraftan da başarılarından dolayı Asya
Kaplanları diye anılan ülkelerde başlayan ekonomik kriz, dünyayı etkilemektedir. Stiglitz bu
süreçleri önce Clinton’un danışmanı sonra da küreselleşme sürecinin en önemli örgütlerinden
birisi olan Dünya Bankasının başkan yardımcısı olarak geçirmiştir. Bu dönemde Uluslararası
Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (DB) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi küreselleşmenin
yürütücüsü olan kurumların çalışma şekillerini, düşünce yapılarını içerden gözlemlemiştir.
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4.1. Küreselleşmenin İşleyiş Mantığı
Stiglitz’e (2006) göre küreselleşme, dünyanın daha çok bütünleşmesidir.
Küreselleşmeyle ülkeler, ortak sorunlarının çözümünde daha fazla birlikte hareket etme
ihtiyacı duyarlar. Günümüzde ticaret, göç, uluslararası suç ve çevre sorunları gibi çok sayıda
küresel sorun mevcuttur. Ulus devletler zayıflarken bu sorunların çözümünde katkı
sağlayacak küresel demokratik kurumlara ihtiyaç vardır. Sonuçta ekonomik küreselleşme
politik küreselleşmeyi geride bırakmıştır. Ekonomik küreselleşme demek, küresel bir
ekonomi olarak, ülkelerin birbirlerine daha bütünleşmiş ve bağımlı olmaları demektir. Daha
fazla bağımlılık ve entegrasyon da daha fazla işbirliği demektir. Ona göre bugün kaotik bir
dünyada yaşıyoruz. Ortada son derece ciddi küresel sorunlar var, ancak bunlarla başa
çıkabilecek küresel bir yönetim yok. Örneğin IMF’de maliye bakanları aldıkları kararların
çevreye verecekleri zararları dikkate almaksızın, mali meseleleri tartışıyorlar. Çevre bakanları
küresel ısınma sorunlarını görüşmek için toplanabilirler; ancak ortada onu finanse edecek
kaynakları yok. Stiglitz, ekonomik küreselleşmenin yarattığı zorluklarla başa çıkabilmek için
güçlü bir uluslararası kuruluşa ihtiyaç olduğuna vurgu yapıyor. Ancak bu kurumsal yapı
henüz teşekkül etmiş değil. Mevcutlar da demokratik karar süreçlerinden uzak, zayıf
kuruluşlar. IMF gibi küreselleşme sürecinde etkili olan kurumlar bugün kapalı kapılar
arkasında adaletten uzak kararlar almaktadırlar. Küreselleşme sürecinde işleri daha kötü hâle
getirmekteler. Dolayısıyla dünyada küreselleşmeye artan tepkilerin ve huzursuzların
temelinde büyük ölçüde adaletsiz işleyen politikalar vardır.
Stiglitz’e göre artık küreselleşme karşıtı ya da taraftarı olmayı tartışmanın büyük
ölçüde anlamı kalmamıştır. Küreselleşmenin olumlu potansiyelini anlamış bulunuyoruz.
Aralarında Çin, Hindistan’ın da bulunduğu Asya’da insanlar küresel ekonomiyle
bütünleştiler. Geçmişte, sömürgecilikten, savaşlardan ve iç çatışmalardan büyük
huzursuzluklar yaşayan bu ülkeler, eşi benzeri görülmemiş şekilde büyümektedirler. Bu tarihi
bir olaydır. Batı en başarılı olduğu yıllarda bile büyüme oranı nadiren yüzde 3’ü geçmiştir.
Oysa Çin’in son 30 yıldaki büyüme ortalaması bunun üç katıdır. Bu başarı belli ölçüde
küreselleşme sürecinden kaynaklanmaktadır. Ancak küreselleşmenin karanlık bir yanı da var.
Onlar da küresel istikrarsızlıkların getirdiği, durgunluk, bunalım, küresel kurallar teşekkül
etmeksizin küresel ekonomik büyüme uğruna çevrenin tahribatı, ödeyebileceğinden daha
fazla borç altına giren Afrika’nın doğal kaynaklarından yoksun kalması. Bugün gelişmiş
ülkeler bile küreselleşmeyi sorgulamaktadırlar. Çünkü küreselleşmeyle beraber ekonomik
güvensizlik ve eşitsizlik artmıştır. Büyümeye rağmen, insanların çoğunun hayatı
kötüleşebilmektedir. Sızıntı ekonomisinin yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Yani ekonomik
büyümeye adil bir gelir dağılımı eşlik etmediğinde, her zaman geniş kitlelerin refahı
artmamaktadır. Bazıları bunun küreselleşmenin kaçınılmaz sonucu olduğunu söyleseler de
kusurlarıyla birlikte olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ancak insanların
çoğunluğu küreselleşmeden faydalanamazlar ise, aptal yerine konulduğunu düşünen kitleler
doğal olarak tepki göstereceklerdir.
“Dünya Sosyal Formu”nun ve anti-küreselci hareketlerin bu kadar büyümesinin sebebi
de büyük ölçüde küreselleşmenin mevcut işleyiş mantığıdır. Amerika’da başlayan “Wall
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Street’i İşgal Et” hareketi dünyanın farklı ülkelerindeki toplumsal hareketlerle iş birliği
kurmak yoluna gittiğini vurgulayan Stiglitz (2014) bu hareketlerin bazı ortak noktaları
olduğunu ifade ediyor. O da sadece bir şeylerin yanlış gittiği değil, aynı zamanda farklı bir
dünyanın mümkün olduğu inancı. Sık sık tekrarladığı şekilde burada sorun küreselleşmenin
iyi ya da kötü olmasından kaynaklanmıyor. Sorunun kaynağı, küreselleşmenin belirli çıkar
gruplarının menfaatleri doğrultusunda yönetilmesidir. Dünya ekonomilerinin bütünleşmesi,
sadece çıkar gruplarının istekleri doğrultusunda yoksulluğu artıracak şekilde de kullanılabilir,
geniş kitlelerin refahını artırmak için de. Benzer durum piyasa ekonomileri için de söz
konusudur. “Piyasaların gücü muazzam olsa da piyasanın doğasında ahlaki bir kimlik yoktur”
diyor. Dolayısıyla bizim piyasaları nasıl yönettiğimiz çok daha belirleyicidir. Nitekim son iki
yüzyılda, piyasalar yaşam koşullarının iyileştirilmesinde hayati bir rol oynamışlardır. Piyasa
taraftarlarının itirazlarına rağmen, insanlığın gerçekleştirdiği sosyoekonomik gelişmede
devletlerin rollerine de özel bir önem vermektedir.

Şekil 4.1
Küreselleşme ile ilgili bazı problemlerin kaçınılmaz olduğunu kabul eden Stiglitz,
onlarla başa çıkmayı öğrenmek zorundayız diyor. Bazı ekonomik teorilerin ortaya koyduğu
şekilde, küreselleşmenin, gelişmiş ülkelerde ekonomik eşitsizliğe yol açacağı iddia
edilmektedir. Bu eşitsizlikten özellikle vasıfsız işçiler olumsuz etkilenecektir. Gelişmiş
ülkelerde ücretlerin düşürülmesine karşı direnirlerse bile, bu durum işsizliği artıracaktır. Hatta
en güçlü politikacılar bile, ekonominin kanunlarını ortadan kaldırmak isteseler bile,
başaramazlar. Fakat politikacılar, bu büyük küresel dönüşümün yeniden yapılandırılmasında
yardımcı olabilirler. Tıpkı ulus devletlerin geçmişte endüstri toplumuna geçiş sürecinde
yardımcı olmaları gibi.
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4.2. Küresel Kuruluşlar
“Dünya Bankasında kararların çoğu zaman ideolojik ve politik nedenlerle alındığını
gördüm” diyen Stiglitz’e (2002) göre, küresel kuruluşların izlediği politikaların, gelişmekte
olan ülkeler, yoksullar ve işsizler üzerinde yıkıcı etkisi var ve küreselleşmenin işleyiş
biçiminin tümüyle reforme edilmesi şarttır. Çünkü mevcut hâliyle kararlar muktedirlerin
çıkarlarına göre alınmakta ve geniş kitlelerin sorununu çözmemektedir. Oysa doğru ekonomi
politikaları yoksulların sorununu çözmelidir. Ancak 1999’da Seattle’da başlayan ve
günümüze kadar güçlenerek devam eden küreselleşme karşıtı toplumsal hareket mevcut
hoşnutsuzluğun bir sonucudur.
Stiglitz, Asya ülkelerinin küreselleşmeyi oldukça iyi kullandığı düşüncesinde. Bir
diğer ifadeyle Çin gibi Asya ülkeleri, küreselleşme sayesinde son dönemdeki ekonomik
büyümelerini gerçekleştirmişlerdir. Sıradan insanlar günümüzde, küresel ağlar sayesinde
yüzyıl öncesinin prenslerinden daha fazla bilgiye ulaşabilir hâle gelmişlerdir. İronik bir
biçimde dünyanın en büyük küresel hareketi olan anti-küreselci hareket de küresel teknolojik
ağların imkânlarından faydalanarak büyümektedir.
Stiglitz’e göre küreselleşme yapısal olarak sadece iyi ya da kötü olarak
değerlendirilemez. Küreselleşme, hem olumlu hem de olumsuz etkileri olan bir süreçtir.
Ancak olumsuz sonuçlarının en önemli sebebi, küreselleşmenin kötü yönetilmesidir. İyi
yönetilirse yeryüzünde yoksulluğun azaltılma potansiyeli olan küreselleşme, günümüzde daha
çok gelişmiş ülkelerin ve küresel şirketlerin çıkarlarına uygun yönetildiği için tam aksi etki
yapmaktadır. Çoğunluğu yoksul ve bazıları da zengin ülkelerde yaşayan birçok insan, mevcut
küreselleşme süreci dolayısıyla daha fazla yoksullaşmış ve daha kötü koşullarda çalışır hâle
gelmişlerdir. Ancak bunun değiştirilmez bir kader olmadığı düşüncesinde (Coleman & Sajed,
2013). Eğer izlenen politikalar değiştirilirse daha geniş kitlelerin küreselleşmeden
faydalanmasını sağlamak mümkün olabilir. Nitekim Küreselleşme: Büyük Hayal Kırıklığı
kitabındaki yönelttiği eleştirilerden sonra, yoksulluğun azaltılması, aralarında IMF’nin de
bulunduğu çok sayıdaki kurumun gündemlerinden birisi hâline gelmiştir.

Şekil 4.2
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Stiglitz, küreselleşmenin gelişmekte olan ülkelere, küresel kuruluşların vaadetmiş
oldukları yararları sağlamadığı düşüncesindedir. Zenginler ile yoksul ülkeler arasındaki gelir
mesafesi açılmaktadır. Çok sayıda insan yoksullaşmaktadır. Örneğin daha varlıklı bir hayat
getireceği düşüncesiyle Sovyetler birliği, sosyalist sistemden piyasa sistemine geçme çabası
içindeyken gelir ve yaşam standartlarında daha büyük bir gerileme ortaya çıkmıştır. Bir diğer
ifadeyle ona göre, küreselleşme yoksulluğu geriletemediği gibi, istikrarı da tesis edememiştir.
Batı Avrupa ülkeleri, eski sosyalist ülkelere, piyasa düzeninin büyük bir zenginlik
getireceğini söylemesine karşın, küreselleşme birçok ülkede yoksulluk getirmiştir diyor.
Amerika ve Avrupa ülkelerinin küreselleşme politikalarını ikiyüzlülükle suçlayan
Stiglitz (2002:28) “Batı ülkeleri, fakir ülkeleri ticaret engellerini kaldırmaya zorlarken kendi
engellerini kaldırmayarak gelişmekte olan ülkelerin tarım ürünlerini ihraç etmelerini önlediler
ve bu ülkeleri çok ihtiyaç duydukları ihracat gelirinden yoksun bıraktılar” diyor. Bunu
kaldırmak için Dünya Bankasında görev yaptığı yıllarda mücadele verdiğini ancak başarısız
olduğunu ifade etmektedir. Stiglitz’e (2005) göre, gelişmiş ülkeler, DTÖ, DB ve IMF gibi
uluslararası örgütler, gelişmekte olan ülkeler için yapabilecekleri birçok şeyi yapamadıkları
gibi, bazen de gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini ve hayatlarını çok daha
kötüleştirmişlerdir. Örneğin 1990’larda IMF programları Doğu Asya krizini çok daha kötü
hâle getirmiştir. IMF’nin savunduğu “şok tedavi” yöntemi geçiş sürecinin başarısızlığında
önemli bir rol oynamıştır.
Stiglitz, mevcut hâliyle küreselleşmenin zararlarının birçok ülke için faydalarından
daha fazla olduğunu iddia etmektedir. Çünkü sorumsuz küreselleşme süreci, gelişmekte olan
ülkelerde çevreye zarar vermiş, siyasi sistemleri yozlaştırmış ve “şok tedavi” yöntemlerinin
sonucu ortaya çıkan işsizlik, özellikle Latin Amerika ülkelerinde şiddeti tırmandırırken,
Endonezya’da etnik çatışmaların artışına yol açmıştır diyor. Bütün bu olanlardan da özellikle
yukarıda adı geçen üç uluslararası örgütü sorumlu tutuyor: DTÖ, DB ve IMF.

Şekil 4.3
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Aslında IMF ve Dünya Bankası, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, uluslararasında
finansal konularda krizleri önlemek, istikrarlı ticari ilişkiler ile tam istihdama ve ekonomik
büyümeye katkı sağlamak gibi amaçlarla kurulmuştur (Seyidoğlu, 2003; Marquette, 2003).
Özellikle 30’ların büyük bunalımı sonraki yıllarda IMF’nin kuruluşuna önemli bir etki
yapmıştır. Bu örgütlerin kurulduğu Bretton Woods toplantısında Keynes, krizin sebebini
toplam talepteki yetersizliğe bağlamıştır. Devlet harcamaları artırma veya vergileri azaltma
gibi maliye politikalarını kullanarak toplam talep artışını teşvik edebileceğini savunmuştur.
Stiglitz’in de vurguladığı şekilde, IMF’nin ana görevi de küresel bir krizin çıkmasını
engellemektir. Gerektiğinde ekonomik krize giren ülkelerin, krizden çıkmalarını sağlamak
için kredi vermektir. Dünya genelinde vergi mükelleflerinin parasıyla kurulan IMF, ne
finansmanı yapanlara ne de uyguladığı politikalarından etkilenenlere hesap vermemektedir.
Bunun yerine sadece üye ülkelerin bakanlarına bilgi vermektedir. IMF’nin kuruluş felsefesi,
piyasaların düzgün işlememesinden doğabilecek sorumlulukları düzeltmek olduğu halde,
günümüzde tam bir piyasa fundamentalizmine bağlanmıştır diyor.

4.3. Piyasa Fundamentalizmin
Stiglitz Washington Uzlaşması olarak da adlandırdığı piyasa fundamentalizminin üç
ögesi olduğunu söylüyor. Bunlar, mali kemer sıkma, özelleştirme ve piyasaların
serbestleştirilmesidir. Mali kemer sıkma, devletin küçültülmesi ve hükümet harcamalarının
azaltılması anlamına gelmektedir. Buradaki hâkim düşünce, devletin ekonomik büyümenin
önünde engel oluşturduğu ve özel sektörün daha verimli olduğu inancıdır. Amerika’da Regan,
İngiltere’de Thatcher bu ideolojinin önde gelen isimleridir. Bunlar sosyal refah ve sosyal
koruma ile ilgili kamu hizmetlerin özel sektör tarafından daha verimli yapılacağı
düşüncesindedirler. Bu düşünce, halka sunulan sosyal hizmetlerin azaltılması ve çocukların
özel okula teşvik girişimlerine yol açtı. Son olarak piyasa fundamentilizmini savunanlara,
eğer hükümetler piyasaları ve kurumları düzenlemeyi bırakırlarsa, sosyal refah programlarının
özelleştirilmesi çok daha başarılı olacaktır. Yine başta IMF olmak üzere, bu düşüncenin
savunucularına göre, eğer tarifeler indirilerek ve ticaretin önündeki bariyerler kaldırılarak
ülkeler arasında ticaret serbestleştirilirse, dünya refahı çok büyük ölçüde artacaktır (Coleman
& Sajed, 2013). Stigliz’e göre, IMF büyük ölçüde piyasa fundamentalizmine dayanan dar
politik yargılarla krizden kurtarmaya çalıştığı ülkelere tavsiyelerde bulunmuştur. IMF sürekli
şeffaflığı dilinden düşürmemesine rağmen, kendisi işlerini büyük ölçüde kapalı kapılar
ardında yürütmektedir.
Öte yandan gelişmekte olan ülkelerde ticaretin ve mali piyasaların serbestleştirilmesi,
son derece kötü yönetilmiştir. Piyasalar üzerinde devlet kontrolünün zayıflatılması ülkeye
giren ya da ülkeden çıkan spekülatif sıcak paranın kontrolünü güçleştirmiştir. Spekülatif sıcak
para uzun vadeli yatırım düşüncesiyle gelmediği için, çok kolay bir ülkeyi terk
edebilmektedir. Bu da doğal olarak ülkeleri daha büyük finansal krizler karşısında daha
kırılgan hâle getirebilmektedir. Oysa IMF serbest piyasaların her zaman daha verimli olduğu
gibi bir inanca dayanarak bunları savunmaktadır. Çünkü serbest piyasa olmadan yabancı
sermayenin çekilemeyeceğine inanmaktadır. Sermaye olmadan da büyüme olmayacaktır.
Stiglitz’e göre yabancı sermaye yatırımını çekmekte oldukça başarılı olan Çin, IMF’nin
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tavsiyelerine uymadan bunu gerçekleştirmişti. Stiglitz’e göre, IMF’nin liberalleşme anlayışı,
hızlı ekonomik büyümeyi teşvik etmiyor.

4.4. Sızıntı Ekonomisi ve Sosyal Damping
Washington Uzlaşması, yoksulluğu azaltmanın yolunun ekonomik büyüme olduğu
anlayışına dayanır. Sızıntı ekonomisi olarak adlandırılan bu anlayışa göre, ekonomi
büyüdüğünde, bunun sonuçlarından yoksullar da olumlu etkilenecektir. Ancak Stiglitz bunun
sadece bir inanç olduğunu düşünüyor. Örneğin İngiltere 19. yüzyılda ekonomik açıdan
başarılı olduğu halde, yoksulluk azalmamıştır. 80’lerin Amerika’sı bunun bir başka örneğidir.
Yükselen su, bütün tekneleri kaldırır tezi doğru değildir. Bazen yükselen sular zayıf tekneleri
kıyaya vurup parçalayabilir diyor. Elbette bu görüşe karşı çıkan Artur Lewis ve Simon
Kuznets gibi başka iktisatçılar da var. Oysa Stiglitz, Washington Uzlaşması politikalarının
uygulandığı Latin Amerika ülkelerinde fakirlik ve eşitsizlikte bir azalma olmamıştır. Hatta
bazı ülkelerde eşitsizlik daha da artmıştır. Bir diğer ifadeyle sadece ekonomik büyüme, geniş
kitlelerin yaşam koşullarını iyileştirmeye tek başına yetmez.
Bunun yanında Stiglitz, Doğu Asya krizinde, en önemli faktörün sermaye
piyasalarındaki hızlı liberalleşme olduğunu iddia etmektedir. Bunun yanında IMF ve
Batılıların telkinleriyle Rusya’da piyasa ekonomisine geçiş, Rus halkının refah düzeyini
artırmamış, tam aksine geriletmiştir. IMF’nin verdiği paralar, dar bir Rus oligarşi tarafından
paylaşılmış ve kısa sürede tekrar bu Rus baronların dışarıdaki hesaplarına yatırılmak üzere
yurt dışına çıkartılmıştır. Rusya’da özelleştirme devletin kaynaklarını Rus baronların
yağmalaması şeklinde olmuştur. Rusya doğal kaynak bakımından dünyanın en zengin
ülkelerinden birisi olmasına rağmen yoksulluk derinleşmiştir. Kaynaklar dar bir grubun elinde
toplanmıştır. Nitekim bu adaletsiz gelir dağılımının neticesinde, bir tarafta milyonlarca insan
sefalet içinde yaşarken, diğer tarafta da Moskova’da Mercedes arabaların yol açtığı trafik
sıkışıklığı ve Avrupalı zenginlerin gittiği yerleri dolduran zengin Ruslar konuşulmaya
başlanmıştır.
Ancak yaşanan krizler, küresel ekonomik düzen içinde piyasanın kendini
düzenleyebileceğine ve olumlu sonuçlarından herkesin faydalanabileceğine ilişkin inancı
zayıflatmıştır. Stiglitz artık günümüzde IMF’in bile, sınırsız mali bütünleşmenin risklerini
görmeye başladığını söylüyor. Çünkü ülkeler arasında mali bütünleşme arttıkça, bir ülkenin
yaşadığı mali sorun kısa sürede diğer ülkelere de yansımaktadır. Mali krizler, bir taraftan
ücretleri düşürürken diğer taraftan da işsizliğe yol açmakta ve ücretli çalışanları diğerlerine
göre çok daha fazla olumsuz etkilemektedir.
Diğer taraftan mali küreselleşme kadar olmazsa bile, ticaretin küreselleşmesi de
önemli etki yapmıştır. Stiglitz’e göre, malların hareketliliği, insanların hareketliliğini ikame
etmektedir. Örneğin gelişmiş bir ülke, niteliksiz emekle üretilen mallarını, ücretlerin daha
düşük olduğu gelişmekte olan bir ülkede üretirse, gelişmiş ülkedeki vasıfsız işçilerin ücretleri
daha çok düşecek ve yaşam koşulları daha da kötüleşecek demektir. Dolayısıyla gelişmiş
ülkelerde vasıfsız çalışanlar ya daha düşük ücretlere razı olacaklar, ya da daha vasıflı hâle
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geleceklerdir. Küresel ticaret arttıkça, gelişmiş ülkelerin üzerindeki bu kısmi sosyal damping
etkisi de sürecektir. Küreselleşmenin idare biçimi, çalışanların pazarlık gücünü zayıflatmakta
ve ücretleri düşürmektedir. Çünkü şirketler, dayattıkları çalışma koşullarını kabul etmemeleri
halinde, çalışanları (ülkeleri) üretimi, sosyal hakların daha düşük olduğu ülkelere taşımakla
tehdit etmek yoluna gitmektedirler. Stiglitz, sermaye hareketliliği yerine, işgücünün
hareketliğinin olduğu bir dünya nasıl olurdu diye soruyor? O zaman ülkeler, işçileri
cezbetmek için, yarış içinde olurlardı diyor. Muhtemelen çalışanlar için iyi bir çevre ve düşük
vergiler vaadinde bulurlardı. Ancak içinde yaşadığımız dünya bunun aksi ve bunun sebebi de
küresel dünyanın kremasını yiyen en üstteki yüzde 1’lik kesim diyor.
Öte yandan mevcut küreselleşme sürecinin sağladığı avantajları kullanan şirketler,
ücretlerin yanında vergilerin de düşürülmesini talep etmektedirler. İstediklerini alamadıkları
takdirde o ülkeyi terk etmekle tehdit etmektedirler. Ancak bunları yaparken de rekabette
başarılı olmaları hâlinde toplumunda bunlardan faydalanacağını anlatmalarına rağmen,
yaptıklarının geniş kitlelerin refahı pahasına gerçekleştiğini gizlemektedirler. Stiglitz,
küreselleşmenin üretimi düşürme ihtimali de olduğunu söylüyor. Şöyle ki sınırların açılması,
mal ve sermaye piyasalarındaki hareketlilik, ülkeleri daha fazla riskle karşı karşıya bırakabilir.
Bu hareketlilik şirketlerin riskli faaliyetlerden kaçınmalarına ve daha güvenli fakat düşük
getirili alanlara yönelmelerine yol açabilir. Riskten kaçınmanın çok büyümesi ekonominin
çok daha kötüleşmesine yol açabilir diyor.

Şekil 4.4
Stiglitz gelişmiş ülkelerde vasıfsız iş gücünün yukarıda anlatılan nedenlerle
küreselleşmeden zarar gördüğünü iddia etmektedir. Zaman içinde küresel entegrasyonun
derinleşmesinin, gelişmiş ülkelerde sosyal koruma ve ücretler üzerindeki baskısı devam
edebilir. Dolayısıyla küreselcilerin söylediği şekilde herkesin hayatının iyiye gideceği tezinin
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doğru olmadığını söylüyor. Küreselleşme özellikle gelişmiş ülkelerde alt gelir gruplarının
durumunu daha da zorlaştırmaktadır. Bir diğer ifade ile küreselleşme birçok gelişmiş ülkede
eşitsizliği artırmaktadır. Ancak bu zarar daha önce de belirtildiği şekilde küreselleşmenin
yönetim şeklinden kaynaklanmaktadır. Öte yandan Çin başta olmak üzere bazı Asya ülkeleri
de küreselleşmeden büyük fayda sağlamışlardır. Elde edilen kazançlardan yoksullara, eğitime
ve istihdama daha çok kaynak ayırmışlardır. Buna karşılık Meksika gibi bazı ülkeler ise
mevcut küreselleşme sürecinden zarar görmektedirler. Stiglitz’e göre, sübvanse edilen
Amerikan mısırındaki fiyat düşüşü, mısır üreticisi Meksikalıları daha fazla yoksullaştırmıştır.
İzlenen küresel politikalar dolayısıyla, gelişmiş ülkelerde en çok kazananlar en üst gelir
grubudur. Kaybedenler ise öncelikli olarak alt gelir grupları sonra da giderek artan bir oranda
orta sınıflardır. Oysa diyor Stiglitz, küreselleşmeyi daha adil hâle getirebilir ve eşitsizliği
azaltacak biçimde idare edebiliriz. Ancak serbest küreselleşme, ulusal özerklik ve
demokrasinin bir arada bulunamayacağını da ekliyor. Küreselleşme, bir ülkeyi anlatmalar ve
yardımlarla terbiye edemediği zaman, bunu rekabet kamçısı ile yapmaktadır. Günümüzde
hâkim görüş yaşanılan küreselleşmenin kaçınılmaz olduğu ve başka alternatiflerin olmadığı
şeklindedir. Bir anlamda hükümetlerin elleri kolları bağlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle
Stiglitz’e göre, mevcut küreselleşme, demokrasinin alternatiflerini daraltmakta ve daha çok
sosyal adaletin olduğu bir toplum için ihtiyaç duyulan kamu ve vergi politikalarının
uygulanmasını güçleştirmektedir. Demokrasinin alanının daraltılması, tam da en üsteki yüzde
1’lik grubun arzu ettiği şeydir diyor.

4.5. Başka Bir Dünya Mümkün mü?
Küreselleşmenin mevcut hâliyle yoksulların ve geniş kitlelerin yararına çalışmadığını
belirten Stiglitz, sorunun küreselleşme de olmadığını, onun yönetim biçiminde olduğunu
vurguluyor. Bundan da belli ölçüde IMF, DTÖ ile Dünya Bankasını sorumlu tutuyor. Bu
kuruluşların yoksul ülkelerden daha ziyade zengin ülkelerin çıkarlarını koruduklarını iddia
ediyor. IMF’nin finans çıkarlarıyla hareket etmesine karşılık Dünya Ticaret Örgütü’nün ticari
çıkarlarla hareket ettiğini ifade ediyor. IMF’nin banka kurtarma için milyarlarca dolar
harcamasına karşılık, izlediği politikalardan dolayı işsiz kalanlar için çaba sarf etmediğini
görüyoruz. Benzer şekilde Dünya Ticaret Örgütü de ticari çıkarları öne alarak diğerlerini
ihmal etmektedir. Örneğin denizlerdeki avlanmada çevre tahribatını azaltalım diyenlerin
karşısına, serbest ticarete yanlış müdahale savunmasıyla çıkmaktadır. Bir ticaret bakanının
endişesi, çevre değil, ihracat rakamlarıdır. Stiglitz sorunun küreselleşmeyi yönetenlerin kafa
yapılarında olduğunu söylüyor. Başta IMF olmak üzere küreselleşme politikalarını
biçimlendirenlerin aldıkları kararlar dünyada milyarlarca insanın hayatını etkilemektedir.
Ancak IMF’nin politikaları üzerinde bu kararlardan etkilenen insanların söz hakları yoktur.
IMF’de zengin ülkelerin görüşleri egemen olmasına karşın, Dünya Ticaret Örgütünde her
ülkenin bir bakanı vardır. Kararların genelde uzlaşma ile alınmasına karşın, Stiglitz
geçmişteki uygulamalarda genelde ABD, Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya’nın isteklerinin
egemen olduğunu ifade ediyor. Ancak özellikle Çin’in etkisiyle DTÖ’deki değişim
işaretlerine de vurgu yapıyor.
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Küreselleşmenin adaletli bir biçimde işleyebilmesi için, yönetimde değişiklik olması
gerektiğini söyleyen Stiglitz’e göre, IMF ve Dünya Bankasının yönetim yapısının değişmesi
gerektiğini ifade ediyor. Bu kuruluşlar, gelişmekte olan ülkelerde sürekli şeffaflığa vurgu
yapmalarına karşı kendileri şeffaf değiller. Kararları kapalı kapılar arkasında almaya devam
ediyorlar. Eğer işler bu kadar gizlilikle yapılmak yerine, karar öncesinde yeterince tartışılmış
olsaydı muhtemelen sonuçlar geniş kitleler için daha iyi olabilirdi. Açıklığa çok fazla
yaklaşmıyorlar. Çünkü gizlilik sayesinde dünyanın egemenleri kendi çıkarlarını
koruyabilmektedir diyor. Bu adaletsizliğin doğal sonucu da küreselleşme karşıtı hareket güç
kazanmaktadır. Nitekim protestocu grupların taleplerinin başında daha çok demokrasi ve
açıklık geliyor.

Şekil 4.5
Yapılması gerekenler
Joseph E. Stiglitz, yapılması gereken düzenlemeleri şu şekilde sıralıyor:
• Sıcak para hareketliliğinin ortaya çıkarttığı riskler kabul edilerek, müdahalelerin
iyileştirilmesi
• IMF’den borç alanların borçlarını ödeyememesi halinde, iktidardaki
problemlerden ortaya çıkan iflaslar konusunda bilgili bir iflas hükümetinin kurulması
•

Kurtarma operasyonlarına fazla güvenilmemesi

• Bütün ülkelerde, gerekli bankacılık reformlarının yapılması. Mali piyasalarda
devlet düzenlemelerin sınırlandırılması istikrarsızlığı artırmıştır. Her ülkenin koşullarına
uygun, ideolojik körlükten uzak bir yaklaşım benimsenmesi
• Gelişmiş risk yönetimi. Küreselleşmenin yarattığı riskler artıyor. Bu sebeple
yoksul ülkeler bu risklerin nasıl üstesinden geleceklerini öğrenmeliler. Zengin ülkelerin ve
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uluslararası finans örgütlerinin, yoksul ülkelere riskleri azaltan krediler vermesi ve sigorta
sisteminin işletilmesi
• Gelişmiş güvenlik ağları. Yoksul ülkelerde sosyal güvenlik sisteminin yetersizliği
dikkate alınarak, bu ülkelerde sosyal güvenlik sisteminin kurulmasının teşviki
• Krizlere verilecek gelişmiş tepkiler. Geçmişte krizlere verilen yanlış tepkiler göz
önüne alınarak, rekabette dezavantajlı olanların da kaygılarını dikkate alarak, düzenlemeler
yapılması
Bugünkü haliyle küreselleşme, eşitsizliği daha da artırmaktadır. Ayrıca kaynakların
etkin kullanımını engellemekte ve demokrasiyi riske atmaktadır. Ancak Stiglitz, eğer daha
doğru bir biçimde yönetilebilirse, başka bir dünya mümkündür diyor.
Özetle belirtmek gerekirse, Stiglitz’in görüşleri küreselleşmenin adaletsiz yüzünü
anlamak bakımından son derece önemli. Elbette eleştirilecek tarafları da var. Örneğin bir
taraftan yoksul ülkelerdeki yolsuzluğa vurgu yapıyor, diğer taraftan da IMF borç verirken bu
ülkelerin taleplerini dikkate alsın diyor. Yolsuzluğun bu kadar fazla olduğu ülkelerde borç
verilen paraların daha etkin nasıl kullanılacağını açıklamıyor. Ancak bu sorular Stiglitz’in
reformist bir düşünür olarak küreselleşme konusunda söylediklerinin önemini azaltmaz.

4.6. Ek Okuma: Joseph E. Stiglitz, Daha İnsani Bir Küreselleşmeye
Doğru1
“Ana hatlarıyla belirttiğim reformlar, küreselleşmenin daha adil ve özellikle fakirlerin
yaşam standartlarını artırmada daha etkili hâle gelmesine yardımcı olacaktır. Mesele yalnızca
kurumsal yapıları değiştirmek değildir. Küreselleşmenin çevresindeki kafa yapıları
değiştirilmelidir. Finans ve ticaret bakanları küreselleşmeyi daha çok ekonomik bir olgu
olarak görür ama gelişmekte olan ülkelerde yaşayan birçok insan için küreselleşme bundan
daha öte bir şeydir.
Küreselleşmenin eleştirilme nedenlerinden biri, görünüşe göre geleneksel değerleri
yok ediyor olmasıdır. Bu çatışmalar gerçektir ve bir dereceye kadar da kaçınılmazdır.
Ekonomik büyüme, küreselleşmenin tetiklediği büyüme de dâhil olmak üzere, şehirleşmeyle
sonuçlanacak ve geleneksel kırsal toplumları yavaş yavaş yok edecektir. Maalesef şimdiye
kadar, küreselleşmeyi idare etmekle yükümlü olanlar, olumlu faydalarını övüp dururken işin
olumsuz yönlerini, kültürel kimlik ve değerlere karşı oluşturduğu tehdidi pek eleştirmediler.
Gelişmiş ülkelerde yaşayanların, bu meselelerin farkında olduğu düşünülürse, bu şaşırtıcı bir
durum. Avrupa, tarım politikalarını yalnızca özel çıkarlar için değil kırsal gelenekleri
korumak için de savunuyor. Dünyanın her yerinde, kasabalarda yaşayanlar, büyük ulusal

Bu metin Joseph E. Stiglitz’in Küreselleşme: Büyük Hayal Kırıklığı kitabının 273-279. sayfalarından kısmen
kısaltılarak alınmıştır. Stiglitz’in görüşlerinin daha iyi anlaşılması için Plan B’nin yayınladığı kitabın tümünü
okumanız yararlı olacaktır.
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perakendecilerin ve alışveriş merkezlerinin bu alandaki küçük işletmeleri ve toplumun
karakterini öldürdüğünden yakınıyor.
(…)
Aynı derecede üzerinde durulan bir diğer konu da küreselleşmenin demokrasiye
etkileridir. Küreselleşme, iddia edildiği gibi çoğu zaman ulusal elit tabakanın
diktatörlüklerinin yerine yeni uluslararası finans diktatörlükleri getirir. Ülkelere, belirli
şartlara uymazlarsa, sermaye piyasalarının ya da IMF’nin onlara kredi vermeyi reddedeceği
söylenir. Temelde, egemenliklerinin bir bölümünden feragat etmek ve ülkenin uzun dönemli
büyümesini ve yaşam standartlarının yükseltilmesini değil yalnızca kısa dönemi umursayan
spekülatörlerin de bulunduğu değişken sermaye piyasalarının, ne yapıp ne yapmamaları
gerektiğini söyleyerek onları “terbiye etmesine” izin vermek zorunda bırakılırlar.
Ama ülkelerin yaptığı seçimler vardır. Bu seçimlerden biri, kendilerini uluslararası
sermaye piyasalarına ne dereceye kadar bağlamak istedikleridir. Doğu Asya’daki gibi,
IMF’nin sınırlamalarından kaçan ülkeler, bu emirlere uyan ülkelerden daha hızlı büyüdü,
eşitlik daha çok arttı ve yoksulluk daha fazla azaldı. Alternatif politikalar farklı grupları farklı
şekilde etkileyeceğinden bu seçimleri yapmak uluslararası bürokratların değil politik işleyişin
rolüdür. Büyüme olumsuz yönde etkilense bile, bu, gelişmekte olan ülkelerin birçoğunun,
daha demokratik ve adil bir topluma kavuşmak için gönüllü olarak katlanacakları bir
maliyettir, tıpkı bugün bazı toplumların, daha iyi bir çevre için büyümeden biraz fedakârlıkta
bulunmaya değeceğini söylemesi gibi. Küreselleşme bugüne kadar yapıldığı şekliyle
sunulduğunda yurttaşlık haklarının insanların elinden alınmasını temsil eder. Bu yüzden,
özellikle yurttaşlık hakları ellerinden alınanlar tarafından karşı çıkılmasına şaşmamak lazım.
Bugün küreselleşmeye dünyanın dört bir yanında karşı konuluyor. Küreselleşmeyle
ilgili hoşnutsuzluklar var ve böyle olması da doğal. Küreselleşme iyi yönde kullanılabilecek
bir güç olabilir: demokrasi ve sivil toplum konusundaki fikirlerin küreselleşmesi, insanların
düşünüş şeklini değiştirdi, politik hareketlerin küreselleşmesi de borçların silinmesi ve kara
mayınları anlaşmasını getirdi. Küreselleşme, yüz milyonlarca insanın, kısa bir süre önce
tahayyül edemediği (ya da çoğu ekonomistin tahayyül edemediği) kadar yüksek yaşam
standartlarına kavuşmasına yardım etti. Ekonominin küreselleşmesi, ihraç malları için yeni
piyasalar arayarak ve yabancı yatırıma kucak açarak bundan faydalanan ülkelerin yararına
oldu. Ancak en çok faydalananlar, kendi kaderinin sorumluluğunu üstlenen ve kendi
sorunlarını kendi çözen; kendi kendini ayarlayan piyasa düşüncesine bel bağlamak yerine
devletin büyümede oynayabileceği rolü fark eden ülkeler oldu.
Ama milyonlarca insan için küreselleşme işe yaramadı. Hatta birçok insanın durumu
daha da kötüleşti; işlerini kaybettiler, hayatları daha güvenliksiz hâle geldi. Denetimleri
dışındaki güçlere karşı kendilerini gittikçe daha güçsüz hissetmeye başladılar. Demokrasilerin
zayıflatıldığını kültürlerin yıprandığını gördüler.
Eğer küreselleşme geçmişte yönetildiği gibi yönetilecekse, hatalarımızdan ders
almamaya devam edeceksek, küreselleşme, hem kalkınmayı artırmada başarılı olamayacak
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hem de yoksulluk ve istikrarsızlık üretmeyi sürdürecektir. Reform olmazsa, zaten başlamış
olan gerileme daha da fazlalaşacak ve küreselleşmeden duyulan hoşnutsuzluklar da artacaktır.
Bu hepimiz için, özellikle aksi hâlde durumu iyileşebilecek olan milyarlarca insan için
bir trajedi olur. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar ekonomik olarak en fazla kayba
katlanacaktır ama gelişmiş ülkeleri de etkileyecek daha kapsamlı politik sonuçlar da olacaktır.
Bu (…) reformlar ciddiye alınırsa, o zaman daha insancıl bir küreselleşme sürecinin
iyi yönde kullanılabilecek etkili bir güç olabileceğine, böylece gelişmekte olan ülkelerde
yaşayanların büyük çoğunluğunun küreselleşmeden faydalanabileceği ve ona kucak
açabileceğine dair bir umut var. Eğer bu başarılabilirse, o zaman, küreselleşmeden duyulan
hoşnutsuzluklar hepimizin yararına oldu diyebiliriz.
Bugünkü durum bana dünyanın yetmiş yıl önceki durumunu hatırlatıyor. Dünya
Büyük Bunalım’a girdiğinde serbest piyasanın savunucuları “Endişelenecek bir şey yok,
piyasalar kendi kendini ayarlar, zaman tanınırsa ekonomik refah geri gelecektir,” diyordu. Bu
sözde ihtimale kavuşuncaya dek hayatları mahvolan insanların çektiği acıyı boş verin. Keynes
yasaların kendi kendini düzeltmediğini ya da en azından bunu uygun zaman dilimi içinde
yapmadığını iddia etti. (Meşhur sözünde ifade ettiği gibi, “Uzun vadede hepimiz ölmüş
olacağız”. İşsizlik yıllarca sürebilirdi, devlet müdahalesi gerekliydi. Keynes sosyalist olmakla,
piyasa eleştirmeni olmakla itham edildi. Ancak Keynes bir anlamda ateşli bir muhafazakârdı.
Temelde piyasalara inancı vardı. Ona göre, devlet bu tek hatayı düzeltebilirse, ekonomi gayet
verimli bir şekilde işleyebilirdi. Piyasa sisteminin toptan kaldırılmasını istemiyordu ama
biliyordu ki bu temel problemlere çözüm bulunmadığı sürece muazzam halk baskıları
olacaktı, Keynes’in tavsiye ettiği ilaç işe yaradı. İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Amerika
Birleşik Devletleri gibi ülkeler, Keynes’in reçetesine uydular ve daha az sayıda, daha kısa
vadeli çöküşler ve eskisinden daha uzun süren genişlemeler yaşadılar.
Bugün kapitalizm sistemi tıpkı Büyük Bunalım sırasında olduğu gibi yol ayırımında.
1930’larda kapitalizmi kurtaran, iş sahaları yaratmak küresel ekonominin çöküşü yüzünden
sıkıntı çeken insanları kurtarmak için politikalar düşünen Keynes olmuştu. Dünya üzerinde
milyonlarca insan, küreselleşmeyi daha çok insanın faydalanacağı hâle getirecek reformların
yapılıp yapılamayacağını merak ediyor.
Neyse ki bu sorunlar gittikçe daha çok fark ediliyor ve bir şeyler yapmak için duyulan
politik istek artıyor. Kalkınmayla ilgili hemen hemen herkes, Washington’dakiler bile artık
yeterli yasal düzenlemeler olmadan sermaye piyasasının hızlı liberalleştirilmesinin tehlikeli
olduğuna katılıyor.
(…)
Kuruluşlarda ve kafa yapılarında değişim gerekiyor. Serbest piyasa ideolojisinin yerini
hem piyasanın hem de devletin kusurlarının bilincinde, daha dengeli bir devlet rolü görüşüne
sahip, ekonomi bilimine dayanan analizler almalı. Yabancı danışmanların rolü konusunda
daha fazla duyarlı olunması gerekiyor; bu danışmanlar, belirli politikaları uygulamak
94

istemeyen ülkeleri zorlayarak demokratik karar verme sürecini baltalamak yerine, farklı
politikaların sonuçlarını ve farklı gruplar, özellikle fakirler üzerindeki etkilerini açıklayarak
bu süreci desteklemelidir.
Çok koldan gerçekleştirilecek bir reform stratejisi uygulanması gerektiği açıktır.
Uluslararası ekonomik ayarlamaların reformuyla ilgilenmek gereklidir. Ama bu reformların
gerçekleşmesi uzun zaman alacaktır. Bu yüzden farklı bir koldan, her ülkenin kendi kendine
uygulayabileceği cesaret verici reformlar yönetilmelidir. Gelişmiş ülkelerin özel bir
sorumluluğu vardır; örneğin ticaret engellerini kaldırmalı ve verdikleri vaazı kendileri de
uygulamalıdırlar. Gelişmiş ülkelerin sorumlulukları büyük olabilir ama bunları gerçekleştirme
güdüleri zayıf: sonuçta kıyı bankacılığı merkezleri ve riske karşı koruma fonları (hedge funds)
gelişmiş ülkelerin çıkarlarına hizmet ediyor; ayrıca gelişmiş ülkeler, reformun
başarılamamasının gelişmekte olan ülkelere getireceği istikrarsızlığa dayanabilirler. Aslında
Doğu Asya krizinin, birçok açıdan Amerika Birleşik Devletleri’nin yararına olduğu kesindir.
Bu yüzden gelişmekte olan ülkeler kendi durumlarını düzeltme sorumluluğunu
üstlenmelidir. Bütçelerini, yetersiz olsa da kendi kendilerine yetecek şekilde düzenleyebilirler;
az sayıda insanın büyük karlar elde etmesini sağlarken tüketicileri yüksek fiyatlar ödemek
zorunda bırakan ticaret engellerini kaldırmalıdırlar. Kendilerini dışarıdan gelen spekülatörlere
ve içerideki şirketlerin yanlış davranışlarına karşı korumak için, güçlü yasal düzenlemeler
koyabilirler. Hepsinden önemlisi, gelişmekte olan ülkelerin etkili devletlere, güçlü ve
bağımsız bir yargı sistemi ve demokratik sorumluluğu olan, kamu sektörünün verimliliğini ve
özel sektörün büyümesini engelleyen yozlaşmadan uzak, açık ve şeffaf devletlere ihtiyacı
vardır.
Uluslararası topluluktan istemeleri gereken tek bir şey vardır: kendi kararlarını, kimin
ne risk üstleneceği gibi konulardaki kendi politik yargılarını yansıtacak şekilde verme
ihtiyaçlarını ve haklarını kabul etmeleri. İflas kanunlarını ve yasal düzenlemelerin yapısını
gelişmiş ülkeler için ve onlar tarafından düzenlenmiş haliyle almayıp kendi şartlarına
uyarlamaya teşvik edilmelidirler.
Sürdürülebilir, adil ve demokratik büyüme sağlayacak politikalara ihtiyaç vardır.
Kalkınmanın nedeni budur. Kalkınma, birkaç kişinin zengin olmasına katkıda bulunmak ya da
yalnızca ülkenin elit kesiminin yararlandığı bir avuç anlamsızca korunmuş sanayi dalı
yaratmak demek değildir; kalkınma, kentli zenginlere Prada, Benetton, Ralph Lauren ya da
Louis Vuitton’u getirip kırsal kesimdeki yoksul insanları sefalet içinde bırakmak demek
değildir. Moskova’daki mağazalardan Gucci marka çanta satın alabiliyor olmak ülkenin bir
piyasa ekonomisi hâline geldiğini göstermez. Kalkınma toplumun dönüşmesi demektir,
fakirlerin hayatlarını daha iyileştirmek ve herkesin, başarı şansına, sağlık, eğitim
hizmetlerinden yararlanma fırsatına sahip olması demektir.
Eğer ülkelerin uygulayacağı politikaları yalnızca birkaç kişi dikte ederse, bu tür
kalkınma gerçekleşmez. Demokratik kararlar alınmasını sağlamak demek, gelişmekte olan
ülkelerden çok çeşitli ekonomist, yetkili ve uzmanın tartışmaya aktif olarak katılmasını
sağlamak demektir. Ayrıca uzmanlar ve politikacıların ötesinde geniş bir katılım olması
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demektir. Gelişmekte olan ülkeler kendi geleceklerinin sorumluluğunu üstlenmek zorundadır.
Ama biz Batıdakiler de sorumluluklarımızdan kaçamayız.
İşlerin yürüyüşünü değiştirmek hiç kolay değildir. Bürokrasiler de insanlar gibi kötü
alışkanlıklara kapılabilirler ve değişime uyum sağlama süreci sancılı olabilir. Ama
uluslararası kuruluşlar, bu belki de sancılı değişikliklerin gerçekleştirilmesini üstlenmelidir;
çünkü bu değişiklikler sayesinde küreselleşmenin yürümesi ve yalnızca zenginler ve sanayi
ülkeleri değil, fakirler ve gelişmekte olan ülkeler yararına da çalışması için gereken rolü
oynayabileceklerdir.
Gelişmiş ülkeler, küreselleşmeyi yönetecek uluslararası kuruluşların reformu
konusunda üstlerine düşeni yapmalıdır. Bu kuruluşları biz kurduk, onları düzeltmek için de
biz çalışmalıyız. Küreselleşmeden hoşnut olmadığını belirtenlerin mantıklı endişelerine
çözüm aramak istiyorsak, küreselleşmenin şu ana kadar yararına çalışmadığı milyarlarca insan
için çalışmasını sağlamak istiyorsak, daha insani bir çehreye sahip bir küreselleşme
yaratabilmek istiyorsak, o zaman sesimizi yükseltmemiz gerek. Hiçbir şey yapmadan
duramayız, hiçbir şey yapmadan durmamalıyız.”
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Uygulamalar
1)
Sizce Türkiye küreselleşmeden kazanıyor mu, kaybediyor mu? Kazandığı ve
kaybettiği yönleri tartışan bir makale yazarak tartışmaya açınız.
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Uygulama Soruları
1)

IMF nedir ve görevleri nelerdir?

2)

Sızıntı ekonomisi nedir ve nasıl işler?

3)

Küreselleşmeden neden Afrikalılar kaybederken Çinliler kazanıyor? Tartışınız.

4)

Daha adil bir küreselleşme nasıl sağlanabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşmeyi dünyanın bütünleşmesi olarak tanımlayan Joseph E. Stiglitz,
küreselleşme karşıtı ya da taraftarı olmanın bir anlamı kalmamıştır diyor. Çünkü küreselleşme
fiilî bir durumdur. Kaybedenleri kadar kazananları da vardır diyor. Esas olan küreselleşmenin
geniş kitlelerin refahını artıracak şekilde yönetilmesi olduğunu belirtiyor. Stiglitz’e göre,
Asya’daki ekonomik büyümenin arkasında küreselleşme vardır. Çin’in son otuz yıldaki
büyüme ortalaması, Endüstri Devrimi sonrası en başarılı Batı Avrupa ülkelerinin büyüme
ortalamasını üç katıdır diyor.
Diğer taraftan mevcut hâliyle küreselleşmeden dünyanın çoğunluğu yeterince fayda
sağlayamıyor. Özellikle vasıfsız işçiler gelişmiş ülkelerde her zamankinden daha fazla
ücretlerin aşağı çekilmesi ve işsiz kalma riski ile karşı karşıyalar. Amerika’daki otomotiv
fabrikalarının düşük ücretler dolayısıyla üretimi yoksul ülkelere kaydırmaları neticesinde,
Detroit bugün dünyanın iflas eden şehri hâline gelmiştir. Buna karşılık yine bu ülkede zengin
yüzde 1’lik grup küreselleşmenin imkânlarından en iyi şekilde faydalanmaktadır.
Küreselleşme sürecinin yürütücü aktörleri olan IMF, DTÖ ve Dünya Bankası
Stiglitz’e göre, gelişmiş ülkelerin menfaatlerine göre hareket etmektedirler. Finansal krizlere
müdahale eden IMF’nin, gittiği ülkelerde izlediği kemer sıkma politikaları istihdam
sorunlarına yol açmakta, işsizliği artırmaktadır. Bunun yanında yardım için ileri sürdüğü
yeniden yapılanma politikaları, yoksul ülkeleri zengin ülkelerin mallarına açmakta ve rekabet
gücü zayıf olan bu ülkelerde üretim çok daha düşmektedir. Zenginler kendi pazarlarını
teşviklerle korurken, tam bir ikiyüzlülükle yoksullara pazarlarını rekabete açmalarını
önerdiğini belirtiyor. Ancak bütün bunlara rağmen iyi yönetilirse adil bir küreselleşme de
mümkün diyor.
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Bölüm Soruları
1) Stiglitz’e göre bugün dünyada küreselleşmeye karşı tepkilerin artmasının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tarım topraklarının azalması
b) Dünyanın küreselleşmeyi anlayamamış olması
c) Toplumların birbirlerini yeterince tanımıyor olmaları
d) Adaletsiz işleyen politikalar
e) Kişilerin yeterince çalışmaya istekli olmamaları
2) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin beraberinde getirdiği olumsuzluklardan
bir tanesidir?
a) Ulus devletler güçlenmiştir.
b) Ekonomik güvensizlik ve eşitsizlik artmıştır.
c) Yerel yöneticiler güçlenmiştir.
d) Despotik yönetimler güç kazanmaya başlamıştır.
e) Avrupa’da nasyonal sosyalist partiler seçimlerde çoğunluğu kazanmaya
başlamışlardır.
3) Stiglitz’e göre anti-küreselci hareketlerin bu kadar büyümesine sebep olan
küreselleşme ile ilgili sorunun kaynağı hangisidir?
a) Küreselleşmenin belirli çıkar grublarının menfaatleri doğrultusunda yönetiliyor
olması
b) Ulus devletlerin zayıflamasına tepki gösteriyor olmaları
c) Zenginlik ve rahatlığın insanlara batıyor olması
d) Küreselleşmenin yeterince iyi anlatılamamış olması
e) Muhalefet etme refleksinin öne çıkması
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4) Stiglitz’e göre çoğu zaman küresel kuruluşlarda kararlar hangi çevrelerin çıkarlarına
göre alınmaktadır?
a) Yoksulların
b) Mağdurların
c) Muktedirlerin
d) Sendikaların
e) Çalışanların
5) Stiglitz’e göre küreselleşmenin olumsuz sonuçlarının en önemli sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dünyayı kutuplara ayırmasıdır.
b) Yerel yöneticileri aşırı güçlendirmesidir.
c) Çalışanların küreselleşmeyi sahiplenmemiş olmalarıdır.
D) Küreselleşmenin kötü yönetilmesidir.
e) Şirketlerin güç kaybetmesine sebep olmasıdır.
6) Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonrasında, uluslararasında finansal
konularda krizleri önlemek, istikrarlı ticari ilişkiler ile tam istihdama ve ekonomik büyümeye
katkı sağlamak amacı ile kurulmuş olan uluslararası kuruluşlardan birisidir?
a) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
b) İslam Teşkilatı Örgütü
c) Dünya Bankası
d) UNICEF
e) Birleşmiş Milletler
7) Keynes büyük buhranın sebebini aşağıdaki unsurlardan hangisine bağlamıştır?
a) İşçilerin yetersiz çalışmasına
b) Talepteki yetersizliğe
c) Arzdaki yetersizliğe
d) Üretim azlığına
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e) Aşırı tüketime
8) Spekülatif sıcak paranın özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uzun vadeli yatırım düşüncesi ile gelmediği için bir ülkeyi çok kolaylıkla terk
edebilmektedir.
b) Ülkelere uzun vadeli yatırım düşüncesi ile gelir.
c) Yatırım yapmak için bir ülkeye girişi ve çıkışı belli kurallara tabidir.
d) Yatırım yaptığı ülkeden kısa vadede çıkmaktan yana değildir.
e) Spekülasyonlara açık değildir.
9) Stiglitz’e göre Doğu Asya krizindeki en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Piyasalar üzerinde devletin gücünün fazlalığı
b) Sermaye piyasalarındaki hızlı liberalleşme
c) Seryasaların kendi hâline bırakılmamış olması
d) Dünya piyasalarından kopuk olmaları
e) Kapalı ekonomi kurallarının hâkim olması
10) Rusya doğal kaynak bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olmasına
rağmen aşağıdakilerden hangisi yoksulluğun derinleşmiş olmasının sebeplerinden birisi
değildir?
a) IMF’in verdiği paralar kısa sürede dar bir Rus oligarşi tarafından paylaşılmıştır.
b) Özelleştirme devlet kaynaklarının Rus baronlar tarafından yağmalanması şeklinde
olmuştur.
c) Hukuk kuralları herkese eşit şekilde uygulanmıştır.
d) Kaynaklar dar bir grubun elinde toplanmıştır.
e) Hukukun üstünlüğü değil, üstün olanın hukuku esas alınmıştır.

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) a, 4) c, 5) d, 6) c, 7) b, 8) a, 9) b, 10) c
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5. KÜRESELLEŞMEYE DEVRİMCİ YAKLAŞIM:
MICHAEL HARDT VE ANTONIO NEGRI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde M. Hardt ve A. Negri’nin İmparatorluk teorisi, çokluk ve demokrasi
ilişkisi, imparatorluk ve demokrasi ilişkisi öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Emperyalizm denince aklınıza ne geliyor? Emperyalizmin sonunun geldiğine
inanıyor musunuz?
2)

İmparatorluk çağında ulus devletler geriliyor mu?

3)

Küreselleşme, demokrasiyi zayıflatıyor mu, güçlendiriyor mu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İmparatorluk

Okuyarak, yorumlayarak ve
Hardt ve Negri’nin imparotorluk
mümkünse
arkadaşlarınızla
tezini öğreneceksizniz.
tartışarak

Çokluk

Okuyarak, yorumlayarak ve
Hardt ve Negri’nin çokluk tezini
mümkünse
arkadaşlarınızla
öğreneceksizniz.
tartışarak

Küreselleşme
Demokrasi

Okuyarak, yorumlayarak ve
ve İmparatorluk çağında küreselleşmemümkünse
arkadaşlarınızla
demokrasi ilişkisini öğreneceksiniz.
tartışarak.
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Anahtar Kavramlar
•

İmparatorluk

•

Emperyalizm

•

Çokluk

•

Demokrasi
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Giriş
Michale Hardt 2 ve Antonio Negri 3 ilk baskısı 2000 yılında yayınlanan İmparatorluk
(2001) kitabı ile küreselleşme tartışmalarına yeni bir boyut getirdiler. Kitap, yayınlandıktan
kısa bir süre sonra, lehte ve aleyhte büyük bir yankı yarattı. Hardt ve Negri kitaba yöneltilen
eleştiriler ve değişen dünya koşullarını da dikkate alarak serinin ikinci kitabı Çokluk:
İmparatorluk Çağında Savaş ve Barış’ı (2004) yayınladılar. Serinin üçüncü kitabı olan
Commonwealth ise 2009 yılında yayınlanmıştır. İmparatorluk yayınlandığı tarihten itibaren
çok satanlar arasına girmiştir. Çağımız popüler felsefecilerinden Slavoj Zizek İmparatorluk
kitabını mutlaka yazılması gereken bir tür “21. Yüzyılın Komünist Manifestosu”na
benzetmiştir. İmparatorluk, küreselleşme çağını geniş bir perspektiften irdeleyen,
kaybedenlerden yana tavır alan ve alternatif politikalar geliştiren bir kitap olarak sunulmuştur.
Günümüzde küreselleşmeyi dışarıda bırakan her toplumsal analiz eksik hâle gelmiştir.
Küreselleşme bir kasırga gibi bütün yerleşik kurumlarımızı sarsmaktadır. Bilindiği gibi, sol
gelenekten gelen entelektüellerin büyük bir bölümü küreselleşmeyi emperyalizm kavramı ile
açıklamaktadırlar. Ancak Hardt ve Negri’ye göre, içinde yaşadığımız süreci açıklamada
emperyalizm terimi yetersiz hâle gelmiştir.

MICHAEL HARDT: “ Duke Üniversitesi'nde edebiyat profesörüdür. Kendi yazdığı Gilles Deleuze: An Apprenticeship in
Philosophy (1993) [Gilles Deleuze: Felsefede Bir Çıraklık, Çev. İsmail Öğretir ve Ali Utku, Birey Yay., 2002] kitabının yanı
sıra, Antonio Negri ile birlikte Labor of Dionysus: A Critique of the State-form (1994) [Dionysos'un Emeği-Devlet Biçiminin
Bir Eleştirisi, Çev. Ertuğrul Başer, İletişim Yay., 2003] kitabını kaleme almıştır. Paolo Virno ile birlikte Radical Thought in
Italy (1996) [İtalya'da Radikal Düşünce, Çev. Sinem Gözer, Selen Göbelek, Otonom Yay., 2005] ve Kathi Weeks ile birlikte
The Jameson Reader (2000) kitaplarının editörlüğünü yapmıştır. Halen Pier Paolo Pasolini'nin yazı ve filmlerinin yanı sıra
XX. yüzyıl edebiyatında modernizm ve realizm üzerine çalışmaktadır”.
3 ANTONIO NEGRI: “1933 yılında İtalya'nın Padua kentinde doğdu. Yirmi üç yaşında Alman tarihselciliği üzerine
hazırladığı teziyle felsefe diploması aldı. 1957-1958 yılları arasında Benedetto Croce Tarihsel Çalışmalar Enstitüsü'nde çalıştı
ve 1959 yılında Hukuk Felsefesi profesörlüğü unvanını kazandı. 1967 yılına dek Padua Üniversitesi'nde asistan olarak görev
yaptı ve aynı yıl devlet kuramları alanında profesör oldu. Negri'nin yayıncılık faaliyeti 1956'da, Padua Üniversitesi'nin
öğrenci temsilcileri dergisi olan Il Bo'nun direktörlüğüyle başlar. 1959'da İtalyan Sosyalist Partisi'nin yerel konseyine seçilen
Negri, partinin Padua bölgesi yayını olan Il Progresso Veneto dergisinin yöneticiliğini yapmaya başlar. Partinin Hıristiyan
Demokrat Parti'yle koalisyona girmesi üzerine Negri Sosyalist Parti'den ayrılır. 1969-1973 yılları arasında etkinlik gösteren
Potere Operaio çevresinin kurucularından olan Negri, bu siyasal oluşumun en ünlü kuramcısı olarak ön plana çıkar. Hareketin
dağılmasından sonra ise Autonomia Operaia Organizzata (Örgütlü İşçi Otonomu) hareketinin kurucuları arasında yer alır,
1978-79 yıllarında zamanının çoğunu Paris'teki École normale supérieure'de geçirir. Nisan 1979'da Negri, Aldo Moro'nun
Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılıp öldürülmesi sonrasında açılan soruşturma çerçevesinde diğer Autonomia üyeleriyle
birlikte tutuklanır ve Kızıl Tugaylar'ın lideri olmak, Aldo Moro'nun kaçırılmasını planlamak gibi suçlamalara maruz kalır.
Her ne kadar sonraki yıllarda Kızıl Tugaylar'la bağlantısı olmadığı açıklık kazanacak olsa da, Negri şaibeli bir yargılama
sürecinin sonucunda toplam 34.5 yıl hapis cezasına çarptırılır. Marx Beyond Marx yayımlanıp İtalya'da edebiyat dışı kitap
listelerinde bir numaraya yerleş- tiğinde Negri hapistedir ve 1983 yılında Radikal Parti'nin yürüttüğü kampanya sayesinde bu
partinin listesinden İtalyan Parlamentosu'na seçilene dek hapiste kalır. Eylül 1983'te Bakanlar Kurulu'nun dokunulmazlığını
kaldırmaya karar vermesiyle Negri İtalya'yı terk eder ve 1997 yılına dek yaşayacağı Fransa'ya geçer. 1 Temmuz 1997 günü
devlet terorizminden kaynaklanan "kurşun yılları"na bir son vermek için İtalya'ya geri döner ve cezasının kalan kısmını
çekmek üzere Roma'daki Rebibbia Hapishanesi'ne konur. İmparatorluk'u bu hapishane dönemi esnasında yazan Negri, 2003
baharında serbest bırakılır. Negri'nin İngilizce olarak yayımlanan kitapları: The Savage Anomaly: The Power of Spinoza's
Metaphysics and Politics, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991 [Yaban Kuraldışılık-Spinoza Metafiziğinin ve
Siyasetinin Gücü, Çev. Eylem Canaslan, Otonom Yay., 2005]; Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse, New York:
Autonomedia, 1991 [Marx Ötesi Marx-Grundrisse Üzerine Dersler, Çev. Münevver Çelik, Otonom Yay., 2006]; The Politics
of Subversion: A Manifesto for the Twenty-First Century, Cambridge: Polity Press, 1989 [Yıkıcı Politika-21. Yüzyıl İçin Bir
Manifesto, Çev. Akın Sarı, Otonom Yay., 2006]; Revolution Retrieved: Selected Writings on Marx, Keynes, Capitalist Crisis
and New Social Subjects 1967-1983, Londra: Red Notes, 1988; Time For Revolution, Continuum, 2003 [Devrimin Zamanı,
Çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yay., 2005]. Félix Guattari ile birlikte: Communists Like Us: New Spaces of Liberty, New Lines
of Allience, New York: Semiotext(e), 1990. Michael Hardt ile birlikte: Labor of Dionysus: A Critique of the State-Form,
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994; Empire, Harvard University Press, 2000 [İmparatorluk, Çev. Abdullah
Yılmaz, Ayrıntı Yay., 2003]; Multitude-War and Democracy in the Age of Empire, Penguin Press, 2004 [Çoklukİmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi, Çev. Barış Yıldırım, Ayrıntı Yay., 2004]”.
2
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5.1. İmparatorluk
Hardt ve Negri, İmparatorluk kitabının girişinde “ küreselleşmiş bir dünyada genel bir
iktidar teorisi kaleme almayı” amaçladıklarını, yaptıkları işin oldukça iddialı olduğunu ve
zorluklarının farkında olduklarını ifade etmişlerdir. Yazarlara göre, İmparatorluk “çağdaş
dünyanın bir haritasını çıkarma” doğrultusunda gösterilen bir teşebbüstür. Baskı ve
sömürünün arttığı bir dünyada İmparatorluk, “özgürlük ve demokrasi için ortak imkânlar
yaratma” çabası olarak ifade edilmiştir.
Öte yandan Hardt ve Negri’ye göre, “İmparatorluk gözlerimizin önünde
somutlaşıyor”. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra, küreselleşme süreci ivme
kazanmıştır. Değişen küresel ekonomik koşulların etkisiyle, “yeni bir egemenlik biçimi”
ortaya çıkmıştır. İmparatorluk ise, “dünyayı yöneten egemen güç”ün adıdır. Yazarlara göre
küreselleşmiş dünya ulus devletler hala egemenliklerini sürdürseler de, gerileme sürecine
girmişlerdir. Ulus devletler, sınırlarından para, mal, teknoloji ve insan akışını kontrol etmekte
zorlanır hâle gelmişlerdir. Ulusal sınırlar geçirgen zarlara dönüşmüştür. Onlara göre, en
otoriter ulus devletler dahi “bırakın dışarıyı kendi sınırları içinde en üst egemen otorite olarak
düşünülmemelidir”.
Ancak ulus devlet egemenliğinin gerilemesini, egemenlik kavramının gerilemesi
anlamında kullanmamaktadırlar. Hardt ve Negri’nin temel iddiaları şudur: “Egemenlik yeni
bir biçim almış, tek bir hükmetme mantığı altında birleşmiş, bir dizi ulusal ve uluslar-üstü
organdan oluşmuştur. İşte bu yeni egemenlik biçimi bizim imparatorluk dediğimiz şeydir”.
Doğmakta olan imparatorluğun en önemli işareti Daniel Bell’in (1987) ifadesiyle ulus
devletlerin küresel sorunlarla baş etmekte küçük, yerel sorunlarla başa çıkmada da fazla
büyük olması önemli bir faktördür. Harth ve Negri’ye göre, ulus devletlerin küresel mübadele
ve akışları düzenlemekte zorlanmaya başlamaları imparatorluğun ilk işaretlerindendir. Çünkü
ulus devletler, Avrupalıların modern/endüstri çağında “emperyalist yönetimlerin köşe taşı”
olmuştur. Oysa imparatorluk kavramıyla yazarlar, “emperyalizmden tamamen farklı bir şey”
kastetmiyoruz diyorlar.

Şekil 5.1
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Bilindiği gibi emperyalizm bir ülkenin başka bir ülke üzerindeki hâkimiyet ve
hegomomik kontrolünü ifade etmektedir. Emperyalist ülke, diğer ülkelerin kaynaklarını veya
insanlarını kontrol etmek amacıyla, gücü kendi sınırlarının ötesine yaymak eğilimindedir. Bu,
ele geçirilen bölgenin, tümüyle emperyal devlete katılmasına yol açabilir. Kolonyalizm çok
büyük ölçüde emperyalizmle örtüşür. Emperyal politikaların oluşumunda, güç gösterisi,
ekonomik çıkar, yabancı pazarları kontrol etme, ucuz emek ve doğal kaynaklara ulaşma
arzusu rol oynayabilir. Kuşkusuz bu politikalar askerî güç kullanımı ile sağlanabildiği gibi,
siyasi, kültürel ve ekonomik egemenlik de, emperyal ilişkilerin kurulmasında ve
sürdürülmesinde önemli bir araçtır. Emperyalizm konusunda çeşitli teoriler ileri sürülmüştür.
Bunların en ünlüsü de Lenin’e aittir. Ona göre kapitalizmin en gelişmiş şeklini temsil eder
(Wunderlich ve Warrier, 2007).
Ritzer (2011), emperyalizmi, “bir ülkenin, başka bir ülke üzerinde, denetim sağlamak
ve akabinde bu denetimi o ülke ve muhtemelen pek çok başka ülke üzerinde özellikle politik,
ekonomik ve bölgesel olarak sürdürmek amacıyla uyguladığı çeşitli yöntemler” olarak
tanımlar. Ona göre, emperyalizm terimi ilk defa Roma’da komşu ülkeler üzerinde “egemenlik
ve politik kontrol” anlamında kullanılan imperium sözcüğünden gelmektedir. İmparatorluk
sözcüğü de imperium’dan türetilmiştir. Sonrasında da imparatorluk ve akraba emperyalizm
sözcükleri geniş coğrafi bölgeler/ülkeler üzerinde egemenlik kurma anlamında kullanılmıştır.
Ritzer’e göre imparatorluğun mevcut karakteristikleri dolayısıyla küreselleşme arasında ilişki
kurulmuştur. Emperyalizm kavramı, 19. yüzyıl sonrasında daha çok kullanılmaya
başlanmıştır. Batı Avrupa ülkeleri endüstri devrimi sonrasında, aralarında dünyadaki
kaynakları kendi kontrolleri altına alma yarışına girmişledir. Görece yoksul ülkeleri
sömürgeleri hâline getirmişler ve büyük ölçüde bu ülkelerin kaynaklarını yağmalamışlardır.
19 yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başından itibaren de emperyalizm artık olumsuz çağrışımları
olan bir kavram hâline gelmiş ve sorgulanmaya başlanmıştır. İşte Hardt ve Negri,
İmparatorluk isimli eserlerinde “ulus devlete dayanan emperyalizm”in yerini,
“ekonomik/politik/kültürel süreçleri içeren küresel ağlar”ın aldığını iddia ediyorlar. Bu
karmaşık küresel ağları da imparatorluk olarak adlandırıyorlar.
Günümüzün tek kutuplu olduğu sıkça dile getirilen dünyasında Amerika Birleşik
Devletleri (ABD), hem sempatizanları hem de muhalifleri tarafından özel bir konuma
yerleştirilir. Sempatizanları ABD’yi özgürlük ve demokrasinin sembolü olarak görürken,
muhalifleri dünyanın başına gelen bütün kötülüklerin anası, “emperyalist despot” olarak
değerlendirmektedirler. Hardt ve Negri, bu yorumların arkasındaki temel anlayışın “Avrupalı
ulusların kaybettiği küresel iktidar tacını şimdi ABD’nin giydiği varsayımı”na dayandığını
iddia etmektedirler. 19. yüzyıl nasıl İngiltere’nin süper güç olarak ortaya çıktığı yüzyıl
olmuşsa, 21. yüzyıl ise ABD’nin yüzyılı olmuştur. Bir diğer ifadeyle Avrupa modernliği
temsil ederken, ABD postmodernliği temsil etmektedir diyorlar. Muhaliflerine göre ABD,
Avrupalıların geçmişte yaptığı emperyalist politikaları izliyor. 1945 sonrasında ABD, tüm
emperyalist sistemin liderliğini üstlenmiştir (Magdoff, 2003). Yandaşları için ise, ABD adil
bir siyaset izliyor. Ancak Hardt ve Negri’nin imparatorluk tezi bunların ikisinden de farklı.
Onlara göre, “yeni bir emperyal egemenlik biçimi” doğmaktadır. Günümüzün dünya düzeni
içinde “ABD bir emperyalist projenin merkezini oluşturmamakta”dır. Çünkü çağımızda
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“hiçbir ulus-devlet bunu yapamaz”, “emperyalizm miyadmı doldurmuştur”. Bundan sonra
geçmişteki gibi, bir ulus devletin dünya lideri olması mümkün değildir. ABD’nin
imparatorluk olarak adlandırılan dünya içindeki ayrıcalıklı konumunu kabul ediyorlar. Ancak
ABD’nin ayrıcalığının sebebi geçmişteki emperyalist ülkelerle olan benzerlikleri değil,
farklılıklarıdır diyorlar. Ancak çalışmalarının teorik bir yaklaşıma dayandığına da vurgu
yapıyorlar. O sebeple bazı yazarlar (Savran, 2008) imparatorluk tezinin teori ile gerçek dünya
arasındaki ilişkiye dayanmadığını ve dolayısıyla yaşadığımız dünyanın bir teorisi olmadığını;
buna karşılık “teorilerin teorisi” olduğunu iddia ediyorlar.
Hardt ve Negri’ye göre imparatorlukta sınırlar yok olur ve yönetim uçsuz bucaksız
hâle gelir. Aynı zamanda imparatorluk büyük bir “baskı ve yıkım gücü”ne sahiptir. Ancak bu
geçmiş tahakküm şekillerinden farklıdır. Onlara göre “imparatorluğa geçiş ve onun
küreselleşme süreçleri “özgürlük güçlerine yeni imkânlar sunuyor”. Ancak burada
kastedilen “tek biçimli” ya da “tek sesli” bir küreselleşme değildir. Yazarlara göre
“imparatorluğu ayakta tutan çokluğun yaratıcı güçleri aynı zamanda otonom olarak bir karşıimparatorluk, yani küresel akışlara ve mübadele ilişkilerine alternatif bir politik örgüt kurma
kapasitesine sahiptir”. Çokluk, “bir gün bizi İmparatorluğun ötesine taşıyacak olan yeni
demokratik biçimler ve yeni bir kurucu güç keşfetmek zorundadır” diyorlar. Dolayısıyla
yapılması gereken ilk iş, şekillenmekte olan dünyanın kuruluşunu anlamaktır. Ancak bunun
için iki hatalı yaklaşımdan uzak durulması gerekiyor. Bunlardan birincisi dünyada piyasaların
adeta “doğal ve tarafsız gizli el” tarafından uyumlu bir şekilde idare edildiği ve karmaşık
süreçlerin kendiliğinden geliştiği yaklaşımıdır. Diğeri ise, komplocu bir yaklaşımla,
küreselleşmenin “ tek bir iktidar” ve “tek bir merkezi akıl tarafından dayatılan bir düzen”
olduğu iddiasıdır.
Birinci bölümde de ifade edildiği şekilde küreselleşmeye yaklaşımlarda bir homojenlik
yoktur. Bazıları ulus devletler çağı artık kapanmıştır şimdi yepyeni küresel bir uygarlık çağına
giriyoruz derken, bazıları da tam aksine küreselleşme diye bir şey yoktur, küreselleşme olarak
anılan şey kapitalizmin yeni ideolojisidir demektedirler. Örneğin dünya-sistemleri teorisini
benimseyenlere göre kapitalizm başından beri bir dünya ekonomisi olarak işlemiştir. Bugün
küresel bir çağda yaşadığımızı söyleyenler, kapitalizmi yanlış anlamaktadırlar. Oysa Hardt ve
Negri’ye göre, “imparatorluk bugün üretim ağlarının küreselleşmesini destekleyici ve dünya
düzeni içinde bütün güç ilişkilerini sarmaya çalışan geniş ağın merkez üssü olarak ortaya
çıkıyor”. Bunun yanında düzeni bozanlara karşı, polislik fonksiyonunu da icra etmektedir.
Castells (2008) gibi enformasyon toplumu teorisyenlerine göre, enformasyon ve
iletişim teknolojileri (ICT) üzerinde yükselen “enformasyon devrimi” içinde yaşadığımız
dünyayı yeniden yapılandırmaktadır. Dünyanın bütün ülkeleri “küresel olarak birbirine
bağımlı” hâle gelmektedir. Bir diğer ifade ile iletişim teknolojileri ve ağlarının gelişimi ile
küreselleşme arasında bir ilişki vardır. Ağlar hem süreci etkilemekte hem de süreçten
etkilenmektedirler.
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Şekil 5.2
Hardt ve Negri’ye göre, imparatorluk bir sözleşme ya da anlaşmaya, federatif bir
tarzda gerçekleşmiyor. İmparatorluğun normatif temeli, “yeni bir ekonomik- endüstriyeliletişimsel makineden” yani “küreselleşmiş bir biyo-politik makineden doğuyor”. Onlara göre
“imparatorluğun kendinde iyi olduğunu söylemek kendi için iyi olduğunu söylemek değildir”.
İmparatorluk, emperyalizmin ve kolonyalizmin gerilemesinde etki etse de, birçok
açıdan yıktıklarından “çok daha acımasız bir sömürüye dayalı kendi iktidar ilişkilerini
de kurar”. Modernliğin sonu, sömürünün sonu anlamına gelmemektedir. Onlara göre
kapitalizmin yarattığı sömürü düzeni her yerde etkisini göstermektedir. Toplumun varlıklı
azınlığı ile yoksul çokluğu arasındaki mesafe sürekli açılmaktadır. Emperyalizm ve
kolonyalizm çağının baskı ve sömürülerin ırk ve coğrafya temelli yansımaları katlanarak
artmaktadır.
Öte yandan Marks’ın “kapitalizmin kendinden önceki toplum biçimleri ve üretim
tarzlarından daha iyi olduğunu” görüşünden esinlenerek “imparatorluğun daha iyi olduğu”nu
ileri sürmekteler. Bilindiği gibi Marks’a göre, özgürlük potansiyeli, kapitalist toplumlarda,
pre-kapitalist toplumlara göre daha fazlaydı. Benzer biçimde Hardt ve Negri,
“imparatorluğun modern iktidarın zalim rejimlerini ortadan kaldırdığını”, ve “özgürlük
potansiyelini çoğalttığını” iddia etmektedirler. Onlara göre, küreselleşme, “yerelleşme gibi
bir kimlik ve farklılık üretim rejimi ya da daha doğrusu homojenleştirme ve heterojenleştirme
rejimi olarak anlaşılmalıdır”.
Modernliğin korkunç savaş ve yıkımlarla gelen bir “gelişme” ile acımasız bir
“uygarlık” ve inanılmaz bir şiddet mirası bıraktığını iddia ediyorlar. Çağımızda proletarya
emperyalizmi dönemi kapanmıştır diyorlar. Proletarya, günümüzde küresel hâle gelmiştir.
Yazarlara göre, küresel imparatorluğa geçiş çağında, ulus devletlerin gücündeki gerilemeye
bakarak proleter enternasyonalizminin fiilen zafer “kazandığı” bile söylenebilir. İronik bir
ifadeyle, yenilmelerine rağmen, uğruna savaştıkları şey gerçekleşmektedir.
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Yukarıda da ifade edildiği şekilde küreselleşme, ulus devletlerin egemenliğini büyük
ölçüde aşındırmıştır. Günümüzün küresel köyünde sınırlar arasında akışkanlığın ve
hareketliliğin artışı bazı endişeleri de beraberinde getirmiştir. Çünkü sınırlar arasında
geçişler arttıkça, iyi şeyler kadar insanlığın sağlığı ve güvenliği açısından tehdit oluşturan
şeylerin de hareketliliği artmaktadır. AIDS bunun çarpıcı örneklerinden birisini
oluşturmaktadır. Ancak ulus devletler, küresel dünyada AIDS gibi hızlı yayılan hastalıklar
karşısında biçare kalmaktadırlar. Hardt ve Negri’nin de belirttiği gibi, küreselleşme çağı,
“evrensel bulaşma çağı”dır ve artık geçmişin hijyen duvarlarını yeniden inşa etmek mümkün
değildir.

Şekil 5.3
Küreselleşme sürecinde artan hareketlilik ve melezleşme, bazı yazarlarca bir çeşit
özgürleşme şeklinde, bazıları tarafından da problemlerin artışı olarak değerlendirilmektedir.
Elbette küreselleşme, ivme kazanan köktenci hareketler, daha çok toplumsal dışlanmışlar ve
ekonomik mağdurlar arasında daha çok ilgi görmüştür. Haklı olarak Hardt ve Negri,
küreselleşmenin mağdurlarının “bize sürmekte olan dönüşüm hakkında en sağlam ipuçlarını
verdiği”ni iddia etmektedirler. Onlara göre, “postmodernist söylemler ağırlıklı olarak
küreselleşme süreçlerindeki kazananlara, köktenci söylemler de kaybedenlere cazip
gelmiştir”.
Peki, bu adaletsiz küreselleşme karşısında ne yapabiliriz? Örneğin radikallerin dediği
gibi küreselleşmeye direnmek, küreselleşmenin mağdurlarını azaltır mı? Hardt ve Negri’ye
göre burada yapılması gereken, “İmparatorluğun içinden geçip öteki tarafından çıkmaktır”.
Egemen Marksist söylemin aksine, “sermayenin küreselleşmesine direnmek yerine, süreci
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hızlandırmak zorundayız” diyorlar. Onlara göre “imparatorluğa ancak kendi genellik
düzeyinde ve dayattığı süreçleri mevcut sınırlarını aşacak şekilde zorlayarak etkili bir biçimde
karşı durulabilir”. Dolayısıyla “küreselleşme bir karşı-küreselleşme, İmparatorluk da bir
karşı-İmparatorlukla göğüslenmek zorundadır”.
Diğer taraftan Hardt ve Negri, küreselleşme sürecini anlamada elimizde rahatlıkla
benimseyebileceğimiz bir kuramsal çerçevenin olmamasına vurgu yapıyorlar. Onlara göre
“eski emperyalizm analizleri burada yeterli olamaz”. Çünkü mevcut kuramlar, “daha çok
kapitalizmin kendi gelişmesinin çelişkileri üzerine yoğunlaşır”; oysa “bizim proletaryanın
toplumsal hareketlerinin öznelliğini küreselleşme ve küresel düzen kuruluşu süreçlerinde
merkezi bir noktaya koyacak bir teorik çerçeveye ihtiyacımız var”dır.
İmparatoluk’taki “proletarya”, Marks’ın mavi yakalı fabrika işçilerinden oldukça
farklıdır. İmparatorluğun proletaryası, “sermayenin yönetimi altında bağımlı konumda
olan, sömürülen ve üretim yapan herkes”i kapsamaktadır. Bir diğer ifadeyle üretim
ilişkilerinin küreselleşmesi sürecinde bütün “emek biçimleri proleterleşme eğilimi
göstermekte”dir. Küresel dünyada proletarya, “ her zamankinden daha genel toplumsal
emek figürü”dür.
İmparatorluğun sermaye cephesinde de durum, ulus devletler çağından farklıdır.
Emperyal monarşi, “dünya piyasasının birliği üzerinde hükmünün” ve serbest piyasa düzenin
sürmesiyle ilgilidir. Emperyal monarşi, belirli bir merkezde toplanmış değildir.
İmparatorluğun yazarları, “postmodern İmparatorluğumuzun Roma’sı yoktur” diyorlar.

5.2. Çokluk
İmparatorluk yayınlandıktan kısa bir süre sonra, küreselleşmenin en önemli
aktörlerinden olan ABD dış politikasını derinden etkileyecek olan 11 Eylül vakası gerçekleşti.
Dünya yeniden bir savaş atmosferine girdi ve İmparatorlukta ortaya atılan ve yukarıda
özetlenen tezler sorgulanmaya başlandı. Hardt ve Negri, İmparatorluk kitabının devamı olan
Çokluk kitabını 11. Eylül sonrası dünyanın atmosferi içinde kaleme aldılar. Çoklukta ifade
edildiği şekilde artık “düşmanı ve alanı belirsiz olan, sürekli bir küresel savaş hâli içinde
yaşıyoruz”. Savaş, “demokrasinin süresiz askıya alınmasına zemin hazırlamıştır”. Onlara
göre, “küresel bir apartheid düzenine giriyoruz; azınlığın zenginliği, çoğunluğun emeği ve
yoksulluğu sayesinde sürüyor”.
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Şekil 5.4
Küreselleşmenin yaratmış olduğu eşitsizlikler, yepyeni toplumsal hareketleri
beraberinde getirdi. Farklı karakteristiklere sahip emek formları, “tekilliklerini korudukları
halde, birlikte ortak zeminler geliştirmişlerdir” Hardt ve Negriye göre çokluk, “işte bu tekillik
ve ortaklık dinamiğinden doğan öznelliktir. Çokluk ne “halk” gibi türdeş bir bütün, ne de
‘‘kitleler” gibi parçalı bir yapıdır”. Yazarlar çokluğu işçi sınıfından ayırmaktadırlar. İşçi sınıfı
kavramının dışlayıcılığına karşılık, çokluk kapsayıcı bir kavramdır. Küreselleşme sürecinde
üretime katılan bütün unsurları içerir. Çokluğu anlatabilecek en iyi metaforlardan birisi,
İnternet ağıdır. Bir taraftan insanlar kendi farklarını koruyarak ağa katılırken, diğer taraftan da
ağ yeni kullanıcıların katılımına açıktır.
Hardt ve Negri’ye göre, “tarihte ilk kez küresel çapta bir demokrasi olanağı
belirmektedir”. Çokluk kitabı da bu süreci konu almaktadır. Çokluk, eşitlik, özgürlük ve
demokratik bir küresel toplum talep etmek yanında, bu topluma nasıl ulaşılacağının yollarını
da sunduğu iddiasında olan bir kitaptır. Bilindiği gibi içinde yaşadığımız küreselleşme
çağında yoğun bir demokrasi talebi var. Ancak artan küresel savaş ve çatışma tehlikeleri
dolayısıyla da demokrasiye yönelik bir tehdit söz konusu. Savaşla demokrasinin bir
arada olması mümkün değil. Öte yandan yazarlara göre, “demokrasi hiçbir zaman, bugünkü
kadar gerekli olmamıştı”. Çünkü “savaş halindeki dünyamıza nüfuz etmiş korku,
emniyetsizlikten çıkış”ın başka bir yolu yok. “Başka hiçbir yol bizi barış içinde ortak bir
yaşama götüremez”.
Yukarıda özetlendiği şekilde yazarlar, İmparatorluk olarak adlandırdıkları, yeni bir
küresel düzenin ortaya çıktığını iddia ediyorlar. Buradaki çıkış noktaları ise, ulus devletlerin,
başka ülkeleri denetim altına almasını ifade eden emperyalizm kavramının küresel dünyayı
açıklamakta yeterli olmamasıydı. Buna karşılık küresel çağda yeni bir egemenlik biçimi
olarak, ulus devletlerin yanında uluslar üstü kurumların, küresel şirketlerin ve farklı
güçlerin içinde yer aldığı yeni bir egemenlik şekli olarak “ağ-iktidar” kavramının ortaya
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çıktığını iddia ediyorlardı. Hardt ve Negri’ye göre, İmparatorluk çağında, “Amerika Birleşik
Devletleri’nin bile, “tek tabanca” rolüne soyunamayacağını ve küresel düzeni İmparatorluk
ağındaki diğer güçlerle işbirliği etmeden sürdüremeyeceğini” iddia etmişlerdir. Ancak bu
Washington’un politikalarının hiç önemi kalmadığı anlamında kullanılmamaktadır. Bununla
kastedilen kararların “küresel iktidar ağı çerçevesinde düşünülmesi”dir. Eğer ABD, dünyanın
monarkı olarak değerlendirilirse, “küresel aristokrasilerle (yani siyasal, ekonomik ve finansal
güçlerle) sürekli müzakere ve işbirliği yapması zorunludur” diyorlar. Bir diğer ifadeyle,
monark, güç kullanarak iktidarı eline geçirebilir. Çok büyük yıkımlar yapabilir. Ancak
sonuçta bunun bir maliyeti olacaktır. Siyasal, ekonomik ve finansal güçlerin, yani
“aristokrasinin desteklemediği bir monark kesinlikle güçsüzdür”. İmparatorlukta, “savaş hâli
kaçınılmazdır ve savaş bir yönetim aracıdır”. Hardt ve Negri’ye göre, ağ biçimli düşmanla
bahşedebilmek için, ABD ve diğer egemen ulus devletlerin de, ağ biçimine geçmeleri
gerekecektir. Onlara göre, “ağ biçimi, iktidarın her boyutuna kendisini dayatıyor”. Bir diğer
ifadeyle, “emperyal düzenin ağ güçlerinin, dört yanı sarmış düşman ağlarıyla karşı karşıya
olduğu bir savaş hâline doğru gidiyoruz” diyorlar.
Öte yandan ulus devlet ve küreselleşmenin uyuşmadığı iddialarına katılmıyorlar.
Çokluk’un yazarlarına göre, ulus devletlerin bürokratik ve politik elitleri, ülkelerinin
“stratejik hedefleri”ni dünyanın diğer ülkelerini dikkate almadan gerçekleştiremeyeceklerini
anlamış durumdalar. Tersine emperyal yönetim, günümüzde, ulus devletlerin bürokrat ve
politikacıları vasıtasıyla yürütülmektedir. Örneğin Davos’a katılanlar çoğu zaman “ulusal
değil emperyal çıkarlar”a göre hareket etmektedirler; “ulusların subayları ve savunma
bakanları da böyle emperyal savaşlar yürütebilirler”. Bu sebeple “iktidarın ağ biçiminin
gerekliliği, tek taraflılık-çok taraflılık tartışmalarını geçersiz kılıyor, çünkü ağın tek bir
komuta noktasından kontrol edilmesi imkânsız” diyorlar.

Şekil 5.5
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5.3. Küreselleşme ve Demokrasi
Yazarlara göre çokluk, demokrasiye iki açıdan katkı sağlamaktadır. Bunlardan
birincisi ekonomi, ikincisi ise, siyasal örgütlenmesidir. İçinde yaşadığımız çağda diğer
toplumsal alanlar ile ekonominin ayrımı silikleşmektedir. Çokluk, türdeş olmadığı için, ortak
payda bulmanın güçlüğü vardır. Ancak çokluk içinde ortak payda, bulunmaktan ziyade
üretilmektedir diyorlar. Ekonomik dönüşüm, çalışanların iletişim ve işbirliği ağlarını
yaratmaktadır. Bir diğer ifadeyle, “biyopolitik üretim ve onun ortak paydayı genişletmesi,
günümüzde demokrasi olanağının dayandığı güçlü sütunlardan birisi” hâline gelmiştir.
Demokrasi açısından ikinci katkıyı siyasal örgütlenme oluşturuyor. Siyasal örgütlenmeyi,
ekonomik, kültürel ve toplumsal olanı içerecek şekilde kullanıyorlar. Özellikle artan
demokrasi talebine vurgu yapıyorlar. Demokrasi arzusunun demokrasiyi garantilemediğini
söyleseler de, mevcut taleplerin gücünün hafife alınmaması gerektiğine vurgu yapıyorlar.
Temel gayelerinin de “yeni bir demokrasi projesine zemin oluşturabilecek kavramsal
temelleri kurgulamak” olduğunu ifade ediyorlar.
Kasım 1999’da Seattle’da başlayan küreselleşme karşıtı hareketler, birbirinden farklı
çıkarları olan grupların, ortak küresel adaletsizlik tehdidi karşısında birlikte hareket
edebileceklerini göstermiştir. Örnek olarak, “çevrecilerle sendikacılar, anarşistlerle kilise
grupları, gay ve lezbiyenlerle hapishaneleri protesto eden gruplar” bir ağ yapısı içinde bir
araya gelebilmişlerdir. Hardt ve Negri’ye göre, “Sosyal forumlar, dayanışma grupları ve
başka demokratik karar alma biçimleri, bu hareketlerin temelini oluşturuyor ve bu hareketler
ortak paydaları temelinde birlikte davranmayı başarıyor”. Bu sebeple de kendilerini
“hareketlerin hareketi” olarak tanımlamaktadırlar. Demokrasi, bu yeni toplumsal
hareketlerin “hem hedefi hem de süregiden bir faaliyeti”dir.

Şekil 5.6
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Tablo 5.1: Globalization and Democracy (Hardt)
Küreselleşme demokrasiyi güçlendirir

Küreselleşme demokrasiyi engeller
1a. Sosyal Demokrasi
• Küreselleşmenin gücü ulus devletten alacağı ve

2. Liberal kosmopolitanizm
• Küresel sivil toplum (Falk 1999)

• İnsan hakları

egemenliğin gerilemesi, daha önce
devletin sermayeye karşı toplumu koruma
garantisinin kalkması (Barnet and Cavanaugh
1994).

• İnsani anlayış ve uyumu teşvik eden

1b. Avrupamerkezliğin eleştirisi

• Kosmopolitan yönetişim (Held 1995)

Sol

ulusun demokratik politikaları uygulamak için
yegâne form olduğu efsanesi (Hirst ve Thompson
1999)

• Transnasyonal devlet (Beck 2000)

kültürel karışım (küresel köy)

• Ulusal

• ABD
emperyalizminin
yayılması
veya
Avrupamerkezliğin
anti-demokratik
olması
(Coronil 2000, Dirlik 2000, postkolonyal
çalışmalar, alt çalışmalar).
4. Geleneksel Değerler Muhafazakârlığı

3. Kapitalist Demokrasi
• Sermayenin

Sağ

demokrasinin
(Friedman 2000)

küreselleşmesi,
küreselleşmesidir

• “Amerikan tarzı hayat”ın (Amerikan

hegemonyasının)
demokrasinin
küresel
(Fukuyama 1992)

kontrolü açığı, küresel
istikrarsızlığa yol açar (Gray 1999)
• Devlet

yayılması,
zaferidir

anarşi

ve

tarzı
hayat”ın
(Amerikan
hegemonyasının) yayılması, ulusal kimliği ve selfdeterminasyonu engeller (Gray 1999).
• “Amerikan

• ABD kendi ulusal bölgesi ve değerleri üzerindeki

kontrolü kaybediyor (Pat Buchanan)
• Kültürel karışım çatışmaya yol açar (Huntington

1998)

Birçok alanda olduğu gibi akademisyenler/yazarlar arasında küreselleşmenin
demokrasiye etkisi konusunda bir uzlaşma yok. Bazıları küreselleşmenin demokrasinin
gelişimini teşvik ettiğini iddia ederlerken bazıları da küreselleşmenin demokrasiyi gerilettiğini
iddia etmektedirler. Hardt Şekil 1’de görüldüğü gibi, küreselleşmenin demokrasiyle ilişkisini
dört grupta sınıflandırıyor.
Sol eksende yer alan sosyal demokrat yazarlar, küreselleşmenin ulus devleti ve
demokrasiyi zayıflattığını iddia etmektedirler. Ulusal egemenliğin gerileyişi, ulus devletlerin
sermayeye karşı toplumu koruma güvencesini de ortadan kaldırmaktadır demektedirler.
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Sosyal demokratlara göre demokrasinin korunması için, ulus devletlerin küreselleşmeden
kaçınmaları gerekmektedir. Bunlara göre küreselleşme aslında demokrasi-karşıtı etkileri olan
bir efsaneden ibarettir. Dünya ticareti 100 yıl önce bugünkünden çok daha serbestti ve
küreselleşme kapitalizmin yeni savaşçı olmayan ideolojisinin adıdır diyorlar.
Küreselleşme sürecinde sosyal hakların geliştiği ülkelerin çalışanları açısından en
büyük sorunlardan birisi de, işçilik maliyetlerinde düşüşü kabul etmediklerinde, küresel
şirketlerin üretimi ücretlerin ve sosyal hakların düşük olduğu ülkelere taşıma tehditleridir.
Dolayısıyla varlıklı ülkelerde çalışanlar, sürekli “sosyal damping” tehdidi altında yaşamak
zorunda kalmaktadır. Sosyal demokrat yazarlar, özellikle günümüzde hâkim neoliberal
küreselleşme politikalarının refah devleti politikalarını ortadan kaldırdığına vurgu yapıyorlar.
Sosyal demokrat yazarlara göre, artan sorunlarla başa çıkabilmek için, ulus devletlerin
özellikle ekonomi üzerindeki güçlerinin arttırması gerektiğini savunurlar. Hardt ve Negri 11
Eylül saldırılarının en çok sosyal demokratları etkilediğini ve artan küresel güvenlik
tehditlerinin “küreselleşme karşıtı konumu imkânsız hâle getirdiğini” iddia etmektedirler.
Sol eksende yer alan ikinci grubu ise, liberal kozmopolitler oluşturmaktadır. Bunlar
küreselleşmenin demokrasinin gelişimine katkı sağladığını iddia etmektedirler. Liberal
kozmopolitlere göre, küresel bir sivil toplum, kozmopolitan yönetişim, transnasyonel bir
devlet ve insani uyumu teşvik eden küresel bir köy doğuyor. İnsan hakları her zamankinden
çok daha fazla ilgi ve destek görüyor. Elbette bu grupta yer alan yazarların küreselleşmeyi
sorgulamaksızın kabul ettikleri anlamına gelmiyor. Başta sermayenin kontrolsüz eylemleri
olmak üzere birçok konuda eleştirmekle birlikte, küreselleşmeye, sosyal demokratlar ya da
muhafazakârlar gibi karşı çıkmıyorlar. Liberal kozmopolitler, küreselleşmenin aynı zamanda
güvenlik, siyaset ve ekonomi alanında pozitif etkiler yarattığını ifade ediyorlar. Daha önce de
ifade edildiği şekilde, Çin gibi bazı ülkeler küreselleşmenin etkisiyle, şimdiye kadar
görülmedik şekilde büyümüşlerdir. Hardt ve Negri’ye göre, liberal kozmopolitlerin “sosyal
demokrat konumla aralarındaki tezat apaçıktır”. Çünkü sosyal demokratlar ulus devletin
zayıflamasının demokrasiyi gerilettiğini söylerken, liberal kozmopolitler tam aksine,
“özellikle ulus-devlet hâkimiyetinden kısmi özgürlük yaratarak daha büyük bir demokrasi
potansiyeli de sağladığını” düşünüyorlar. Bir diğer ifade ile ulus devletin gerilemesi
sayesinde “kozmopolit demokrasi”nin güçlendiğini iddia ediyorlar. Çokluk’un yazarlarına
göre “Küresel savaş hali, liberal kozmopolit çizgiyi önemli bir siyasal konuma getirmiş ve
adeta küresel ABD kontrolü karşısında görünürdeki yegâne alternatif kılmıştır. ABD
müdahalelerinin tek taraflılığı karşısında, kozmopolit siyasetin öncelikli yöntemi çok
taraflılıktır ve en güçlü aracı da Birleşmiş Milletler’dir”. Bir diğer ifadeyle ABD, küresel
gücü, çok taraflı anlaşmalara bağlı bir şekilde paylaşarak küresel düzeni koruması gerekir
diyenler de liberal kozmopolitlerdir.
Siyasal yelpazenin sağında yer alan, Hardt ve Negri’nin “kapitalist demokratlar”
olarak adlandırdığı grup ise, Friedman’ın görüşlerinin aktarıldığı bölümde ifade edildiği
şekilde, sermayenin küreselleşmesinin aynı zamanda demokrasinin küreselleşmesi olduğunu
ifade ediyorlar. Bu grubun önemli isimlerinden olan Fukuyama’ya göre, Amerikan hayat
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tarzının (yani Amerika hegomonyasının) yayılması demokrasinin küresel zaferidir. Bunlar
yukarıda görüşlerini özetlediğimiz liberal demokratlar gibi küreselleşmenin demokrasiyi
güçlendirdiğini savunmakla birlikte, odak noktaları onlardan farklıdır. Bu kapitalist
demokratlara göre Amerika’nın küresel egemenliği gerekli ve tüm dünya için faydalıdır.
Kolayca tahmin edilebileceği gibi bu görüşü savunan isimler Amerikalı yazarlardır. Hardt ve
Negri “günümüzde ana akım medyada hep hazır ve nazır olan”ın bu yazarların görüşleri
olduğunu ve küresel çatışmaların bunların konumlarını güçlendirdiğini ifade etmekteler.
Bunlar Amerika’nın “dünya haritasını değiştirmesini” ve tehdit oluşturan rejimleri yıkarak
daha yerlerine “iyi rejimler” tesis etmesini savunurlar.
Sağ yelpazenin öteki ayağında yer alan geleneksel değerleri savunan
muhafazakârlar ise, liberal kozmopolitler ya da kapitalist demokratların tam aksine
küreselleşmenin demokrasiyi gerilettiğini savunmaktadır. Örneğin ünlü muhafazakâr İngiliz
akademisyen John Gray’e göre, devlet kontrolü açığı, küresel anarşi ve istikrarsızlığa yol
açmaktadır. Amerikan hegemonyasının demokrasiyi güçlendireceği iddiasına kuşkuyla
yaklaşırlar. Tam aksine Amerikan hegemonyasının yayılmasının ulusal kimlikleri ve ulusların
self-determinasyon haklarını engellediğini iddia ederler. Öte yandan Huntington’un
uygarlıklar çatışması tezinde olduğu gibi kültürlerin karışımı, küresel bir kültürü değil,
uygarlıklar arası bir çatışmayı beraberinde getirir diyorlar.

Şekil 5.7
Hardt ve Negri, yukarıda özetlenen görüşlerin hiç birinin küreselleşme ve demokrasi
ilişkisini açıklamakta yeterli olmadığını ifade ediyor. Onlara göre, “küresel dünyada
demokrasi meselesi, modernliğin bir diğer çözülmemiş meselesi olan savaşla aynı anda
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karşımıza çıkıyor. İçinde bulunduğumuz küresel savaş hâlinde, şiddetin her an her yerden
patlaması mümkün”. Bunun yanında “temsil yetersizliği”, küreselleşme sürecinde çok daha
büyük bir sorun oluşturmaktadır. Artan protesto hareketleri de büyük ölçüde temsil sorunuyla
ilişkilidir. İmparatorluğun yazarlarına göre, “ yoksul ülkelerin ekonomik gelişimi güvence
altına alınmadıkça da, küresel güvenlik asla sağlanamayacak”tır. “Sadece yıkıcı olmakla
kalmayan, bizzat bir kurucu güç biçimi teşkil eden silahlar yaratmalıyız; demokrasiyi inşa
etmeye ve İmparatorluğun ordularını yenmeye kadir silahlar” diyorlar.
Hardt ve Negri’nin görüşleri aynı zamanda yoğun bir eleştiri ile karşılaşmıştır. Bazı
yazarlar İmparatorluk kuramını çok elastik bulduklarını ifade etmişlerdir (Browning, 2011),
bazıları da İmparatorluktaki imparatorluğun metafizik bir ütopya olduğunu iddia etmişlerdir.
Günümüzün gerçeklerinden kopuk “teorilerin teorisi” olarak ifade edenler olmuştur.
İmparatorluk ve Çokluk için en sert eleştiriler yine soldan gelmiştir. Örneğin Boron
(2005) iyi niyetli ama hatalı bir analiz olduğunu, bu eserlerin emperyalizme karşı verilen
siyasal direnişe zarar verdiğini iddia etmiştir. Boron’a göre, Hardt ve Negri’nin görüşleri
üçüncü dünyanın somut gerçeklerini görmezden gelmektedir.
Ulus devletin zayıfladığı tezi de Boron tarafından eleştirilmektedir. Ona göre ulus
devletler hala hayati önemdedir ve çıkarlarını artırmak için küreselleşmeyi aktif olarak
desteklemektedirler. Merkez ülkeler, transnasyonel şirketler, ABD ve AB gibi supranasyonel
yapılar karşısında zayıflayanlar sadece, yoksul çevre ülkelerin ulus devletleridir. Boron
İmparatorluğu, 1980 ve 1990’lardaki yenilginin bir ürünü olan özgürlükçü kötümser bir eser
olarak değerlendiriyor.
Elbette eleştireler çok daha uzatılabilir. İmparatorluğu günümüzde küresel
dönüşümün, sol gelenekten gelen iki entelektüel tarafından kuramlaştırılması çabası olarak
değerlendirmek doğru olacaktır. Hardt ve Negri’nin çalışmaları, büyük resmi görmek
açısından olağanüstü önem taşımaktadır.
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Uygulamalar
1)
İmparatorluk ve Çokluk teorilerinden hareketle ortaya çıkan küresel dünyadaki
yerinizi sorgulayınız.
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Uygulama Soruları
1)
etkileyebilir

Sizce imparatorluğun dünyasında sömürü azalacak mı? Bu sizin hayatınız nasıl

2)
İmparatorlukta daha çok eşitliğin
yaşayacaksınız yoksa daha adaletsiz bir dünyada mı?
3)
Tartışınız.

egemen

olduğu bir dünyada mı

İmparatorluğun dünyasında ABD ayrıcalıklı konumunu kaybediyor mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yayınlandıktan sonra büyük yankı yaratan Hardt ve Negri’nin
İmparatorluk ve Çokluk teorilerini inceledik. Hardt ve Negri, küreselleşmiş bir dünyada genel
bir iktidar teorisi kaleme almayı ve modern dünyanın yeni bir haritasını yapmayı
amaçladıklarını iddia etmektedirler. Hardt ve Negri’ye göre, İmparatorluk gözlerimizin
önünde somutlaşıyor. Değişen küresel ekonomik koşulların etkisiyle, yeni bir egemenlik
biçimi ortaya çıkmıştır. Yazarlara göre küreselleşmiş dünyada ulus devletler hala
egemenliklerini sürdürseler de, gerileme sürecine girmişlerdir. Ulus devletler, sınırlarından
para, mal, teknoloji ve insan akışını kontrol etmekte zorlanır hâle gelmişlerdir. Ulusal sınırlar
geçirgen zarlara dönüşmüştür. Onlara göre, en otoriter ulus devletler dahi bırakın dışarıyı
kendi sınırları içinde en üst egemen otorite olarak düşünülmemelidir. Egemenlik yeni bir
biçim almıştır. Bu yeni egemenliği İmparatorluk olarak adlandırmaktadırlar. Hardt ve Negri,
İmparatorluk isimli eserlerinde “ulus devlete dayanan emperyalizm”in yerini,
“ekonomik/politik/kültürel süreçleri içeren küresel ağlar”ın aldığını iddia ediyorlar. Bu
karmaşık küresel ağları da imparatorluk olarak adlandırıyorlar. Onlara göre, “yeni bir
emperyal egemenlik biçimi” doğmaktadır. Günümüzün dünya düzeni içinde “ABD bir
emperyalist projenin merkezini oluşturmamakta”dır. Çünkü çağımızda “hiçbir ulus-devlet
bunu yapamaz”, “emperyalizm miyadını doldurmuştur”. Bundan sonra geçmişteki gibi, bir
ulus devletin dünya lideri olması mümkün değildir. ABD’nin imparatorluk olarak adlandırılan
dünya içindeki ayrıcalıklı konumunu kabul ediyorlar. Ancak ABD’nin ayrıcalığının sebebi
geçmişteki emperyalist ülkelerle olan benzerlikleri değil, farklılıklarıdır diyorlar. Hardt ve
Negri’ye göre imparatorlukta sınırlar yok olur ve yönetim uçsuz bucaksız hâle gelir. Aynı
zamanda imparatorluk büyük bir “baskı ve yıkım gücü”ne sahiptir. Ancak bu geçmiş
tahakküm şekillerinden farklıdır. Onlara göre “imparatorluğa geçiş ve onun küreselleşme
süreçleri “özgürlük güçlerine yeni imkânlar sunuyor”. Ancak burada kastedilen “tek biçimli”
ya da “tek sesli” bir küreselleşme değildir. Yazarlara göre “imparatorluğu ayakta tutan
çokluğun yaratıcı güçleri aynı zamanda otonom olarak bir karşı-imparatorluk, yani küresel
akışlara ve mübadele ilişkilerine alternatif bir politik örgüt kurma kapasitesine sahiptir”.
Çokluk, “bir gün bizi İmparatorluğun ötesine taşıyacak olan yeni demokratik biçimler ve yeni
bir kurucu güç keşfetmek zorundadır” diyorlar. İmparatorluk, emperyalizmin ve
kolonyalizmin gerilemesinde etki etse de, birçok açıdan yıktıklarından “çok daha acımasız bir
sömürüye dayalı kendi iktidar ilişkilerini de kurar”. Modernliğin sonu, sömürünün sonu
anlamına gelmemektedir. Onlara göre kapitalizmin yarattığı sömürü düzeni her yerde etkisini
göstermektedir. Toplumun varlıklı azınlığı ile yoksul çokluğu arasındaki mesafe sürekli
açılmaktadır. Emperyalizm ve kolonyalizm çağının baskı ve sömürülerin ırk ve coğrafya
temelli yansımaları katlanarak artmaktadır. “İmparatorluğun modern iktidarın zalim
rejimlerini ortadan kaldırdığını”, ve “özgürlük potansiyelini çoğalttığını” iddia etmektedirler.
Hardt ve Negri’ye göre, “tarihte ilk kez küresel çapta bir demokrasi olanağı belirmektedir”.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Hardt ve Negri’nin görüşleri arasında yer almaz?
a) Ulus devletler gerileme sürecine girmişlerdir.
b) Ulusal sınırlar geçirgen zarlara dönüşmüştür.
c) Yeni bir egemenlik biçimi ortaya çıkmıştır.
d) Ulus devletler en güçlü oldukları dönemi yaşamaktadırlar.
e) Ulus devlet egemenliğinin gerilemesi, egemenlik kavramının gerilemesi anlamında
kullanılmamaktadır.
2) Hardt ve Negri, baskı ve sömürünün arttığı bir dünyada İmparatorluğu
aşağıdakilerden hangisini yaratma çabası olarak ifade etmişlerdir?
a) Ulus devletlerin eski gücünü yeniden kazanması çabası
b) Zengin ve yoksullar arasındaki mesafenin daha fazla açılmasını sağlama çabası
c) Dünyanın tamamen çok uluslu şirketlerin kontrolü altına alınması çabası
d) Amerika’nın tek egemen güç olmasını sağlama çabası
e) Özgürlük ve demokrasi için ortak imkânlar yaratma çabası
3) Aşağıdakilerden hangisi emperyal politikaların hayata geçirilmesinde kullanılan
yöntemlerden birisi değildir?
a) Askeri güç kullanımı
b) Siyasi egemenlik kurulması
c) Okur Yazarlığın Arttırılması
d) Kültürel egemenlik kurulması
e) Ekonomik egemenlik kurulması
4) Hardt ve Negri, İmparatorluk isimli eserlerinde “ulus devlete dayanan
emperyalizm”in yerini aşağıdakilerden hangisinin aldığını iddia etmektedir?
a) Küresel ağlar
b) Amerikan hegomanyası
c) Çin hegomanyası
d) Küresel barış
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e) Yerel ağlar
5) Hardt ve Negri emperyalizmin yerine geçen karmaşık küresel ağları aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile adlandırmaktadır?
a) Amerikan hegemonyası
b) Küreselleşme
c) Çokluk
d) İmperium
e) İmparatorluk
6) Aşağıdakilerden hangisi Hardt ve Negri’ye göre İmparatorluk tezinin ortaya
koyduğu unsurlarından birisi değildir?
a) Sınırlar yok olur yönetim uçsuz bucaksız hâle gelir.
b) İmparatorluğa geçiş ve onun küreselleşme süreçleri “özgürlük güçlerine yeni
imkânlar sunar.
c) İmparatorluk büyük bir “baskı ve yıkım gücü”ne sahiptir.
d) İmparatorluk bugün üretim ağlarının küreselleşmesini destekleyici bir unsurdur.
e) İmparatorluk ulus devletlerin küreselleşme karşısındaki etkinliğini arttırır.
7) Aşağıdakilerden hangisi Hardt ve Negri’nin modernlikle ilgili görüşleri arasında yer
almaz?
a) Acımasız bir “uygarlık” ve inanılmaz bir şiddet mirası bıraktığı
b) Korkunç savaş ve yıkımlarla gelen bir gelişme sağladığı
c) Proletaryanın günümüzde küresel hâle geldiği
d) Modernliğin radikaleştiği
e) Proleterin yenilmesine rağmen, uğruna savaştıkları şeyin gerçekleşmekte olduğu
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8) İmparatorluğun proletaryası kimleri kapsamaktadır?
a) Bağımlı konumda, üretim yapan herkesi
b) Sadece mavi yakalı fabrika işçilerini
c) Beyaz yakalıları ve IT çalışanlarını
d) Tarım işçilerini ve sanayi işçilerini
e) Mevsimlik işçileri
9) Hardt ve Negri, İmparatorluk kitabının devamı olan Çokluk kitabını aşağıdaki
olayların hangisinden sonra kaleme almışlardır?
a) 1970’lerde ki petrol krizinden sonra
b) 1930’larda ki büyük buhrandan sonra
c) Amerika’nın Afganistan’ı işgalinden sonra
d) 11 Eylül saldırılarından sonra
e) 2008 ekonomik krizinden sonra
10) Aşağıdakilerden hangisi Hardt ve Negri’nin çokluk adlı eserlerinde ifade ettikleri
imparatorluktaki yeni küresel yapının işleyiş biçiminden birisi değildir?
a) İmparatoluk çağında ABD küresel düzeni tek başına yürütmektedir.
b) ABD’nin küresel aristokrasilerle sürekli müzakere ve iş birliği yapması zorunludur.
c) Monark, güç kullanarak iktidarı eline geçirebilir.
d) Siyasal, ekonomik ve finansal güçlerin, yani aristokrasinin desteklemediği bir
monark kesinlikle güçsüzdür.
e) ABD, dünyanın monarkı olarak değerlendirilmektedir.

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) c, 4) a, 5) e, 6) e, 7) d, 8) a, 9) d, 10) a
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6. KÜLTÜREL FARKÇILIK VE UYGARLIKLAR ÇATIŞMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kültürel farkçılık yaklaşımını, uygarlıklar çatışması teorisini öğrenecek ve
uygarlıklar çatışması tezine getirilen eleştiriler üzerinde duracağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Küreselleşme sizce insanları yaklaştırıyor mu, yoksa uzaklaştırıyor mu?

2)

Dünya küresel bir kültüre doğru mu, uygarlıklar çatışmasına doğru mu gidiyor?

3)

Sizce uygarlıklar ittifak mı etmeli, yoksa çatışmalı mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kültürel
Farkçılık
Uygarlıklar Çatışması
Uygarlıklar
Nedenleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

Konu

ve

Çatışmasının

Küresel kültür teorilerinden Okuyarak, yorumlayarak ve
kültürel farkçılık hakkında mümkünse arkadaşlarınızla
bilgi sahibi olacaksınız.
tartışarak
Uygarlıklar
hakkında
olacaksınız.

çatışması tezi Okuyarak, yorumlayarak ve
fikir
sahibi mümkünse arkadaşlarınızla
tartışarak

Uygarlıklar
Çatışmasının Uygarlıklar çatışması
Teorisinin Değerlendirmesi sorgulayacaksınız.

tezini

Okuyarak, yorumlayarak ve
mümkünse arkadaşlarınızla
tartışarak.
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Anahtar Kavramlar
•

Kültürel Farkçılık

•

Samuel Huntington

•

Uygarlıklar Çatışması
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Giriş
Birçok alanda olduğu gibi küreselleşme etkisini kültür alanında da hissettirmektedir.
Hatta maddi mallar ve insanların dolaşımıyla karşılaştırdığımızda kültür, çok daha kolay
küreselleşebilmektedir. Fikirler, resimler, ses ve görüntülerden oluşan kültür,
dijitalleşebilmekte ve dünyanın bir yerinden başka bir yerine taşınabilmektedir. Özellikle
İnternet, kültürel ögelerin dolaşımını mümkün hâle getirmiştir. İnsanlar modern dünyada kapı
komşularına yabancılaşırken, dünyanın öteki ucunda, kültürel olarak ortak ilgilere sahip
insanlarla iletişim kurabiliyorlar. Elbette bu kültürel akışlardan her ülke aynı oranda
yararlanmıyor (Ritzer ve Dean, 2015). Örneğin Moğol kültürünün dünyada yayılma şansı ile
Amerikan kültürünün şansı aynı değil. Ancak teknolojinin ucuzlaması ve yaygınlaşması
dezavantajlı grupların ve yoksul ülkelerin de kendilerini ifade şanslarını her geçen gün
artırıyor.
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6.1. Kültürel Farkçılık ve Uygarlıklar Çatışması
Küresel kültürel akışların artışının nasıl bir kültürel dönüşüme yol açacağı konusunda,
üç farklı teori üzerinde durulmaktadır. Bunlar kültürel farkçılık (cultural differentialism),
melezleşme (hybridization) ve kültürel yakınlaşma (convergence) teorileridir. Bu bölümde,
kültürel farkçılık anlayışı üzerine kurulan Samuel Huntington’un uygarlıklar çatışması tezini
inceleyeceğiz. Kültürel farkçılık, adından da anlaşılacağı şekilde kültürler arasındaki farklara
vurgu yapmaktadır. Kültürel farkçılığı savunanlar, küresel kültür teorisyenlerinin aksine,
kültürlerin küreselleşmeden çok da fazla etkilenmediklerini ve özlerini koruduklarını ifade
etmektedirler. Bunlar dünyayı farklı kültürlerin mozaiği olarak görmektedirler. Kültürel
farkçılığı savunanlar, dünya kültürlerini birbiri ile çatışma potansiyeli olan uygarlıklar olarak
değerlendirmektedir. Özellikle 11 Eylül saldırısı ve bunun sonrasında Afganistan ve Irak
savaşları bu teoriye ilgiyi artırmıştır. Huntington’un uygarlıklar çatışması teorisini izleyenler,
bunları Batılılar ile Müslümanlar arasındaki ezeli ve ebedi farkların bir devamı olarak
yorumlamışlardır (Ritzer ve Dean, 2015).
Samuel Huntington 4, ilk defa 1993 yılında Foreingn Affairs dergisinde ortaya attığı
uygarlıklar çatışması tezi, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgi ile
karşılanmıştır. Uygarlıklar çatışması kuramının gerisindeki varsayımların başında biz
insanları tükettikleri ile tanımlayamayız; yani bir Rus’un Coca-Cola içerek Amerikalı, bir
Amerikalı’nın da Sushi yiyerek Japon gibi düşünmesini sağlayamayız. Kültün özü, çift katlı
Mac. Donald hamburgeri Magna-Mac değil, Magna Carta’dır. Küreselleşme tezini “Cocacola” kültürü olarak tanımlayan ve entelektüel bakımdan yüzeysel bulan Huntington
(1996), kültürün özünü, din, dil, değerler, gelenekler ve adetlerin oluşturduğunu
belirtmektedir (Huntington, 1996).

"Samuel Phillips Huntington: (d. 18 Nisan 1927 New York, ABD - ö. 24 Aralık 2008, Massachusetts, ABD) ABD'li siyaset
bilimci. Ölümünden önce Harvard Üniversitesi'ne bağlı John M. Olin Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde öğretim
görevlisiydi. Aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı'na danışmanlık yapmaktaydı. Pek çok sayıda çalışmaya imza atmış
olmakla birlikte, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde daha çok Medeniyetler Çatışması adlı kitabıyla tanınmaktadır.
2004 yılında yayımlanan Biz kimiz? Amerika'nın Ulusal Kimlik Arayışı (Who Are We - The Challenges to America's
National Identity) başlıklı kitabı da tartışma yaratmıştır. Kitap, medeniyetler çatışması tezini Amerika'nın "içinden"
değerlendirmekte, ülkedeki farklı kültürlere ilişkin gözlemini aktarmaktadır. Başta Meksika olmak üzere Latin Amerika'dan
gelen göç dalgalarını kaygı verici olarak değerlendirmekte, ABD'nin gerçek milli kimliği olarak kabul ettiği, Avrupalı ilk
göçmenlerin Anglo-Sakson-Protestan değerlerine dönüşü önermektedir. Bu yaklaşım, özellikle Latin Amerikalı örgütlerle
sol-liberal aydınların tepkisine neden oldu. Huntington'un resmettiği geleceğe dair muhtemel senaryolar, Latin Amerika
kökenli göçmenlerin bazı eyaletlerde hâkim unsur hâline gelip Anglo-Sakson kökenlilerin belli eyaletlerden kaçışını,
ABD'nin giderek çift dilli, çift kültürlü bir topluma dönüşümünü içermektedir. Huntington'ın kitaplarında Türkiye'ye de
önemli bir yer verildiğine dikkat çekmek gereklidir. Huntington, Türkiye'de Atatürk'ün önderliğinde yaşanan toplumsal
değişim sürecini incelemiş, bu konuyu kitaplarında irdelemiştir. "Değişen Toplumlarda Siyasi Düzen" adlı kitabında
Türkiye'yi de bir konu çalışması olarak ele alıp incelemiş olan Huntington, siyasi iktidar tarafından halkın değiştirilmesinin
hedeflenerek iktidar yollu gerçekleştirilen bir değişimin ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracağı konusuna eğilmiştir. Eserleri: The
Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations (1957); The Common Defense: Strategic Programs
in National Politics (1961);Political Order in Changing Societies (1968); American Politics: The Promise of Disharmony
(1981); The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (1991); The Clash of Civilizations and the
Remaking of World Order (1996); Who Are We? The Challenges to America's National Identity (2004). Bkz. kaynak:
Wikipedia.
4
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Huntington’a göre dünya önümüzdeki dönemde ekonomik ya da ideolojik esaslara göre değil,
kültürlere göre bölünecektir. Her ne kadar ulus devletler önümüzdeki dönemde uluslararası
ilişkilerin önemli aktörleri olarak kalsalar bile, küresel politikaların asıl mücadeleleri, farklı
uygarlıklar arasında olacaktır. Uygarlıklar arasındaki “fay kırıklıkları” gelecekteki çatışma
hatlarını oluşturacaktır; uygarlıklar çatışması, modern dünyadaki çatışmaların evriminde son
aşama olacaktır (Huntington, 1995). Bu arada Huntington’un tezi, Doğu blokundaki
gelişmelerin hemen başında Fukuyama’nın (1999) ortaya attığı, ideolojik rakiplerini geride
bırakarak zaferini ilan ettiği “tarihin sonu” tezine de itiraz niteliğindedir.

Şekil 6.1

6.2. Uygarlıklar Çatışmasının Nedenleri
Dünyayı geçmişte olduğu gibi siyasi/ekonomik sistemlere ve gelişmişlik düzeylerine
göre sınıflamanın doğru olmadığını belirten Huntington, bunun yerine uygarlıklara göre
sınıflamanın daha anlamlı olduğunu belirtmektedir. Çünkü uygarlık kimliği, gelecekte artan
bir önem kazanacak ve dünya 7 veya 8 uygarlık arasındaki etkileşimle şekillenecektir. Bunlar,
Batı, Konfüçyüs, Japon, İslam, Slav-Ortadoks, Latin Amerika ve muhtemelen Afrika
uygarlıklarıdır. Huntington (1995:16-19) çatışmaların nedenlerini ise şu şekilde sıralıyor:
1. Uygarlıklar arasındaki farklılıklar sadece gerçek değil, aynı zamanda esaslıdır.
Uygarlıklar birbirlerinden tarih, dil, kültür ve en önemlisi de din yoluyla farklılaşırlar. Bunlar
ideoloji ve rejim farklarından daha derindir.
2. Ülkeler arasındaki etkileşimin artması, küreselleşme tezini savunanların aksine,
uygarlık bilincini ve uygarlıkların kendi bünyelerindeki müştereklerin yanı sıra medeniyetler
arasındaki farklılıkların giderilmesini güçlendiriyor. Örneğin Fransa’daki Kuzey Afrikalıların
göçü, Fransızları, Polonyalı göçmenlere daha sıcak bakmaya itiyor.
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3. Dünya çapında sosyal değişme ve ekonomik modernleşme süreçleri, insanları çok
eski mahalli kimliklerinden kopartıyor. Bunlar aynı zamanda bir kimlik kaynağı olarak milli
devletleri zayıflatıyor. Dünyanın birçok yerinde bu boşluğu doldurmak için din sık sık
fundamentalist diye yaftalanan hareketler içinde devreye giriyor. Bu tür hareketler İslam’da
olduğu kadar, Batı Hıristiyanlığı, Musevilik, Budizm ve Hinduizm içinde de ortaya çıkıyor.
Dünyada “Dinlerin yeniden doğuşu”, “Tanrının rövanşı”, “Dünyanın sekülarizasyondan
uzaklaşması” gibi iddialar ve eğilimler ön plana geçmeye başlamıştır.
4. Uygarlık bilincinin gelişimi, Batı’nın iki yönlü rolü tarafından gerçekleştiriliyor.
Bununla beraber, aynı zamanda ve belli bir netice olarak, Batılı olmayan uygarlıklar arasında,
atalarından kalma fenomenlere dönüş ortaya çıkıyor. Örneğin Japonya’da maneviyata ve
Asyalılaşmaya doğru eğilimler, Hindistan’ın Hindulaşması, Orta Doğu’daki yeniden
İslamlaşma bunların delili olarak gösterilebilir.
5. Siyasi ve ekonomik olanlara göre daha az değişme istidadı gösteren kültürel
özelliklerin ve farklılıkların, uyuşma ve ayrışmaları da bu yüzden, onlara göre daha kolaydır.
6. Öte yandan ekonomik bölgecilik artmaktadır. Gelecekte de muhtemelen, bu trend
devam edecektir. Bir yandan, başarılı ekonomik bölgecilik, uygarlık bilincini takviye edecek,
diğer yandan da ekonomik bölgecilik ancak müşterek bir uygarlık içinde kök saldığı zaman
başarılı olabilecektir. Avrupa Topluluğu, Avrupa kültürü ve Batı Hristiyanlığının paylaştığı
temelde yükseliyor. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi’nin başarısı, Amerika, Kanada ve
Meksika kültürlerinin hâlihazırda devam etmekte olan odaklaşmasına dayanıyor. Japonya ise,
tam aksine, Doğu Asya’da bunlarla kıyaslanabilir bir ekonomik varlık meydana getirmekte
zorluklarla karşılaşıyor; çünkü Japonya kendine özgü bir toplum ve uygarlıktır. Bu kültürel
farklılıklar, Doğu Asya’da Japonya’nın, Avrupa ve Kuzey Amerika’dakine benzer bir
ekonomik ve bölgesel entegrasyonu geliştirmesini sınırlamakta ve belki de engellemektedir.

6.3. Uygarlıklar Çatışmasının Teorisinin Değerlendirmesi
Birbirinden farklı uygarlıkların yukarıda sıralanan altı gerekçe ile çatışacağını belirten
Huntington, müşterek uygarlıkların ise bölgesel bütünleşmeyi teşvik edeceğini söylüyor.
Nitekim Ona göre Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan,
ve Afganistan gibi Arap olmayan on Müslüman ülkeyi bir araya getiren Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı’nın temelini de kültür ve din teşkil ediyor. Ancak burada açıkça görüldüğü gibi
Huntington bölgesel bütünleşmede din veya kültürün önemini abartıyor. Çünkü ekonomik
olarak belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşmamış, sivil toplum teşekkül etmemiş, devlet dışında
çıkar grupları örgütlenmemiş, politik sistemleri arasında uyumu tesis etmemiş hiç bir bölgesel
bütünleşme teşebbüsü Avrupa Birliği örneğindeki başarıyı gerçekleştirememiştir. Çok
muhtemelen önümüzdeki dönemde de bu başarı, Huntington’un söylediklerinin aksine,
kültürel müştereklerden evvel, bütünleşmenin alt yapısını oluşturacak ekonomik gelişme ile
yakından ilgili olacaktır. Aşiret devlet aşamasında istikrarlı bütünleşmenin tesisi ve
sürdürülmesi mümkün değildir. Örneğin birtakım ülkeler Huntington’un belirttiği saiklerin
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etkisiyle, D-8’ler örneğinde olduğu gibi bir araya gelebilirler. Ancak yukarıda belirtilen ön
şartlar teşekkül etmediğinde bu hareketlerin başarı şansları son derece sınırlıdır.

Şekil 6.2
Nitekim Fukuyama’nın (1996) belirttiği gibi, istikrarlı bir demokrasi ile gelişme
arasında yakından bir ilişki söz konusudur. Yoksa her şeyi ideoloji ya da ekonomik
determinizmle açıklayan mantık ile Huntington’un bir kültürel determinizm diyebileceğimiz
mantığı arasında pek bir fark kalmıyor. İki yaklaşımda total bir biçimde küresel politika ya da
bölgesel bütünleşme gibi karmaşık süreçleri tek faktöre indirgeme gibi basitleştirme yoluna
gitmektedirler. Oysa içinde yaşadığımız dünyanın bugün en temel özelliği değişimi sınırlı
sayıda değişkene indirgeyemeyeceğimiz kadar, anarşik nitelikte bir karmaşaya sahip
olmasıdır. Bir trend olarak kültürün öne geçmesi başka bir şeydir; kültürel farklılıkların
uygarlıklar arasındaki ilişkinin yegane belirleyici olacağını söylemek başka.
Yine Huntington “The West: Unique, Not Universal” (Batı: Biricik, Evrensel Değil)
ifadesiyle de bir anlamda post-modernlerin moderniteye saldırdığı evrensellik tezine karşı,
kültürel rölativizme yöneliyor. Burada da yine belirsizlikten tedirgin olan onun yerine, açık,
net kesin çözümler arayan tembel okuyucuya bir başka basitleştirmeyi sunuyor. Oysa Batı’nın
değerleri olarak sunulan demokrasi, liberalizm, bireycilik, insan hakları, eşitlik, özgürlük,
hukuk devleti, özgür piyasa, dinle devletin birbirinden ayrılması (NPQ, 1995) gibi hususlar,
Hristiyanlıkla ilgili olduğu kadar, Batıdaki sosyoekonomik dönüşüm süreciyle de yakından
ilgilidir.
Öte yandan Huntington’un Türkiye’de gördüğü ilgiyi artıran unsurlardan birisi de, tam
üyelik için yıllardır AB’nin kapısında bekleyen Türkiye’ye ilişkin olarak söylemiş olduğu
kesin ifadelerdir. Ona göre bir kısım “bölünük ülke”lerin liderleri, ülkelerini Batı’nın üyesi
yapmayı arzu ediyorlar; fakat memleketlerinin tarih, kültür ve gelenekleri Batılı değildir;
bunun en tipik örneği, yani tarihin en bölünük ülkesi ise Türkiye’dir. Türkiye’nin seçkinleri
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Türkiye’yi Batılı ülke olarak tanımlarken Batı’nın seçkinleri Türkiye’nin öyle olduğunu
kabule yanaşmıyor. Türkiye AB’nin bir üyesi olmayacaktır; gerçek sebebi Özal’ın dediği gibi
“Biz Müslümanız, onlar ise Hristiyan’dırlar ve fakat bunu asla dile getirmiyorlar.”
Huntington Türkiye’ye ilişkin olarak da, her şeyi dine indirgeyen ve zaman zamanda
varsayımlarını doğrulamak için kullanmış olduğu abartma tavrını sürdürüyor. Şüphesiz dinin
yükseliş trendine girdiği bir ortamda, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde birtakım zorlukların
arttığı gerçek. Ancak Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde din kadar ve belki de ondan daha fazla
etkili olan sosyo-ekonomik bakımdan gelişmişlik düzeyi (özellikle istihdam konusu) ve AB
açısından yaratacağı kaygılar yok sayılıyor. Özal’ın vaktiyle dile getirmiş olduğu bu din
faktörüne ilişkin ifadeler daha çok dönemin AB Komisyonu başkanının bir konuşmasına tepki
niteliğindedir. Yoksa Özal’ın, Huntington ‘un dediği gibi “Türkiye’nin Avrupa Topluluğuna
üye olmaması gerektiği”ne dair bir ifadesi söz konusu olmamıştır; tam aksine tam üyelik
başvurusunu 14 Nisan 1987’de Özal’ın başında bulunduğu hükümet yapmıştır. Bilindiği gibi
Özal Türkiye’de liberalizmin en sıkı savunucularındandır ve liberal yaklaşım içinde din ya da
kültür faktörünün bölgesel bütünleşme açısından engel teşkil etmesi gibi bir yaklaşım söz
konusu değildir.

Şekil 6.3
Bundan sonraki dünya siyasetinin hâkim mihverini Batılı kültürlerle Batılı olmayan
kültürler (The West and The Rest) arasındaki etkileşim oluşturacaktır diyen Huntington’a
göre, Batı’ya karşı Müslüman-Konfüçyüs bağlantısı ortaya çıkabilir. Soğuk Savaş sonrası
dönemde Batılı ülkeler ve Rusya askeri güçlerinde indirime gitmelere karşılık, Müslüman,
Konfüçyüscü, Budist ve Hindu ülkeler askeri güçlerini artırıyorlar. Batılı ülkeler ile
Müslüman-Konfüçyüsçü ülkeler arasındaki çatışma, büyük oranda nükleer, kimyasal ve
biyolojik silahlar, balistik füzeler ve gelişmiş güdüm sistemleri üzerinde yoğunlaşıyor. Batı
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nükleer silahlarda artışa gidilmemesini evrensel bir norm olarak savunurken, bu ülkeler
güvenlikleri için ihtiyaçları olduğunu düşündükleri silahları elde etme ve konuşlandırma
haklarının bulunduğunu ileri sürmektedirler. Dolayısıyla diyor Huntington, Batı, kendini ve
değerlerini korumaya çalışmalı, konumunu muhafaza etmelidir.
Görüldüğü gibi Huntington’un yaklaşımı, aslında sadece gelmekte olan uygarlıklar
çatışmasını teorik bazda ortaya koymakta değildir; bunun ötesinde anlamlar da ifade ediyor.
Bilindiği gibi Doğu blokunun yıkılmasından sonra Batı ittifakının en önemli varlık sebebi
olan “düşman” ortadan kalkmıştır. Şimdi bu Batı ittifakının sürdürülebilmesi için, kendi
aralarındaki çıkar çatışmalarını unutturacak bir yeni düşmana ihtiyaç vardır. Bilindiği şekilde
sosyolojide çok genel kabul gören bir grup teorisi vardır. Bu teoriye göre dışındaki tehlike
arttığında, grup kendi içinde kenetlenir; aksi takdirde çözülme durumuyla karşı karşıya kalır.
Dolayısıyla “uygarlıklar çatışması” teorisi bir anlamda bu amaca hizmet ediyor.
Nitekim bunun içinde yukarıda Batı’nın karşısında seçtiği düşman ülkeler de oldukça
anlamlı: Batılının kafasındaki fanatik şiddetle özdeşleşmiş İslam ve bir milyarı çoktan aşmış
olan dev cüssesi ile Çin’in Batı’ya karşı ittifakı. Hollywood filmlerini aratmayacak, akıldan
ziyade bilinçaltı göndermeleri bol bir senaryo çıkıyor karşımıza.

Şekil 6.4
Diğer taraftan teoriyi yanlışlayan gelişmeler de ortaya çıkmıştır. Örneğin, İran-Çin
füze antlaşmasını Batı uygarlığına karşı İslam-Konfüçyüs ittifakının göstergesi olarak
kullanan Huntington acaba daha sonra yapılan Fransa-Çin silah antlaşmasını uygarlıklar
çatışması teorisiyle ne derece uzlaştırabiliyor?
Yine Huntington Rus askerlerinin Ermenilerin yanında savaşa girmesini dini
faktörlerle açıklamaya kalkması da (bizi yakından ilgilendiren) bir başka hataya yol açıyor.
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Azeri Ermeni Savaşının çıktığı yıllarda Elçibey yönetimine karşı İran’ın tutumunu uygarlık
çatışması içinde nasıl açıklayacağız? Acaba bu çatışmada İran’ın ulusal çıkarları, uygarlığa
ilişkin tercihlerinin daha mı gerisindeydi?! Oysa bugün ülkelerin karşılıklı ilişkilerinde hala
ulusal çıkarlar, her türlü kültürel müştereklerin üzerindedir; bu ülke İran gibi radikal İslami
unsurları, ilişkilerinde en çok öne çıkartan ülke bile olsa.
Diğer taraftan Fukuyama’nın (1996) vurguladığı gibi, çatışmalar uygarlıklar arasında
değil, büyük ölçüde aynı uygarlıkların kendi içlerinde küçük mezheplerin çatışması ile ortaya
çıkmaktadır. Bunun yanında belki de Huntington’un uygarlıklar çatışması teorisinde yapmış
olduğu en ciddi metodolojik hata ise, içinde yaşadığımız bu kaotik süreci, her şeyi
açıkladığına inanan ideolojiler döneminden kalma alışkanlıkla, tek kültür/uygarlık faktörüne
indirgemesi ya da basitleştirmesidir. Böyle bir tutum, fazla yorulmak istemeyen,
belirsizliklerden tedirgin olan ortalama okuyucu için de oldukça cezbedici bir özelliğe sahip
olmuştur.
Bir başka açıdan da Huntington’un teorisi şu şekilde yorumlanabilir: Huntington’un
eğer soğuk savaş sonrasında düşmansız kalan Batılı devletlerin ittifakını sürdürmek veya
geliştirmek için kasıtlı bir çarpıtmaya gitmediğini varsayarsak o zamanda sırf sansasyonal
amaçlarla çağımız insanının zaaflarını kullanarak böylesine bir kutuplaştırma yolunu tercih mi
ediyor sorusu ortaya çıkıyor. Nitekim Huntington’un daha 1970’lerin başında post-endüstriyel
çağın bireyinin muhtemel irrasyonal davranışlarına dikkat çeken makalelerinin mevcudiyetine
tanık oluyoruz. Ancak hangi açıdan bakarsak bakalım Huntington’un geliştirdiği teori ile
olağanüstü bir ilgi gördüğü kesindir. Tabi bu ilginin arkasındaki unsurlara, toplumsal
teorideki gelişmelerle örtüşen noktaları ve “siyasal kullanılılışlığı”nı da belirtmemiz gerekir.
Muhtemelen UFO filmlerindeki biz Dünyalılara düşman uzaylı yaratıklar açığa
çıkıncaya kadar bazı ittifakların varlığını sürdürebilmesi için Huntington’unkine benzer
senaryolar ya da bunları destekleyen bazı gelişmeler global politikada belirli bir düzeyde
etkisini sürdürmeye devam edecektir. Nitekim Hıristiyan Demokratların Türkiye’nin
üyeliğine yönelik “din” faktörünü bu güne kadar görülmedik şekilde ifade etmeleri,
Huntington’un 1993’te ortaya attığı görüşleri ile paralellik arz etmektedir; bu da uygarlık ya
da kültürel kimlik tartışmalarını giderek artan bir biçimde öne çıkartmaktadır.

6.4. Ek Okuma: Uygarlık Çatışması
Huntington’la Mülakat 5

Teorisyeni Samuel

P.

“Size yöneltilen eleştirilerden biri, bugün dünyadaki çatışmaların en önemlilerinin
“uygarlıklar” arasında değil, içinde oluşu. İran-Irak çatışması; Cezayir, Afganistan, Irak ve
Türkiye’deki iç çatışmaların hepsi aynı uygarlık içinde değil mi?
Uygarlık içi çatışmaların yaygınlığı, söz konusu uygarlığın gelişme aşamasıyla ilişkili.
Uygarlıkların gelişmesinde bir aşama “savaşan devletler” aşaması Batı’da bu aşama 3-4
yüzyıl sürdü. Ama Batılı devletler arasında savaş, artık düşünülemeyecek bir şey. İslam
5

"Türkiye İslâm'ın Lideri Olmalı", Şahin ALPAY, Milliyet, 9 Eylül 1996. Kısaltılarak alınmıştır.
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uygarlığı ise hâlâ “savaşan devletler” aşamasında. Uygarlıklar arası ve içi çatışmalar
arasındaki önemli ayrım şu: Uygarlıklar arası çatışmalar büyüyüp yayılabilir. Eski
Yugoslavya’daki savaş bunun en açık örneği. Bütün Katolik ülkeler, Hırvatların arkasında saf
tuttu. Rusya ve Yunanistan Sırplara; bütün İslam âlemi de Boşnaklara destek verdi.
Uygarlıklar çatışması nasıl önlenebilir?
Bunların denetim altında tutulması gerekir. İnisiyatif, her uygarlık grubunun, lider
ülkeleri tarafından üstlenilmeli. Çoğu uygarlık grubunun bir veya birkaç lider ülkesi var.
İslâm dünyasının sorunlarından biri de, bir lider ülkeden yoksun oluşu.
Kimilerine göre, bugün dünyadaki temel çatışma uygarlıklar arasında değil;
kaynağını Batı uygarlığından da alsa, insan hakları, demokrasi, seçme özgürlüğü, eşitlik,
özgürlük, laiklik, serbest piyasa gibi evrensel değerler ile yerel değerler arasında. Bu konuda
ne düşünüyorsunuz?
Bugün dünyada olup bitenlerin önemli bir boyutuna işaret ediyorsunuz. Bu bağlamda
iki noktaya değinmek isterim. Birincisi, hızlanan sosyoekonomik modernleşme ve göçler, bir
karşı eğilim doğurdu. İnsanlar, kimliklerini yitirdiklerini, köksüzleştiklerini,
yabancılaştıklarını hissediyor; karşılaştıkları sorunları göğüslemek için yerel değerlere
sarılıyor. Bu, Türkiye’de de yaşanıyor; kentlere göçenler destek bulmak için İslamcı örgütlere
başvuruyor. İkincisi, toplumlar gelişip kendilerine güven kazandıkça yerel değerlerini yeniden
ön plana çıkarıyor. Batı’nın bazen çok yıkıcı da olan etkisi altında kalan bütün toplumlarda,
özellikle Doğu Asya’da, yerel değer ve geleneklere bağlılık canlanıyor. Ortak olduğumuz bazı
evrensel değerler varsa da, insanların gittikçe kendi öz kültürlerine sarılmaları olayını
yaşıyoruz.
Siyası ve kültürel değerler arasında ayrım yapmak gerekmez mi? Uygarlıklar arasında
çatışmayı önlemenin en iyi yolu, demokrasi ve piyasa ekonomisi gibi evrensel siyasî
değerlerin yayılması değil mi?
Saydığınız değerlerin evrenseleşmesini ben de isterdim. Ama durum öyle değil.
Batı’dan kaynaklanan bu değerler, başka kültürlere mensup bazı insanlara da cazip geliyor
olabilir. Ancak kaçınılmaz olarak, herkesçe kabul edileceğini düşünmek yanlış. Türkiye’ye
Singapur ve Malezya üzerinden geldim. O ülkelerdeki insanlar Batılı değerleri benimsemiyor,
hatta küçümsüyor. “Ekonomide büyük başarı kazandık çünkü kendi Konfüçyüs değerlerimize
sarıldık” diyorlar. Liderleri, “Batı demokrasisi bize göre değil” diyor.
Ben demokrasinin, sizin ifadenizle “Üçüncü Dalgası’nın, gittikçe Doğu Asya’yı da
kapsadığını sanıyordum. .
Doğru. Bu ülkelerde ekonomik gelişmenin doğurduğu güçlerle, kültürel güçler
arasında çatışma görülüyor. Ekonomik kalkınmayla birlikte, Güney Kore ve Tayvan’da
olduğu gibi, burjuvazi gelişiyor; toplumu demokratikleşme yönünde iten güçler doğuyor. Ne
var ki bu süreçler kültürel değişmelere de yol açıyor. G. Kore’de 30-40 yıl önce nüfusun
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sadece %2’si Hristiyan iken bugün bu oran %35’in üzerinde. Demokratikleşmeye Hristiyanlar
öncülük etti. Tayvan’ın liderleri, sofu Hristiyan. Kültürel unsurların da büyük etkisi var.
Ya Japonya?
Japonya bir istisna; birçok bakımdan olduğu gibi. .
Peki Türkiye?
Hayır, sadece Hristiyan ülkelerde demokrasi olabileceğini söylemiyorum. Ancak sizin
de söylediğiniz gibi, liberal demokrasi, Batı’nın bir ürünü. Demokrasi, Batı kültürünün
etkisinde olan ülkelerde daha kolay gelişiyor. Japonya, Hindistan ve Türkiye bunun
istisnaları.
“Batılı olmayan ülkeler Batılı değerleri kabule zorlanmamalı; Batılılaşmadan
modernleşmek’“ diyorsunuz-Modernleşme kavramınız demokratikleşmeyi içermiyor mu?
Hayır. Modernleşme, dünyada 18. yüzyıldan beri yaşanan sosyal, ekonomik,
teknolojik değişmeler. Politik açıdan bakıldığında, modernleşme, siyasal katılımın
genişlemesini de içerir tabii. Bunun için çoğu modern, çoğunlukla Batılı toplumlar aynı
zamanda demokratik toplumlardır. Ancak demokrasi modern toplumun alabileceği siyasî
biçimlerden sadece biridir. Modernleşme, ekonomik gelişme, politik değişmeyi de getirir.
Ama bu değişmeler Batılı, liberal demokrasinin kabulünü gerektirir mi? Emin değilim. Son 20
yılda kırktan fazla ülke otoriter sistemlerden demokratik sistemlere geçti. Demokratik
ülkelerin sayısı, önemli ölçüde artarken, liberal demokrasilerin oranı düştü. Doğu Asya’da,
İslâm ülkelerinde Batılı liberal modele uymayan demokrasi türlerinin geliştiğini görebiliriz.
Bazılarına göre ABD hükümetine Batılı demokrasinin yayılmasını teşvike çalışmasını
tavsiye ediyorsunuz. Doğru mu?
Bu biraz aşırı bir yorum. Ancak, yeni demokratikleşen ülkelerde demokrasinin
sağlamlaşmasına öncelik verilmesini düşünüyorum. Eğer ABD hükümetine danışmanlık
yapıyor olsaydım, örneğin Rusya’da demokrasinin yerleştirilmesinin, Çin’in
demokratikleşmesini teşvikten çok daha önemli olduğunu söylerdim. Çünkü Çin’de
demokrasiyi teşvik, çok güç ve uzun vadeli bir iş.
İstanbul’da yaptığınız konuşmada, Türkiye’nin “İslam âleminin lideri” olabileceğini
söylediniz- Oysa Türkiye’nin Batı ile İslam uygarlıkları arasında “bölünmüş” bir ülke
olduğunu yazmıştınız- Ancak kısmen o uygarlığa mensup bir ülke İslam âlemine nasıl lider
olabilir?
Türkiye, gerçekten Avrupa ile Asya, İslam ile laiklik vs. arasında bölünmüş bir ülke.
Bu bakımdan kimi liderlerinizin de işaret ettikleri gibi, uygarlıklar arasında bir “köprü”
olabilir. Ancak İslam dünyasında düzene ihtiyaç var. İslam dünyasındaki çatışmalar kısa
sürede çözüme ulaştırılabilir mi, bilmiyorum. Ancak dünyayı dolaştıkça, İslam bilincinin
güçlendiğini görüyorum. İslâm dünyasının Bosnalı Müslümanlara verdiği destek, bunun
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sadece bir örneği. İslam dünyasında liderlik rolü oynayabilecek ülkeler var. Ancak Türkiye,
ekonomik gelişme seviyesi, stratejik konumu, kendine güvenen bürokrasisi, ordusu, Batı ve
İslam karışımı kültürü ile İslam âlemine önderlik bakımından eşsiz bir yere sahip.
Tarihte Osmanlılar da bunu yapmadı mı?
Eğer Türkiye bir Batılı ülke olma ısrarından biraz vazgeçer; modernleşme ve
demokrasinin bir İslam ülkesinde de mümkün olduğunu göstermeye daha çok ağırlık verirse,
bütün dünyaya ve İslam’a büyük bir model olur.
Türkiye’nin bunu zaten başardığını düşünmüyor musunuz?
Evet, birçok bakımdan, İslamcı bir partinin demokratik yoldan iktidara gelebilmesi
çok önemli. Demokratik bir yönetim uygulayacaklarını da umuyorum. Öyle davranmazlarsa,
trajedi olur. RP’nin demokrasinin çoğunluk yönetimi ilkesine bağlı kalsa da azınlıkta
kalanların haklarına o kadar saygılı olmayabileceği endişesi var. İslamcıların veya
başkalarının böyle bir şey yapmaları çok talihsiz olur, çünkü demokrasi hem çoğunluk
yönetimi hem azınlık hakları demektir. Türkiye’de 1950’lerin sonlarında hükümetin
muhalefetin haklarına saygılı davranmadığı zaman askerlerin müdahale etmek zorunda
kaldıkları görüldü.
Türkiye’de demokrasinin Batılı değil, yerel değerlerle desteklenmesi gerektiğini mi
söylüyorsunuz?
Türk demokrasisi, Türk değerlerine dayanmalı, İslam değerleri, Türkiye’nin kültür
mirasının bir parçası. Türkiye İslami değerleri demokrasiyle bağdaştırabilirse, bu büyük bir
katkı olur. Türkiye, işleyen bir demokrasiye sahip olan tek İslam ülkesi. Demokrasinin
mutlaka laik bir temele dayanması gerekmez, İslam ile demokrasi bağdaşabilmeli.
Laiklik olmadan mı?
Tabiî laiklik de Türk kültürünün bir parçası. Ama insanlar “ya demokrasiye inanırsın
ya da İslam’a” gibi bir durumla karşı karşıya bırakılmamalı.
Laikliği gerekli kılan da bu değil mi?
Kişinin hem demokrasiye, hem İslam’a bağlı olması mümkün olmalı. .
Laiklik olmadan demokrasi olabilir mi?
Umarım...
Toplumun laikliğe inanan kesimi Türkiye’nin Avrupa Birliğinin ilk Müslüman ülkesi
olmasını; İslamcılar ise İslam dünyasının lideri olmasını, AB’nin dışında kalmasını
savunuyor. Siz ikincilere yakınsınız.
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AB’ye katılmak isteyen Türkleri anlıyorum. Ancak son gelişmeler, bunun zor
olacağını gösteriyor. Kısmen Türkiye’deki koşullar, daha çok Avrupa’daki muhalefet
yüzünden, özel bir muhalefeti olan Yunanistan’ı bir yana bırakalım. Batı Avrupalılar arasında
da insan hakları, Kürt sorunu, ekonomik gelişme düzeyi konularında kaygılar var. Türkiye’nin
kültürünün, İslâm mirasının Avrupa’dan çok farklı olduğu düşüncesi de var. Türkiye şimdi
AB ile gümrük birliğine girdi. ABD, Avrupalılar Türkiye’yi AB’ye almaya zorluyor, çünkü
çok önemli bir müttefik olarak görüyor. Ama Avrupa’da buna karşı çok büyük bir direnç var.
Globalleşme, kabileci tepkiler doğurdu. Türkiye maalesef bunun da sıkıntısını çekiyor.
Kürt sorununa üç çözüm önerisi var: İslamcılar ümmetçiliği; milliyetçiler baskı yöntemlerini;
liberaller Batı tarzı kültürel çoğulculuğu savunuyorlar. Siz hangisini uygun buluyorsunuz?
Tabii ki kültürel çoğulculuğu, Ulusal devletle mevcut şekliyle bütünleşmekte güçlük
çeken etnik, bölgesel gruplar dünyanın birçok yerinde mevcut. Şu sıralar Rusya ve
Filipinler’de de bu sorunların bir çözüme ulaştırıldığına tanık olduk. Çeçenya’ya tam
bağımsızlık değil ama geniş bir özerklik tanındı. Filipin hükümeti ile Müslüman isyancılar
arasında varılan anlaşma da Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgeye geniş özerklik
tanıyor. Azınlıklara belirli kültürel hakların tanınmasını, ama siyasî bütünlüğün korunmasını
içeren yaratıcı çözümlere gereksinim var.
Kültürel çoğulculuk ümmetçilikle bağdaşır mı?
Hem Türkler hem de Kürtler Müslüman. Bir din kavgası yok.
Din, birleştirici olabilseydi, İslam dünyasında bu denli çok çatışma olur muydu?
Evet, çatışma öteki uygarlıklara nazaran İslam dünyasında çok daha yaygın. Dünya
nüfusunun beşte birini oluşturan Müslümanlar, dünyadaki uygarlıklar içi ve arası çatışmaların
üçte ikisinde taraf. Bunun için İslam dünyasının önde gelen ülkelerinin İslâm dünyasına çeki
düzen vermeleri çok iyi olurdu”.
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Şekil 6.5
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Uygulamalar
1)
Uygarlıklar çatışması tezinden hareketle Türkiye’nin AB üyeliğini sorgulayan
bir yazı yazarak tartışmaya açınız.
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Uygulama Soruları
1)

Kültürel farkçılık teorisi açısından Türkiye’nin dünyadaki yeri neresi olabilir?

2)

Dış düşman faktörünün toplumsal işlevi nedir?

3)

Aradan geçen süre uygarlıklar çatışması tezini doğrulamış mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Maddi mallar ve insanların dolaşımıyla karşılaştırdığımızda kültür, çok daha kolay
küreselleşebilmektedir. Özellikle İnternet, kültürel ögelerin dolaşımını mümkün hâle
getirmiştir. Bu bölümde, kültürel farkçılık teorilerinden Samuel Huntington’un uygarlıklar
çatışması tezi incelenmiştir. Kültürel farkçılık, adından da anlaşılacağı şekilde kültürler
arasındaki farklara vurgu yapmaktadır. Kültürel farkçılığı savunanlar, küresel kültür
teorisyenlerin aksine, kültürlerin, küreselleşmeden çok da fazla etkilenmediklerini ve özlerini
koruduklarını ifade etmektedirler. Bunlar dünyayı farklı kültürlerin mozaiği olarak
görmektedirler. Kültürel farkçılığı savunanlar, dünya kültürlerini birbiri ile çatışma
potansiyeli olan uygarlıklar olarak değerlendirmektedir. Özellikle 11 Eylül saldırısı ve bunun
sonrasında Afganistan ve Irak savaşları bu teoriye ilgiyi artırmıştır. Huntington’un uygarlıklar
çatışması teorsini izleyenler, bunları Batılılar ile Müslümanlar arasındaki ezeli ve ebedi
farkların bir devamı olarak yorumlamışlardır. Uygarlıklar çatışması kuramının gerisindeki
varsayımların başında biz insanları tükettikleri ile tanımlayamayız; yani bir Rus’un Coca-Cola
içerek Amerikalı, bir Amerikalının da sushi yiyerek Japon gibi düşünmesini sağlayamayız.
Kültün özü, çift katlı Mc. Donald hamburgeri Magna-Mac değil, Magna Carta’dır.
Küreselleşme tezini “Coca-cola” kültürü olarak tanımlayan ve entelektüel bakımdan yüzeysel
bulan Huntington, kültürün özünü, din, dil, değerler, gelenekler ve âdetlerin oluşturduğunu
belirtmektedir. Huntington’a göre dünya önümüzdeki dönemde ekonomik ya da ideolojik
esaslara göre değil, kültürlere göre bölünecektir. Her ne kadar ulus devletler önümüzdeki
dönemde uluslararası ilişkilerin önemli aktörleri olarak kalsalar bile, küresel politikaların asıl
mücadeleleri, farklı uygarlıklar arasında olacaktır. Uygarlıklar arasındaki “fay kırıklıkları”
gelecekteki çatışma hatlarını oluşturacaktır; uygarlıklar çatışması, modern dünyadaki
çatışmaların evriminde son aşama olacaktır (Huntington, 1995). Bu arada Huntington’un tezi,
Doğu blokundaki gelişmelerin hemen başında Fukuyama’nın (1999) ortaya attığı, ideolojik
rakiplerini geride bırakarak zaferini ilan ettiği “tarihin sonu” tezine de itiraz niteliğindedir.
Huntington bölgesel bütünleşmede din veya kültürün önemini abartıyor. Çünkü ekonomik
olarak belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşmamış, sivil toplum teşekkül etmemiş, devlet dışında
çıkar grupları örgütlenmemiş, politik sistemleri arasında uyumu tesis etmemiş hiç bir bölgesel
bütünleşme teşebbüsü Avrupa Birliği örneğindeki başarıyı gerçekleştirememiştir. Çok
muhtemelen önünüzdeki dönemde de bu başarı, Huntington’un söylediklerinin aksine,
kültürel müştereklerden evvel, bütünleşmenin alt yapısını oluşturacak ekonomik gelişme ile
yakından ilgili olacaktır. Aşiret devlet aşamasında istikrarlı bütünleşmenin tesisi ve
sürdürülmesi mümkün değildir. İstikrarlı bir demokrasi ile gelişme arasında yakından bir
ilişki söz konusudur. Yoksa her şeyi ideoloji ya da ekonomik determinizmle açıklayan mantık
ile Huntington’un bir kültürel determinizm diyebileceğimiz mantığı arasında pek bir fark
kalmıyor. İki yaklaşımda total bir biçimde küresel politika ya da bölgesel bütünleşme gibi
karmaşık süreçleri tek faktöre indirgeme gibi basitleştirme yoluna gitmektedirler. Oysa içinde
yaşadığımız dünyanın bugün en temel özelliği değişimi sınırlı sayıda değişkene
indirgeyemeyeceğimiz kadar, anarşik nitelikte bir karmaşaya sahip olmasıdır. Batı’nın
değerleri olarak sunulan demokrasi, liberalizm, bireycilik, insan hakları, eşitlik, özgürlük,
hukuk devleti, özgür piyasa, dinle devletin birbirinden ayrılması gibi hususlar, Hristiyanlıkla
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ilgili olduğu kadar, Batıdaki sosyoekonomik dönüşüm süreciyle de yakından ilgilidir.
Huntington, Türkiye’ye ilişkin olarak da her şeyi dine indirgeyen ve zaman zamanda
varsayımlarını doğrulamak için birtakım farkları abartmaktadır. Görüldüğü gibi
Huntington’un yaklaşımı, aslında sadece gelmekte olan uygarlıklar çatışmasını teorik bazda
ortaya koymak değildir; bunun ötesine anlamlar da ifade ediyor. Bilindiği gibi Doğu
blokunun yıkılmasından sonra Batı ittifakının en önemli varlık sebebi olan “düşman” ortadan
kalkmıştır. Batı ittifakının sürdürülebilmesi için, kendi aralarındaki çıkar çatışmalarını
unutturacak bir yeni düşmana ihtiyaç olmuştur. “Uygarlıklar çatışması” teorisi de bir anlamda
bu amaca hizmet etmiştir. Dünyalılara düşman uzaylı yaratıklar açığa çıkıncaya kadar bazı
ittifakların varlığını sürdürebilmesi için Huntington tezine benzer senaryolar ileri sürdürmeye
devam edecektir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kültürel farkçılığı savunanların görüşlerinden birisidir?
a) Kültürler arası yakınlaşmaya vurgu yapmaktadırlar.
b) Dünyayı farklı kültürlerin mozaiği olarak görürler.
c) Kültürlerin küreselleşmeden çok fazla etkilendiğini iddia ederler.
d) Dünya kültürlerini birbirlerine olan benzerliklerini öne çıkararak değerlendirirler.
e) Kültürler birbirini ne kadar iyi tanırsa dünya barışı o oranda korunur
görüşündedirler.
2) Huntington’a göre modern dünyadaki çatışmaların evriminde son aşama
aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
a) Ekonomik gelişmişlik düzeyi
b) Tarım alanlarının paylaşılması
c) Uygarlıklar çatışması
d) Su savaşları
e) Doğal kaynakları ele geçirmek için yürütülen mücadeleler
3) Aşağıdakilerden hangisi Huntinton’a göre uygarlıklar çatışmalarının nedenlerinden
birisidir?
a) Uygarlıklar arasındaki benzerliklerin çok olması
b) Ülkeler arasındaki etkileşimin azalması
c) Ulusal kimliklerin güçlenmesi
d) Uygarlıklar arasındaki farklılıkların derin olması
e) Ekonomik bölgeciliğin tamamen yok olması
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4) Huntington’a göre Arap olmayan on Müslüman ülkeyi bir araya getiren Ekonomik
İşbirliği Teşkilatının temelini aşağıdaki hangi unsurlar teşkil etmektedir?
a) Kültür ve din
b) Siyaset
c) Hukuk
d) Coğrafi konum
e) Ortak düşman
5) Bölgesel bir bütünleşme teşebbüsünün Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi
başarılı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli unsurlardan birisi değildir?
a) Ekonomik olarak belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşması
b) Sivil toplum teşekkül etmiş olmalıdır
c) Bütün ülkelerin aynı dili kullanıyor olmaları
d) Politik sistemleri arasında uyum
e) Devlet dışında başka çıkar gruplarının da örgütlenmiş olması
vardır?

6) Fukuyama’ya göre gelişme ile aşağıdakilerden hangisi arasında yakın bir ilişki
a) Yer altı kaynaklarının zenginliği
b) Ülkenin genç nüfus oranı
c) Coğrafi konumu
d) İstikrarlı bir demokrasi
e) Mimari tarzı
7) Huntington’a göre tarihin en bölünük ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yugoslavya
b) Türkiye
c) İngiltere
d) Mısır
e) Rusya
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8) Uygarlıklar çatışması tezi, hangi amaca hizmet etmektedir?
a) Dünya barışının korunması
b) Batı ittifakının çözülmesi
c) Ortak düşmana karşı batı ittifakının birleştirilmesi
d) Japon kültürünün gelişimini engelleme
e) Budizm’in dünyadaki yayılışını durdurma
9) Huntington’un uygarlıklar çatışması teorisinde yapmış olduğu en ciddi metodolojik
hata aşağıdakilerden hangisidir?
a) İslam’ı düşmanlaştırması
b) Batı’nın dinini üstün göstermesi
c) Coğrafi konuma aşırı vurgu yapması
d) İçinde yaşadığımız kaotik süreci, tek kültür/uygarlık faktörüne indirgemesi
e) Ekonomik determinizmi fazla abartması
10) Huntington’a göre dünya önümüzdeki dönemde aşağıdaki hangi etmene göre
bölünecektir?
a) Ekonomik
b) İdeoloik
c) Siyasal
d) Coğrafi
e) Kültürel

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) d, 4) a, 5) c, 6) d, 7) b, 8) c, 9) d, 10) e
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7. HOMOJENLEŞME VE MELEZLEŞME OLARAK KÜRESEL
KÜLTÜR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde homojenleşme olarak küresel kültür konusunu, kültür emperyalizmi ve
McDonaldlaştırma hakkında bilgi sahibi olacağız ve melezleşme olarak küresel kültür
teorisini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kültürel emperyalizm denince aklınıza ne geliyor?
2) McDonaldlaştırma toplumu nasıl etkiliyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Homojenleşme

Küresel kültür teorilerinden kültür Okuyarak, yorumlayarak ve
emperyalizmi
ve
McDonaldlaştırma mümkünse arkadaşlarınızla
teorileri hakkında bilgi sahibi olacaksınız. tartışarak

Kültürel
Melezleşme

Okuyarak, yorumlayarak ve
Kültürel melezleşme tezi hakkında fikir
mümkünse arkadaşlarınızla
sahibi olacaksınız.
tartışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Kültürel homojenleşme

•

Kültür emperyalizmi

•

McDonaldlaştırma

•

Kültürel melezleşme
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Giriş
Bu bölümde küresel kültürün diğer yüzleri olan homojenleşme ve melezleşme
boyutları üzerinde duracağız. Hatırlanacağı gibi kültürel farkçılık (ya da kutuplaşma) tezi,
küreselleşme ile birlikte kültürlerin birbirlerine yaklaşmadığını, tam aksine birbirinden
uzaklaştığını ve dünyanın kültürler (uygarlıklar) arasındaki fay hatlarına göre kutuplaştığını
savunuyordu. Onlara göre, dünya küreselleştikçe farklı kültürler birbirlerinden daha çok
uzaklaşacak ve kendi aralarında çatışma riski artacaktı. Oysa kültürel homojenleşme
(benzeşme) ve melezleşme tezleri farklı formlarda kültürlerin yakınlaşması ya da yeni küresel
formlar yaratmasını ifade etmektedir.
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7.1. Homojenleşme
Birinci bölümdeki tartışmalarda ifade edildiği şekilde radikal küreselleşmeciler,
dünyanın küresel bir uygarlığa doğru gittiğini iddia etmektedirler. Özellikle enformasyon
teknolojilerinin yaygınlaşması, dünyayı küçük bir elektronik köye dönüştürmüştür ve farklı
coğrafyalarda yaşayan insanlar arasında etkileşim artmıştır. Mallar, insanlar ve düşünceler,
her zamankinden daha hızlı dünyayı dolaşır hâle gelmiştir. Homojenleşme tezini savunanlara
göre, dünyada küresel kültürel benzeşme artmaktadır.
Sosyoekonomik gelişme sürecine paralel olarak dünyada kültürel benzeşmenin ortaya
çıkacağı iddiaları küreselleşme tartışmalarının öncesine gitmektedir. Örneğin ilk baskısı elli
yıldan fazla bir süre önce yapılan “Yirminci Asrın Manası” adlı kitabında Kenneth Boulding
(1980), uygarlık-sonrası olarak adlandıran döneme geçişte, bir taraftan “birbirinden oldukça
farklı kültürler doğacaktır” derken, diğer taraftan da uygarlık-sonrası cemiyetlerin, “birbirine
çok daha benzer olması muhtemeldir” diyor. Örnek olarak da 1960’lı yıllarda dünyadaki hava
alanlarının birbirine benzer olmalarını gösteriyor. Boulding’e göre, “Brezilya’daki Volta
Rodendo’da, Birmingham’da, Alabama’da veya Hindistan’daki çelik fabrikaları da birbirinin
aynıdır”. Adı küreselleşme olmasa da Kenneth Boulding’in 50 yıldan fazla bir süre önce
yazdığı dünyada kültürlerin birbirlerine yaklaşması (benzeşmesi) tezi, farklı isimler altında da
olsa geçmişte savunulmuştur.

Şekil 7.1
Homejenleşme (yakınlaşma ya da benzeşme) tezi, günümüz küreselleşme
tartışmalarının temel konularından birisidir. Kabaca ifade etmek gerekirse, dünyada
kültürlerin ekonomiden siyasete, üretimden kullanılan dile kadar benzer hâle gelmesini ifade
etmektedir. Homojenleşme, en çok neoliberal politikaların yayılmasında kendini
göstermektedir. Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlar, bu politikaların
dünya genelinde yaygınlaştırılmasını adeta kendilerine görev edinmişlerdir (Mooney ve
Evans, 2007).
159

Küresel kültürel homojenleşme, uluslararası süreçlerle ve küreselleşmenin
sonuçlarıyla ilgilidir. Dünyada farkların azalmasını ima eder. Aynı zamanda küresel ölçekte,
ekonomide, siyasette ve kültürde Batı modelinin egemenliği anlamına gelmektedir. Bir diğer
ifadeyle kültürel homojenleşme tezi, Batılılaşma, Amerikanlaşma, McDonaldlaştırma,
emperyalizm ve hegemonya kavramlarla birlikte anılır. Elbette karmaşık küresel süreçleri tek
boyutlu ele aldıkları için bu kavramlar yaygın bir biçimde eleştirilir.
Ekonomi alanında homojenleşme tezi, geçmişte dünya ekonomisi kavramı adı altında
dile getirilmiştir. Özellikle dünya-sistemi teorisini ortaya atanlar, kapitalizmin hep küresel bir
eğilim içinde olduğunu iddia etmişlerdir. Öte yandan küreselleşmenin önündeki en büyük
engellerden birisini oluşturan Doğu blokunun yıkılmasından sonra izlenen neoliberal
politikalar süreci hızlandırmıştır. Ulusaşırı firmalar, televizyonlardan gazetelere kadar geniş
bir alanda medyayı küresel çapta kontrol edecek güce ulaşmışlardır. Aynı zamanda kültürel
üretim sürecini kontrol edebilecek hâle gelmişler ve materyalist tüketim toplumu değerlerinin
küresel çapta yaygınlaşmasını teşvik etmektedirler. Bazıları bu durumu, yerel kültürleri tehdit
eden, bölgesel ve ulusal kimlikleri parçalayan bir tür kültürel emperyalizm olarak
görmüşlerdir. Bazıları da küresel kültürel homojenleşmenin, Avrupa ve Amerikan değerleri
tarafından domine edildiğine vurgu yapmışlardır (Bajc, 2012).

Şekil 7.2
Holton’a (2013) göre, özellikle Amerika’nın kültür endüstrisi, dünyada insanların
tercihlerini etkilemektedir. Buralarda üretilen filmler küresel düzeyde milyonlarca izleyiciye
ulaşmaktadır. Bu sayede Batı ve Amerikan kültürü diğer ülkelere aktarılmaktadır.
Homojenleşme eğilimleri teknolojik gelişmeye paralel bir biçimde, 1950’lerden sonra
artmıştır. 1990 sonrasında İnternet’in yaygınlaşması ise, bu süreci hızlandırmıştır. Ancak
küresel kültürel homojenleşme kendini sadece Coca-Cola, McDonalds gibi tüketim malları
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alanında göstermemektedir. Beyin göçü bölümünde de ele alındığı şekilde, nitelikli işgücü
daha mobil hâle gelmiştir. Dünyanın bir yerinde üretilen bilgi, başka bir yerine ışık hızıyla
taşınabilmektedir. Gelişmiş ülkelerin okullarındaki yabancı öğrenci sayısı sürekli artmakta ve
eğitimde akademik değerlendirme kriterleri giderek homojen hâle gelmektedir. Bir diğer
ifadeyle daha gelişmiş eğitim standartlarına sahip Batılı ülkelerin akademik değerlendirme
kriterleri, Batı dışı ülkelerin eğitim kurumlarının da standartları hâline gelmektedir. Örneğin
ISI atıf indekslerini dikkate alan akademik değerlendirme kriterlerini, bizim gibi birçok
ülkenin eğitim sistemine adapte etmeye çalıştıklarına tanık olmaktayız. Dünya Bankası,
UNESCO gibi kuruluşlar uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinde katkı sağlamaktadırlar.
Küresel kültürün oluşumunda bilimsel teknolojik gelişmenin etkisi kadar, ulusötesi küresel
elitlerin de büyük bir payları vardır.
Bunun yanında kültür piyasasında, çok uluslu şirketler, 20. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren küresel düzeyde faaliyetlerini yaygınlaştırmaya başlamışlardır. Uluslararası haber
ajansları dünyanın her yanında bürolar açmışlardır. Yayınevleri kataloglarını çok daha geniş
bir coğrafyada dağıtmaya devam etmişlerdir. Savaş sonrası dönemde, kültür ve iletişim
sektöründeki bütün endüstriler, çok uluslu hâle gelmiş, satışlarını çok daha artırmışlardır.
1970’lere kadar büyük medya ve telekomünikasyon şirketleri her ülkede vardır; ancak
ağırlıklı olarak iç pazara hizmet vermişlerdir. Yine bu şirketlerin büyük bir bölümü özel
sektörden ziyade kısmen ya da tümüyle devlet mülkiyetinde olmuştur. Özel şirketler devlet
tarafından sıkı şekilde düzenlenmiş (serbest olmayan) bir piyasada faaliyette bulunmuşlardır.
Ancak 1970’lerden itibaren medya üzerindeki devlet kontrolü gerilemeye başlamıştır.
Piyasalar rekabete açılmıştır. Bazı yazarlar (Held, McGrew, Goldblatt ve Perraton, 1999)bu
sürecin beş önemli değişmeye yol açtığını söylüyorlar:
* Mülkiyetin belirli ellerde yoğunlaşması artmıştır.
* Devlet mülkiyetinden özel mülkiyete geçilmiştir.
* Şirketlerin uluslararası karakteristiği güçlenmiştir.
* Medya alanında faaliyette bulunan firmaların ürün çeşitliliği artmıştır.
* Alanda faaliyette bulunan şirketler arasında birleşmelerin sayılarında artış olmuştur.
Özellikle piyasaların serbestleştirilmesi ve devlet kontrolünün gerilemesi, iletişim
sektöründe büyük bir etki yapmıştır. Telekomünikasyon şirketleri tüm dünyada
özelleştirilmiştir. Daha önce korunan piyasalara yabancı şirketler girmeye başlamıştır.
Özellikle DTÖ gibi küreselleşmenin taşıyıcısı kurumlar bu süreçte aktif rol oynamışlardır.
Held, McGrew, Goldblatt ve Perraton (1999), teknolojik yeniliklerin çok sayıda yeni kanalın
açılmasına ve iletişim maliyetlerinin düşüşüne yol açtığına işaret etmişlerdir. İletişim
altyapısının büyümesi sadece küresel çapta etkileşimi artırmamış, aynı zamanda hem ulusal
hem de uluslararası kültürel akışları kolaylaştırmıştır.
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Bunun yanında çağdaş kültürel küreselleşmenin yoğunluk itibarıyla geçmiştekilerden
daha farklı olmasına sıkça vurgu yapılmaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde
ekonomi ve kültür daha çok enformasyon yoğunluklu hâle gelmiştir. Özellikle bilgi temelli
ekonomilerin gelişmesi, bilginin dijitalleşmesi ve dijital ürünlerin dünyanın bir ucundan başka
bir ucuna saniyeler içinde taşınabilmesi süreci inanılmaz bir şekilde hızlanmıştır. Bir diğer
ifade ile mevcut dönüşüm kültür alanında olduğu kadar, ekonomi ve teknoloji alanında da
gelişmiştir. Elitler ve halk aynı teknolojileri kullanmaya başlamışlardır. Geçmişte elitler, din
adamları, emperyal devletler değişimin taşıyıcısı olmalarına karşın, günümüzde bu rolü dev
medya kuruluşları ile hareketli birey ve gruplar üstlenmişlerdir. Yine geçmişte kültürel
akıntılar, emperyalizmin açtığı yolda temelde Batıdan diğer ülkelere doğru olmuştur.
Günümüzde de, güçlü Batılı kurumlar, akıntıların merkezinde yer almakla birlikte, artık
tersine akıntılar da mevcuttur. Güney ve Doğudan Batıya doğru, yaygın bir müzik, yiyecek ve
edebi eser şeklinde kültürel sızıntılar ortaya çıkmıştır (Held, McGrew, Goldblatt ve
Perraton,1999). Örneğin Türk döneri, Latin salsa müziği dünyanın Batılı ülkelerinde gündelik
hayatın parçaları hâline gelmiştir. Ancak baskın akıntı hala gelişmiş Batılı ülkelerden
diğerlerine doğrudur.

Şekil 7.3

7.1.1. Kültür Emperyalizmi
Kültür emperyalizmi, bir kültürün kendisini başka bir kültüre dayatmasıdır. Kültür
emperyalizmi uygulamaları müzik, sinema gibi alanlardan başlayıp tüketim alışkanlıklarına
kadar geniş bir bölgeyi kapsar. Yeni bir şey değildir. Kültür emperyalizmi, kanunlar, tehditler,
işgalci kültürün baskılarıyla veya yumuşak gücüyle yapılabilir. Kültür emperyalizminin
görünmeyen ve muhtemelen en etkili yolu, değiştirilmek istenen kültürün sevimsiz hâle
getirilmesiyle olur. Kültür emperyalizmi tartışmaları sık sık İngilizcenin küresel egemenliği
ve ABD kültürünün etkisi ile ilişkilendirilir. Ayrıca küreselleşmenin yeni bir fenomen
olmadığı, emperyal uygulamaların devamı olduğu şeklindeki iddiaları da desteklemek için de
kullanılır (Mooney, A.ve Evans, 2007). Kültür emperyalizminin sömürgeciliği kolaylaştırdığı
iddia edilir. Genel eğilim, ekonomik olarak gelişmiş, ellerinde daha büyük bir üretim gücünü
bulunduran ülkeler tarafından diğerlerine empoze edilir. Kültür emperyalizmi terimi, aynı
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zamanda postkolonyalizm tartışmaları bağlamında, Batı egemenliğinin eleştirisi olarak da
kullanılır (Tomlinson, 2012).
Kültür emperyalizminin geçmiş uygulamalarda karşımıza çıkan çok sayıda örneğine
rağmen, bunun çok abartıldığını söyleyenler de vardır. Mesela hem küresel kültür hem de
artan küresel homojenlik tezine kuşkuyla yaklaşan Featherstone’a göre, küreselleşme
homojenlik getirmiyor tam aksine farklılıklar konusunda farkındalığımızı artırıyor. Eğer
küresel bir kültür mevcutsa, bu ortak bir kültür değildir. Aksine farklılıkların, güç
kavgalarının hâkim olduğu bir kültürdür (Ak. Ritzer ve Dean, 2015). Benzer şekilde
Tomlinson (2013) da 1980’lerden sonra kültürel emperyalizm tezinin eskisi kadar ilgi
görmediğini ve son derece karmaşık ve çelişkili bir tez olduğunu iddia eder. Ona göre,
küreselleşmeye dair akademik olmayan yayınlarda, kültürel emperyalizm tezi ilgi
görmektedir. Kültür içindeki değişim asla tek yönlü olmaz. Kültür, bölgeden bölgeye, farklı
şekilde yorumlanır ve değişime uğrar. Tomlinson (2013:128 görüşlerini desteklemek için bir
yazardan şu alıntıyı yapıyor: “Coca-Cola dâhil hiçbir ithal nesnenin, melezleştirmeye karşı
bağışıklığı yoktur. Aslında, Coca-Cola sık sık üreticinin tahayyül ettiğinden daha farklı özgün
kültürler içinde anlamlarla ve kullanımlarla ilişkilendirilmektedir. Bunlara örnek verecek
olursak, Coca-Cola kırışıklıkları giderebilir (Rusya), ölü bir insanı yaşama döndürebilir
(Haiti), bakırı gümüşe çevirebilir (Barbados)...Coca-Cola bundan başka içeceklerle, örneğin
Karayiplerde Cuba Libre yapmak için romla, Bolivya’da ise Ponche Negro yapmak için aguadiente ile karıştırılmak suretiyle yerelleştirilmektedir. Son olarak Coca-Cola birçok yerde
“yerli bir ürün” olarak algılanmaktadır; yani bu içeceğin Amerika Birleşik Devletlerinde değil
de kendi ülkelerinde ortaya çıktığına inanan birçok insan bulabilirsiniz”.

Şekil 7.4
Ancak Giddens’a göre bugün artık tek yönlü bir emperyalizmden bahsetmemiz
mümkün değildir. Günümüzün küresel akıntıları içinde Batı hala merkez olmakla birlikte
çevre ülkelerden merkez ülkelere doğru kültür akıntılarında da belirgin bir gelişme
gözlenmektedir. Yine bazı yazarlar, tek bir faktöre indirgenmiş deterministtik bir
homojenleşme tezini, aşırı basitleştirme olarak değerlendirmektedirler. Bununla birlikte
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küresel ve yerel arasındaki etkileşimin homojenleşme doğrultusunda bir eğilimi de vardır.
Bazı yazarlar (Bajc, 2012), bu sürecin çok boyutlu melez, esnek ve değişen ilişkiler
yaratmasının muhtemel olduğunu ifade ediyorlar.

7.1.2. McDonaldlaştırma
McDonaldlaştırma tezi, “Toplumun McDonaldlaştırması” (1996) adlı kitabında
George Ritzer tarafından ortaya atılmıştır. Ritzer’e göre McDonaldlaştırma, Amerikan
toplumunda ve dünya genelinde giderek daha çok sektörde egemen olan fast-food
restoranlarının çalışma prensiplerini ifade etmektedir. McDonaldlaşma tezi (Ritzer ve Dean,
2015, Weberin ünlü rasyonalizasyon teorisine dayanır. Ritzer’e göre, Weber’in tezi, erken
küreselleşme teorilerinden birisidir. Çünkü Weber’e göre, modernleşme sürecine
rasyonelleşme eşlik etmektedir ve zamanla rasyonelleşme Batı dışı toplumlarda da etkisini
gösterecektir. Rasyonelleşmenin vücut bulmuş hâli Webere göre, bürokratik örgütlenmedir.
Benzer şekilde McDonaldlaştırma tezinin modeliyse fast-food restoranlardır.
McDonaldlaştırma teorisi, bugün Weber’in tezinin dünya genelinde O’nun hayal ettiğinin
ötesinde yayıldığını göstermektedir. McDonaldlaştırma aynı zamanda dünya genelinde
kültürel homojenleşmenin itici faktörlerinden birisidir. Ritzer (1996:35-142)
McDonaldlaştırmanın özelliklerini aşağıdaki beş başlık altında toplamıştır:
- Etkinlik (Efficiency): Arzu edilen hedeflere ulaşmak için en uygun araçları
kullanma gayretidir. Çalışanlar kesinlikle etkin olmalıdırlar. Ürünler (burgerler) seri bir
biçimde üretilmelidir. Müşterilerin talepleri, isteklerine uygun şekilde karşılanmalıdır.
Bürokratik kaide ve kurallar hem müşteriler hem de çalışanlar için en etkin bir biçimde yerine
getirilmelidir. Fast-food restoranları, McDonaldlaştırılan toplumun diğer unsurlarıyla birlikte
optimum etkinlik arayışının öncülüğünü yaparlar. Daha çok etkinlik arayışı farklı şekillerde
ortaya çıkabilir.
- Hesaplanabilirlik (Calculability): McDonaldlaştırma, hasaplanabilirliğe ve niceliğe
büyük önem verir. Niceliğe vurgu yapmak, hem (üretim) süreciyle hem de ürünlerle (yani
sonuçlarla) ilişkilidir. Üretim sürecinde hız önemlidir. Müşterilerin taleplerine hemen cevap
vermek gerekir. Ancak niceliğe çok öncelik vermek, nitelik pahasına olabilir. Müşterilerin
hızlı yemeleri ve terk etmeleri beklenir. Çalışanlar için ise, yaptıkları iş kendilerine çok az
anlam ifade eder. Bir diğer ifade ile fast-food restoranlarında çalışanlar arasında iş tatmini
düşük, işçi devri ise yüksektir. Ritzer göre, McDonaldlaştırılan toplumlarda da nitelikten çok
niceliğe vurgu vardır.
- Öngörülebilirlik (Predictability): Rasyonalizasyon, farklı yer ve zamanlarda,
öngörülebilir olmayı gerektirir. Rasyonelleşmiş bir toplum, disiplin, düzen, sistematiklik,
resmiyet, rutin, tutarlılık ve metodik çalışma gibi konulara vurgu yapar. Böyle bir toplumda,
insanlar ne zaman nelerin yapılacağını bilmek isterler. Onlar ne sürpriz arzusu ne de
beklentisi içindedirler. Bugün bir Big-Mac sipariş ettiklerinde, dün yedikleri Big-Mac
olduğunu bilmek isterler. Tabii yarında. Eğer yedikleri ürün dünden farklı ise, mutsuz
olabilirler. Bir başka şehirdeki McDonald’da gittiklerinde de aynı ürünü ve tadı bulmayı
beklerler. Öngörülebilirlik müşterileri rahatlatır. Ayrıca öngörülebilirlik çalışanlar için de
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işleri fazla düşünmeden kolayca yapmayı sağlar. Yöneticiler ve işyeri sahipleri için
öngörülebilirlik, hem müşteriler hem de çalışanlarla ilgili işleri yönetmeyi kolaylaştırır.
Elbette benzer durum firmanın iş yaptığı tedarikçiler, bankalar vb. için de geçerlidir.
- Kontrol (Control): McDonaldlaştırmanın bir başka özelliği ise, artan kontrol ve
insanın teknolojiyle yer değiştirmesidir. İnsanın teknolojiyle yer değiştirmesini büyük ölçüde
denetim arzusu motive eder. Örgütlerdeki belirsizliğin, öngörülemezliğin ve etkinlikten
uzaklığın en önemli sebebi, bu örgütlerde çalışan ya da bunlardan hizmet alan insanlardır.
Kontrolü artırma düşüncesi genellikle insanları hedef alır. McDonaldlaştırma, çalışanlar ve
müşteriler üzerinde kontrol artışının araçlarını aramayı ihtiva eder. Yıllar içinde çeşitli
teknolojiler insanı kontrol edecek ve onun yerine geçecek şekilde tasarlanmıştır. Zaman
içinde teknoloji, birçok alanda insan emeğinin yerine ikame edilmiştir. Ayrıca insanların
kontrol edilmeleri, onların davranışlarını mekanikleştirmektedir. İnsanların makinalar
tarafında ikamesi, insanlar üzerindeki kontrolün en üst noktasıdır. Elbette teknolojilerin
geliştirilmesinin tek sebebi sadece insanı kontrol de değildir. Çünkü teknolojiler aynı
zamanda maliyeti düşürür, verimliliği ve kaliteyi artırırlar.
- Rasyonalitenin irrasyonalitesi (the irrationality of rationality): Rasyonalite
yukarıda da ifade edildiği şekilde, insanilikten uzak teknolojileri insanın yerine ikame ederek,
etkinliği, öngörülebilirliği, hesaplanabilirliği ve kontrolü artırabilir. Ancak bu avantajlarına
rağmen, belirli maliyetleri de beraberinde getirir. Rasyonalitenin irrasyonalitesi ise,
McDonaldlaştırmanın olumsuz taraflarını ifade etmektedir. İrrasyonalite, rasyonalitenin
zıddıdır ve sosyal maliyetidir. McDonaldlaştırma, aynı zamanda, öngörülebilirlikten,
hesaplanabilirlikten, etkinlikten ve kontrolden uzaklaşmaya da yol açabilir. İrrasyonalite,
rasyonalitenin insanilikten uzaklaşmasını ifade etmektedir. İnsanilikten uzaklaşma,
beraberinde bazı sosyal problemleri de getirecek ve beklenilenin tam aksi sonuçlar da
yaratabilecektir. Bu elbette McDonaldlaştırmanın avantajlarını inkâr anlamına da
gelmemektedir.

Şekil 7.5
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Ritzer ve Dean (2015)’e göre, rasyonalitenin en önemli irrasyonalitesi, kuşkusuz,
McDonaldlaştırmanın giderek küresel kültürel homojenleşmenin (benzeşmenin) bir aracı
hâline gelmesidir. Çünkü diğer işletmeler gibi, fast-food restoranları da etkinlik,
öngörülebilirlik, hesaplanabilirlik ve kontrol gibi aynı prensiplere dayanmaktadır. Bu durum
işletmeler arasında küresel çapta homojenleşmeyi beraberinde getirmektedir. Bir diğer
ifadeyle dünya genelinde artan bir homojenleşme ortaya çıkmaktadır. Bir Amerikan firması
olan McDonald’ın Amerika dışındaki restoranları yarıdan fazladır. Küresel ölçekte
McDonald’ın yayılması da devam etmektedir. Oldukça McDonaldize olmuş çok sayıda başka
firmalar da küresel çapta başarılar kaydetmişlerdir. Belki de bunun en meşhur örneği WalMart’tır. Wal-Mart ilk mağazasını 1991 yılında Meksika’da açmış olsa da, halen 26 ülkede
6,238 birimiyle faaliyette bulunmaktadır. 2012 yılı itibarıyla Wal-Mart’ın satışlarının yüzde
40’ı Amerika dışındadır.
Öte yandan McDonaldize olan restoranlar, küresel ölçekte kendi çeşitlerini de
sunmaya başlamışlardır. Örneğin Kanada, 1995’te Wendy’s ile birleşen Tim Hortons adında
bir kahve zincirine sahiptir. Bu zincirin 4264 dükkânın 804’ü Amerika’dadır. Güzel
yemekleriyle fast-fooddan uzak durması umulan Fransa’da da fast-food restoranları
mevcuttur. Benzer durum Hindistan, Japonya, Rusya ve Arap ülkeleri için de geçerlidir.
Halen İran’da Amerikan fast-food şirketi olmasa da onları model alan dükkânlar mevcuttur.
İşin ilginç yanı kendi fast-food mağazalarını kuran ülkeler bunu Amerika’ya ihraç
etmektedirler. Bir model olarak McDonald, dünya genelinde merkezi bir önem kazanmıştır
(Ritzer ve Dean, 2015).
Ancak genelde homojenleşme özelde de McDonaldlaştırma tezine yönelik eleştiriler
de mevcut. Örneğin Holton (2013)’a göre, küresel kültür ile Amerikanlaşma (dolayısıyla
McDonaldlaştırma) arasındaki ilişki abartılmaktadır. Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin eski
kolonileri ile kültürel bağları devam etmektedir. Örneğin Arjun Appadurai’e göre, birçok ülke
kültürel tehditleri Amerikanlaşmadan ziyade farklı kavramlarla izah etmektedirler. Şöyle ki
“Kamboçyalılar için Vietnamlılaşma, Sirilankalılar için Hintlileşme, Koreliler için
Japonlaşmada vs. olduğu gibi İranlı Jaya insanları için Endonezyalılaşma, Amerikanlaşmadan
daha kaygı verici olabilir. Başka bir deyişle, kültürel güç, ABD merkezli bir merkez-çevre
ilişkiler sistemi içinde organize edilmekten ziyade çok merkezlidir. O, Sunset Bouleverd veya
Manhattan’dan olduğu kadar Bombay, Mekke ya da Vatikan’dan da yayılabilir”. Bir diğer
ifadeyle Amerika’nın küreselleşme sürecini taşıyan tek baskın güç olmadığına vurgu yapılıyor
Holton (2013). Bu tezin aşırı basitleştirme olduğunu sıkça dile getirmektedir.

7.1.3. Kültürel Melezleşme
Melezlik, postkolonyal çalışmalardan doğmuş bir kavram. Sosyal bilimlere, dini
antropoloji vasıtasıyla girmiştir. Küreselleşme ile ilişkisinde Nederveen Pieterse’nin (2009)
çalışmalarının özel bir yeri vardır. Melezlik, Nederveen Pieterse (2012) göre, birbirinden
farklı şeylerin karışımını ifade etmektedir. Melezleşmeyi ise, mevcut pratiklerden ayrılan ve
yeni pratiklerde yeni şekiller alan formlar olarak tanımlamaktadır. Melezlik kültürler arası
iletişimin, çok kültürlülüğün, göçün, diaspora yaşamının arttığı ve sınırların erozyona
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uğradığı bir çağda gündelik yaşamın bir parçası hâline gelmiştir. Kültürel çalışmaların en
önemli konularından birisidir. Melez formların ve pratiklerin doğuşu, derin toplumsal
değişmelere işaret etmektedir. Melezlik, mevcut kültürel ve kurumsal düzenlemelerden ve
geçmiş uygulamalardan farklılaşmayı içerir. Antropologlar mevcut karışıma vurgu yapıyorlar.
Karışım, bilindiği gibi, türlerin evriminin esasıdır. Tarih bir kolajdır. Özellikle uzak
diyarlardan yapılan ticaret ve fetihler bu karışımın araçları olmuştur. Nederveen Pieterse
melezliği, prekolonyal, kolonyal ve postkolonyal şeklinde üç katmana ayırmaktadır.
Melezleşme insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak bilim ve teknolojinin gelişimine paralel
olarak, melezleşme hız kazanmıştır. Günümüzün hızlı küreselleşmesi, böylesine yeni bir
aşamadır. Kültürlerin karışımı (melezleşme) çok eski olmasına rağmen, mevcut şekli, büyük
ölçüde 1980’lerden itibaren ortaya çıkmıştır.
Ritzer ve Dean, (2015) melezleşmeyi, üretimin ve küreselleşmenin bir sonucu olarak
ortaya çıkan kültürlerin karışımı olarak ifade ediyorlar. Onlara göre, melezleşme bir
homojenleşmeden ziyade heterojenleşmedir. Melezleşme, küreselleşmenin oldukça olumlu ve
romantik bir görünümüdür. Küresel-yerelleşme (glocalization), kültürel melezleşmenin
merkezinde yer alır. Küreselleşme, “küresel ve yerel olanın, farklı coğrafi alanlarda benzersiz
sonuçlar doğuracak şekilde birbirinin içine girmesi” olarak tanımlanmaktadır. Bu anlayışı
savunanlara göre dünyada çoğulculuk gelişmekte, bireyler ve yerel grupların güçleri ve
küresel hareket kabiliyetleri artmaktadır. Melezlik, küresel kültürel homojenleşme tezinden
farklı olarak tekbiçimciliğe (uniformity) değil farklılığa vurgu yapar. Küresel melezleşme,
dünyanın farklı bölgelerinden ve farklı kültürlerinden bir ya da daha fazla ögenin birleşimini
kapsar. Ritzer (2011), melezleşmeye şu örnekleri veriyor: “Thai boksu yapan Faslı kadınları
izlemek üzere Amsterdam’a giden Ugandalı turistler; Suudi Arabistanlı bir şahsın sahibi
olduğu Londra’daki bir kulüpte çalışan Güney Amerikalı bir orkestranın çaldığı Asya rap
müziğini izleyen Arjantinliler; İrlanda simidi, Çin böreği, Yahudi pizzası gibi karışımları
gündelik hayatlarında tüketen Amerikalılar…” ya da tersinden “Amerika’da hamburger,
Fransa’da ki? (omlet), Japonya’da suşi yemek”. Melezlik, sadece kültürel olarak eşzamanlı
hareket değil, geçmişteki ve günümüzdeki kültürel deneyimleri paylaşmayı ihtiva eder.
Ayrıca kültürel melezlik çağında akıntılar sadece Batı’dan diğer ülkelere doğru değil, Batıdışı kültürlerin de Batı kültürü üzerinde etkisi söz konusudur. Yine melezlik, farklı kültürlerde
farklı anlamlar ihtiva etmektedir.
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Şekil 7.6
Ritzer (2011), melezleşmeyi anlatmak için Salsa örneğini veriyor: “Bir Latin Amerika
ihracı olan salsa, küresel bir dans çılgınlığı hâline geldi. Dünyanın her tarafına ihraç edildikçe,
bu dans da farklı coğrafi bölgelerde farklı şekilde yapılmaya başlandı. Aslında, Latin Amerika
ülkeleri arasında bile bu dans önemli farklılıklar göstermektedir. Küba’da bu dans “canlı ve
atletik bir şekilde, daha çok saat yönünde dönülerek” yapılırken, Porto Riko’da “dansçıların
daha doğrusal bir şekilde, sanki bir patikadaymışçasına ileri geri hareket ettiği New York
tarzı” tercih ediliyor. Kolombiya ve Venezüella’da ise, “geri adımların daha fazla olduğu,
daha abartısız el hareketlerinin yapıldığı ve Kübalı dansçıların pek sevdiği karmaşık omuz
titretmelerinin daha az kullanıldığı, yani daha kısıtlı, zarif bir tarz” söz konusu? (…)
Dolayısıyla, salsanın sadece dünya çapında değil Latin Amerika’da bile küresel-yerelleşmiş
olduğu söylenebilir”.
Benzer şekilde Holton da melezleşme tezini farklı kültürlerin kendi aralarında
alışverişe girmesi ve birleşerek yeni formlar oluşturması şeklinde tanımlamaktadır.
Melezleşmeyi destekleyen delillerin de din ve müzik alanından alındığını ifade etmektedir.
Melezleşmeyi açıklamak için bir araştırmadan şunu aktarıyor (Holton, 2013): “İngiltere’de
daha fazlası var. Hindistan’a hoş geldiniz kardeşler! Bu Karaibli!...Nijeryalı!...Bu İngiltere
değil, adamım!...Balsall Heath erime potasının merkezidir; çünkü dışarı çıktığım zaman
gördüklerimin hepsi yarı Arap yarı Pakistanlı yarı Jamaikalı yarı İskoç’tur. Bilirim ki çünkü
ben de yarı İskoç yarı İrlandalıyım. Ben kimim? Ben nereye aidim? Ben şimdi geniş, birçok
aidiyeti olan biriyim. Yeryüzü benimdir”.
Yukarıdaki alıntı, melezlik ve kozmopolitliğin iç-içe olduğunu da göstermektedir.
Kozmopolitliğin, küresel kültür bağlamında özel bir önemi vardır. Bir diğer ifadeyle
kozmopolitlik, yeni kültürel deneyimlere ve başka kültürlere açılmayı (dolayısıyla
melezleşmeyi) kolaylaştırır. Kültürler arasında mobilitesi yüksek olan diplomatların,
uluslararası örgüt elemanlarının, çok seyahat eden iş adamı, akademisyenler ve gazetecilerin
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melez/kozmopolit değerleri benimseme olasılığı daha yüksek olabilir. Ancak Holton (2013)’a
göre gerçek anlamda “kozmopolitlik, nispeten nadir olarak gerçekleşebilir”. Örneğin dünya
dili olarak sunulan Esperanto’nun başarısızlığını buna örnek olarak veriyor. Ancak bunun
küresel kültürel melezlik tezini gölgelememesi gerektiğine de vurgu yapıyor. Özetle ifade
etmek gerekirse, kültürel melezleşme tezine göre, artık dünyada saf bir kültür kalmamıştır.
Özelikle nüfus hareketleri, binlerce yıldır farklı kültürleri kaynaştırarak yeni formlar
oluşturmasına yol açmıştır. Bilimsel teknolojik gelişme üzerinde gelişen küreselleşme süreci
de melezleşme ve kozmopolitleşmeyi teşvik etmektedir. Tarihsel bağlamda kültürel etkileşimi
en iyi anlatan metinlerden birisi, ilk baskısı 1936 yılında yapılan The Study of Man
çalışmasında yer alan Ralph Linton’un “Halis Bir Amerikalı” yazısıdır.

Şekil 7.7

7.1.4. Ek Okuma: Halis Bir Amerikalı, Ralph Linton6
“Bizim halis Amerikalı vatandaş, sabah olduğunda ilk defa yakın Doğu da kullanılmış,
Kuzey Avrupa’da bugünkü şekline sokulmuş ve Amerika’ya oradan geçmiş bulunan yatakta
uyanır. Kalkmaya davrandığında üzerinden attığı yatak örtüsü ya ilk defa Hindistan da
kullanıldığını bildiğimiz pamuktan veya yine ilk defa Çin’de kullanılmış olan ipekten veya
yine ilk defa oralarda kullanılıp sonradan bize intikal ettirilen yündendir Üstelik bütün bu
maddelerin işlenme teknikleri de yine ilk defa Yakındoğu’da bulunmuştur. Ayağına geçirdiği
o terlikler Doğudaki Kızılderililerin buluşudur. Terlikleri giyip girdiği banyo, AvrupaAmerika karışımı bir şekle sahiptir. Banyoda kullandığı sabun Galyalılardan kalmadır. Bizim
halis Amerikalı bundan sonra tıraş olmaya başlar. Bu da, muhtemelen, eski Sümerler ‘den
veya Mısırcılardan kalma insanların kendi kendilerine gündelik olarak uyguladıkları bir eziyet
etme (masokizm) şeklidir dersek herhalde, pek yanlış olmaz.
Ralph Linton’un The Study of Man eserinde yer alan “Halis Bir Amerikalı” yazısı İhsan Sezal’ın “Öncü Sosyologların
Kaleminden Sosyoloji” (Tek Ağaç Yay., 2004) kitabından alınmıştır.
6
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Tekrar yatak odasına dönen bizim halis Amerikalı vatandaşın elbisesini üzerinden
aldığı sandalye, Güney Avrupa’nın günlük hayatımıza soktuğu bir eşyadır. Giyindiği elbise
ilk orijinal şekliyle Orta Asya göçebelerinden bize geçmedir. Giydiği ayakkabılar ilk defa
Mısırlıların geliştirdiği dericilik tekniği ile yapılabilmiş, Akdenizliler ise o tekniği bugünkü
şekle getirmişlerdir.
Dışarı çıkmadan önce pencereden dışarı şöyle bir bakar bizim vatandaş, penceredeki o
cam, eski Mısırlıların buluşudur. Yağmur yağıyorsa ya muşamba bir yağmurluk giyer, ya da,
yanına bir şemsiye alır. Bunların ilki Orta Amerika Kızılderililerin, ikincisi ise Güneydoğu
Asyalıların buluşudur. Başına geçirdiği keçeden yapılmış şapka mı? O da Orta Asya
steplerinden gelmedir.
Kahvaltıyı dışarda yapacaktır bizim halis Amerikalı vatandaş bir gazete alır. Gazete
için ödediği madeni para ilk defa Lidyalılarca kullanılmıştır. Oturduğu masaya, garsonun
koyduğu porselen tabak Çin’in buluşudur. Kullanacağı bıçak ilk defa alaşımı Güney
Hindistan’da bulunmuş çelikten yapılmıştır. Çatal Orta Çağ İtalya’sından kalmadır. Kaşık ise
Romalılardan. Kahvaltısına portakalla başlar veya karpuzla. Portakal Ortadoğu’dandır; karpuz
ise Afrika’dan. İçtiği kahve ise ilk defa Habeşistan’da kullanılmıştır. Kahvesi sütlü ve şekerli
mi? Unutmayalım. Sütü elde etmek ilk defa yakın Doğuluların marifeti olmuştur; şeker de
Hindistan’ın. Eh sırada birde bir parça kek vardır herhâlde. Hani şu Küçük Asya’da
keşfedilen buğdayı İskandinavyalıların değişik şekilde kullanmalarıyla keşfedilen bildiğimiz
kek.
Vatandaşımızın iştahı yerindeyse eğer, Hindi-Çin’de ehlileştirilen kümes
hayvanlarının birisinin yumurtasından yiyecektir belki de. Belki de, yumurta yerine Doğu
Asyalıların buluşu olan ve Kuzey Avrupalıların geliştirdiği ince kıyılmış et parçalarından
yemek isteyecektir.
Kahvaltı bitti mi? Öyleyse yak bir sigara. Hani şu Kızılderililerin, Amerika’ya
gelenlere öğrettikleri tiryakilik. Ha sahi yolda gelirken aldığı gazeteyi okuyabilir şimdi, hani
canım şu Çin’den, Almanya’ya kadar uzanan teknik buluşlar sonucu basılması, mümkün olan
gazete. Eh eğer bizim halis Amerikalının az buçuk Allah’a inancı varsa okuduğu karanlık
dünya haberleri karşısında “halis bir Amerikalı” olarak yaratıldığı için Allah’a şükredecektir.
Elbette ki Hint-Avrupa dillerinden gelen İngilizcesiyle”.
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Uygulamalar
1)
Gündelik hayatınız üzerinde kültürel melezleşmenin etkilerini sorgulayan bir
yazı yazarak tartışmaya açınız
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Uygulama Soruları
1)

Hangi alışkanlıklarınız üzerinde kültürel melezleşmenin etkileri vardır?

2)

Kültürel emperyalizm tezine katılıyor musunuz? Tartışınız.

3)

McDonaldlaştırma tezinin zayıf noktalarını nelerdir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde küresel kültürün diğer yüzleri olan homojenleşme ve melezleşme
boyutları üzerinde durduk. Kültürel homojenleşme ve melezleşme tezleri farklı formlarda
kültürlerin yakınlaşması ya da yeni küresel formlar yaratmasını ifade etmektedir.
Küreselleşmeciler, dünyanın küresel bir uygarlığa doğru gittiğini iddia etmektedirler.
Homojenleşme tezini savunanlara göre, dünyada küresel kültürel benzeşme artmaktadır.
Homojenleşme tezi, dünyada kültürlerin ekonomiden siyasete, üretimden kullanılan dile kadar
benzer hâle gelmesini ifade etmektedir. Homojenleşme, en çok neoliberal politikaların
yayılmasında kendini göstermektedir. Küresel kültürel homojenleşme, uluslararası süreçlerle
ve küreselleşmenin sonuçlarıyla ilgilidir. Dünyada farkların azalmasını ima eder. Aynı
zamanda küresel ölçekte, ekonomide, siyasette ve kültürde Batı modelinin egemenliği
anlamına gelmektedir. Bir diğer ifadeyle kültürel homojenleşme tezi, Batılılaşma,
Amerikanlaşma, McDonaldlaştırma, emperyalizm ve hegemonya kavramlarıyla birlikte anılır.
Amerika’nın kültür endüstrisi, dünyada insanların tercihlerini etkilemektedir. Buralarda
üretilen filmler küresel düzeyde milyonlarca izleyiciye ulaşmaktadır. Bu sayede Batı ve
Amerikan kültürü diğer ülkelere aktarılmaktadır. Kültür emperyalizmi, bir kültürün kendisi
başka bir kültüre dayatmasıdır. Kültür emperyalizmi uygulamaları müzik, sinema gibi
alanlardan başlayıp tüketim alışkanlıklarına kadar geniş bir bölgeyi kapsar.
McDonaldlaştırma, Amerikan toplumunda ve dünya genelinde giderek daha çok sektörde
egemen olan fast-food restoranlarının çalışma prensiplerini ifade etmektedir. Weberin ünlü
rasyonalizasyon teorisine dayanır. Weber’e göre, modernleşme sürecine rasyonelleşme eşlik
etmektedir ve zamanla rasyonelleşme Batı dışı toplumlarda da etkisini gösterecektir.
Rasyonelleşmenin vücut bulmuş hâli Webere göre, bürokratik örgütlenmedir. Benzer şekilde
McDonaldlaştırma tezinin modeliyse fast-food restoranlardır. McDonaldlaştırma teorisi,
bugün Weber’in tezinin dünya genelinde O’nun hayal ettiğinin ötesinde yayıldığını
göstermektedir. Kültürel melezlik kavramı, postkolonyal çalışmalardan doğmuştur. Sosyal
bilimlere, dini antropoloji vasıtasıyla girmiştir. Melezlik, birbirinden farklı şeylerin karışımını
ifade etmektedir. Melezleşmeyi ise, mevcut pratiklerden ayrılan ve yeni pratiklerde yeni
şekiller alan formlar olarak tanımlamaktadır. Melezlik kültürler arası iletişimin, çok
kültürlülüğün, göçün, diaspora yaşamının arttığı ve sınırların erozyona uğradığı bir çağda
gündelik yaşamın bir parçası hâline gelmiştir. Melez formların ve pratiklerin doğuşu, derin
toplumsal değişmelere işaret etmektedir. Melezlik, mevcut kültürel ve kurumsal
düzenlemelerden ve geçmiş uygulamalardan farklılaşmayı içerir. Melezleşmeyi, üretimin ve
küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Melezleşme bir homojenleşmeden
ziyade heterojenleşmedir. Melezleşme, küreselleşmenin oldukça olumlu ve romantik bir
görünümüdür.
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Bölüm Soruları
1) Dünyanın küresel bir uygarlığa gittiğini iddia eden tez aşağıdaki hangi gruba
aittir?
a) Radikal küreselleşmeciler
b) Ayrılıkçılar
c) Çatışmacılar
d) Dönüşümcüler
e) Ilımlı küreselleşmeciler
2) Dünyada kültürlerin ekonomiden siyasete, üretimden kullanılan dile kadar benzer
hâle gelmesini ifade eden tez nedir?
3) Homojenleşme eğilimleri .......... gelişmeye paralel olarak 1950’lerden sonra
artmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri doldurunuz.
4) Aşağıdakilerden hangisi 1970’lerden itibaren medya üzerindeki devlet kontrolü
gerilemeye başlaması ve piyasaların rekabete açılmış olmasının sonucunda ortaya çıkan
değişimlerden birisidir?
a) Mülkiyetin belirli ellerde yoğunlaşması imkânı ortadan kalkmıştır.
b) Şirketlerin uluslararası karakteristiği gerilemiştir.
c) Devlet mülkiyetinden özel mülkiyete geçiş olmuştur.
d) Medya alanında faaliyette bulunan firmaların ürün çeşitliliği gerilemiştir.
e) Alanda faaliyette bulunan şirketler arasında birleşmelerin sayılarında azalma
olmuştur.
5) M Aşağıdakilerden hangisi Featherstone’un küreselleşme ile ilgili tezini
yansıtıyor?
a) Küreselleşme homojenliği güçlendiriyor.
b) Çatışmayı azaltıyor.
c) Benzerliklerle ilgili farkındalığımızı artırıyor.
d) Küresel farkçılığı körüklüyor.
e) Farklılıklar konusunda farkındalığımızı artırıyor.
6) McDonaldlaşma tezi Weber’in hangi teorisine dayanır?
a) Değişim
b) Poitivizm
c) Aydınlanma
d) Rasyonalizasyon
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e) Sosyal değişme
7) Aşağıdakilerden hangisi McDonaldlaştırmanın etkin çalışma konusundaki
özelliklerinden birisidir?
a) Arzu edilen hedeflere ulaşmak için en uygun araçları kullanma gayretidir.
b) Müşterilerin hızlı yemeleri ve hemen restoranı terk etmeleri beklenir.
c) Fast-food restoranlarında çalışanlar arasında iş tatmini düşük, işçi devri ise
yüksektir.
d) Niceliğe çok öncelik vermek, nitelik pahasına olabilir.
e) İnsanlar ne zaman nelerin yapılacağını bilmek isterler.
8) Aşağıdakilerden hangisi Ritzer’e göre McDonaldlaştırmanın özelliklerinden
birisidir?
a) Üretilen bir ürünün diğeri ile aynı olmaması
b) Müşteri taleplerine göre özel üretim yapılması
c) Öngörülebilir olması
d) Nicelikten çok niteliğe vurgu yapılması
e) Çalışmaların yüksek vasıflara sahip olması
9) Melez formların ve pratiklerin doğuşu aşağıdaki unsurlardan hangisine işaret
etmektedir?
a) Toplumsal benzerliklere
b) Homojenleşmeye
c) Kültürel farkçılığa
d) Kültürel zıtlıklara
e) Derin Toplumsal Değişmelere
10) Dünyanın farklı bölgelerinden ve farklı kültürlerinden bir ya da daha fazla ögenin
birleşimini ................. kapsar.
Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
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Cevaplar
1) a, 2) Homojenleşme tezi, 3) Teknolojik, 4) c, 5) e, 6) d, 7) a, 8) c, 9) e, 10) Küresel
melezleşme
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8. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE BİR ARA İSTASYON: AVRUPA
BİRLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Avrupa’da birlik kavramı, Avrupa birliği düşüncesinin kökenleri, Avrupa
birliği düşüncesinin örgütlere dönüşüm sürecini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sizce Avrupa’nın bölgesel entegrasyonu küreselleşmenin alternatifi mi, ara
istasyonu mu?
2) Avrupa birliği düşüncesi hangi aşamalardan geçerek bugüne gelmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Avrupa Birliği Kavramı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Birlik kavramının ne anlama Okuyarak, yorumlayarak ve
geldiğini
ve
türlerini mümkünse arkadaşlarınızla
öğreneceğiz.
tartışarak

Avrupa’da birlik kavramının Okuyarak, yorumlayarak ve
Avrupa
Birliği
tarihi hakkında bilgi sahibi mümkünse arkadaşlarınızla
Düşüncesinin Kökenleri
tartışarak
olacağız.
Avrupa Birliği düşüncesinin
Avrupa
Birliği
Okuyarak, yorumlayarak ve
II. Dünya Savaşı’ndan sonra
Düşüncesinin Örgütlere
mümkünse arkadaşlarınızla
örgütlere dönüşüm sürecini
Dönüşüm Süreci
tartışarak
öğreneceğiz.
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Anahtar Kavramlar
•

Avrupa Birliği

•

Kökenleri ve Örgütlere Dönüşüm Süreci

181

Giriş
Bilindiği gibi küreselleşmeyi kutuplaşma teorisi bağlamında ele alanlar, Avrupa
Birliği türü bölgesel entegrasyon örgütlerini, küreselleşmenin bir alternatifi olarak
görmektedirler. Onlara göre küreselleşme derinleştikçe insanlar kendi kültürlerinin daha çok
farkına varacaklar ve dünya farklı uygarlıklar arasında bölünecektir. Oysa gelişmeler Avrupa
Birliği türü örgütlerin gelişimi ile küreselleşme arasında negatif bir ilişkiye işaret
etmemektedir. Tam aksine Avrupa Birliğini küreselleşmenin ara istasyonu olarak
değerlendirmek daha doğru alacaktır.
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8.1. Avrupa Birliği Kavramı
Felsefeden uluslararası entegrasyona kadar, birlik kavramının literatürde son derece
geniş bir kullanım alanı vardır. Nitekim Avrupa’da muhtelif ülkeleri ya da sektörleri bir araya
getirmek amacıyla yapılan çabalardan hareketle ortaya atılan birlik kavramlarına baktığımız
zaman, karşımıza oldukça çok sayıda birlik türü çıkmaktadır.
Bugüne kadar “ekonomik birlik”, “siyasî birlik”, “askeri birlik”, “federal birlik”,
“konfederal birlik”, “uluslarüstü birlik” gibi çok sayıda birlik kavramı ortaya atılmıştır. Bu
kavramların her biri sözlük karşılığı “bazı spesifik amaçlar için ulusları, devletleri, siyasal
partileri vs. grup hâlinde bir araya getiren ya da bağlayan” kuruluş anlamına gelen “birlik”
kavramının özel bir şeklini ifade etmektedir; aralarında anlam bakımından önemli farklar
olduğu kadar, birçok noktada benzerlikler mevcuttur. Her biri farklı şekillerde de olsa, farklı
ülkelerin ya da sektörlerin bir araya gelerek işbirliğini (veya bütünleşmeyi) giderek
geliştirmeleri (veya gerçekleştirmeleri) anlamına gelmektedir. Bununla ülkeler bir taraftan
aralarındaki çatışmayı en aza indirgemeyi amaçlarken, diğer taraftan da “birlikten kuvvet
doğar” ilkesi gereğince hem ekonomik hem de siyasal konularda konumlarını daha da
güçlendirmeyi amaçlamaktadırlar.
Belli amaçlar için bir araya gelen ülkeler, siyasal boyutta özellikle “egemenlik”
kavramı konusunda son derece cimri davranmaktadırlar. Bu gibi durumlarda devletler
konfederasyon gibi daha gevşek bir birlik yolunu tercih etmektedirler. Bir tür “devletler
birliği” olan konfederasyonda üyeler “ulusal egemenliklerini” muhafaza ederler. Birlik
içinde kararlar, “oy birliği’ ile alınır. Ancak konfederasyonda uygulanan oy birliği yöntemi,
birlik içinde sık sık karar sürecinin tıkanmasına yol açar ve bu da birliğin gücünü zayıflatır.
Buna karşılık daha sıkı bir birleşmeyi öngören federal birlikte ise, ayrı devletler,
kollektif bir devlet hâlinde bir araya gelmektedir. Federal birlikte, konfederasyonun aksine,
üye ülkeler birçok konuda egemenlik haklarından vazgeçmek zorundadırlar (Elazar, 1972:
353). Federal devlet, kendisine anayasa ile devredilen alanlarda yetkilerini kullanır ve
kararlarını oy çokluğu ile alır. Kendisinin bağımsız bütçe kaynakları vardır. Oldukça uzun bir
geçmişe sahip olan federal birlik kavramının, Avrupa Topluluğu ile gündeme gelen ve
nispeten daha yeni bir birlik türü olan uluslarüstü birlik kavramı ise, federal birlik kavramının
sosyo-ekonomik alanda uygulamaya geçirilen özel bir biçimi olarak görülebilir. Bir diğer
ifade ile Avrupa Topluluğu uygulamasından hareketle ortaya atılan uluslarüstü birlik kavramı,
Topluluğun siyasal-yasal karakterini açıklamak için kullanılmıştır (Weiler, 1981:3).
Uluslarüstü birliklerde güç çoğunluk esasına dayanılarak, karar alan uluslararası
kuruluşlar tarafından kullanılır. Bu kuruluşların aldığı kararlar üye devletleri ve onların
vatandaşlarını bağlayıcıdır (Plana, Oltan, 1988:310). Oysa konfederasyonlarda ve
hükümetlerarası kuruluşlarda ise kararlar bütün üye ülkelerin onayı alındıktan sonra
geçerlidir. Aksi takdirde en küçük bir üye ülke dahi hayır derse, biçimsel süreç içinde karar
alınamaz. Yetkiler geleneksel devlet anlayışı çerçevesinde kullanılır.
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Uluslarüstü birliklerde ise geleneksel devlet yetkilerinin bir kısmı, devletlerden
bağımsız çalışan uluslarüstü bir “yüksek otorite “ye devredilir. Bu kurumda çalışan
memurlar üye devletler tarafından atanmakla birlikte, üye devletleri temsil etmezler ve
onlardan emir almazlar. En azından teorik planda tüm birliğin çıkarlarını temsil ettikleri
varsayılır.
Diğer taraftan devletlerin uluslarüstü bir birliğe girip girmemeleri bütünüyle kendi
iradelerine bağlıdır. Girdikten sonra ise, istedikleri takdirde ayrılma hakları vardır. Ancak üye
olarak kaldıkları müddetçe, birliğin aldığı kararlara uymak zorundadırlar.
Federal birliklerde olduğu gibi, uluslarüstü birliklerde de üye ülkelerin, küresel
konuların tümünde, bir üst kuruluşa yetkilerin tümünün devredilmesi söz konusu değildir ve
federal birliklerden farklı olarak, uluslarüstü birliklere devredilen yetkiler çok daha sınırlıdır.
Karar sürecinde gerektiği takdirde, bir takım önemli konularda, oy birliği şartı konulabilir. Bu
da kendisi için büyük önem arz eden konularda, küçük üye ülkeye dahi veto hakkı verir.
Ancak karar alma sürecinde oybirliği yöntemine ne kadar az başvurulursa, birliğin uluslarüstü
karakteri o kadar güç kazanır.
Diğer taraftan konuya ekonomik entegrasyon açısından baktığımızda ise karşımıza
“serbest ticaret bölgesi”, “gümrük birliği”, “ortak pazar”, “ekonomik birlik” ya da “tam
ekonomik entegrasyon” şeklinde birlik türleri çıkmaktadır. “Serbest ticaret bölgesi”nde
taraflar birbirlerinin ticaretleri üzerindeki engelleri kaldırırlar, ancak dış dünyaya karşı ortak
bir gümrük tarifesi izlemek yoluna gitmezler. Oysa “gümrük birliği”nde tarafların
birbirlerinin ticaretleri üzerinde karşılıklı engelleri kaldırmanın yanı sıra, üçüncü ülkelere
karşı da ortak gümrük tarifeleri uygularlar (Lipsey, 1972:542).
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Gümrük birliğinin bir ileri aşaması olan “ortak pazar” da ise sadece malların serbest
dolaşımı değil, üye ülkeler arasında, üretim faktörlerinin de serbest dolaşımını sağlar.
Gümrük birliğinin ötesinde tarafların parasal ve diğer alanlarda ortak politikalar izlemeleri ise
“ekonomik, birlik” olarak adlandırılır. Bunun yanında, birliğe katılan ülkelerin tümünün tek
bir ekonomik politika izlemeleri aşamasına gelmelerine “tam ekonomik bütünleşme” ya da
“tam ekonomik birlik” denilmektedir (Lipsey, 1972:542)
Ekonomik birliğin bütünüyle sağlanması siyasal birliğin, gerçekleştirilmesi ile
doğrudan alakalıdır. Bir diğer ifade ile gerek, uluslarüstü, gerekse federal bir yaklaşımla,
taraf ülkeler kuracakları merkezi otoriteye daha çok yetki transferini kabullenmeleri gerekir.
Siyasal alanda egemenlik haklarından vazgeçilmediği takdirde tam bir ekonomik birlikten
bahsetmek mümkün değildir. Özetle belirtmek gerekirse, siyasi, askerî, ekonomik birlik
kavramlarını bütünüyle birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir.

8.2. Avrupa Birliği Düşüncesinin Kökenleri
Avrupa’yı birleştirme çabaları çok uzun bir geçmişe sahiptir. Geçmişte bu konu
üzerinde çok sayıda din adamı, devlet adamı ve sanatkâr çalışmıştır. Avrupa’nın
birleştirilmesine her biri farklı motiflerle yaklaşmış ve farklı çözümler sunmuşlardır.

8.2.1. Birlik Kavramı Konusunda İlk Yaklaşımlar
Her ne kadar, Avrupa’yı birleştirme düşüncesinin kökenlerini Eski Yunan’a kadar
dayandıranlar olsa da, birleşik Avrupa kavramının asıl ortaya çıktığı dönem Orta Çağ
olmuştur. Bilindiği gibi Roma İmparatorluğunun dağılmasından sonra, Avrupa’da çok parçalı,
güçsüz ve istikrarsız bir yapı ortaya çıkmıştır. Avrupa, Doğu’da gelişen İslam ve Türk
İmparatorluğunun da etkisiyle, kendi içine kapanmak zorunda kalmıştır. Bu dönemde
Avrupalılar, ünlü sosyolog İbni Haldun’un ifadesiyle “Akdeniz’de artık bir tahta parçası bile
yüzdüremez hâle gelmişlerdir”. Giderek daha çok güçlenen ve üzerlerinde daha çok baskı
kuran Türkler karşısında dağınıklık içinde bulunan birçok Avrupalı devletin ileri gelenleri
eski Roma İmparatorluğu nostaljisine kapılmışlar. Bu nostalji (yani Roma’nın başkent olduğu
yıllardaki tek Avrupa hükümeti) Avrupa birliği kavramının da esin kaynağı olmuştur. Eski
Roma İmparatorluğu’nun yeniden kurulması düşüncesi daha sonra da Roma Katolik Kilisesi
tarafından, kontrolü altındaki alanlarda sık sık gündeme getirilmiştir. Böylece bu birliğin
kurulmasıyla, Avrupa’nın güçlenerek hem kendi içindeki çatışmaları ortadan kaldıracağına,
hem de eski topraklara yeniden kavuşacağına inanmışlardır.
Bu alanlarda görüşlerini ilk olarak ortaya atan iki düşünür Dante ve Pierre Dubois
olmuştur. Dante 1310 yılında yayınladığı “Monarchia” adlı eserinde, Avrupa’da savaşların,
önlenmesini,
Roma’nın
yeniden
canlandırılarak,
tek
bir
yönetimin
kurulmasıyla
gerçekleştirilebileceğini savunmuştur. Buna karşılık Dubois ise, Katolik Avrupa idarecilerinin
ortak bir konsey kurmalarını ve aralarında bütün uyuşmazlıklarda da bu konseyin aracı olarak
atanmasını teklif etmiştir (Vaughan, 1979:14).
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Bu iki düşünürün ileri sürdükleri federasyon (ya da tek bir imparatorun idaresi),
uluslarüstü Avrupa birliği konusunda ilk kapsamlı teklifler olmuştur. Ancak tek bir kralın
hâkimiyeti altındaki dünya federasyonu teklifi Dante’nin romantizminin ifadesi olarak
kalırken, Dubois’in Fransa’nın çıkarlarını ön plâna çıkartan federasyon teklifi de
uygulamaya konulamamıştır. Kısaca belirtmek gerekirse, Avrupa birliği konusundaki ilk
çalışmalar, eski Roma İmparatorluğu’nun canlandırılması gibi hayali bir temele
oturtulmuştur. Dolayısıyla, uygulanabilirlikten de son derece uzaktır. Daha sonraki Avrupa
birliği teklifleri ise, nispeten daha gerçekçi olmuştur.

8.2.2. Birinci Dünya Savaşına Kadar Olan Dönemde Birlik Kavramı
Orta Çağ sonrası dönemde, Avrupa’nın sosyal yapısındaki dönüşümlere paralel olarak,
birlik kavramında da önemli değişmeler ortaya çıkmıştır. Bilindiği gibi bu dönemde ticaret
canlanmıştır. Şehirleşme, millet ve milli egemenlik gibi kavramlar oluşmaya başlamıştır.
Bunların yanı sıra Avrupa, uzun süren din ve çıkar savaşlarının tahribine maruz kalmıştır.
Diğer taraftan 1453’te İstanbul’un alınmasıyla, “Türk tehlikesi” daha da büyümüştür. Bazı
Avrupalılar kendi içindeki çatışmaları asgariye indirmek ve dış tehlikeyi bertaraf etmek için,
kendi aralarında işbirliğinin ve entegrasyonun güçlendirilmesi doğrultusunda birlik teklifinde
bulunmuşlardır. Ancak, ortaya atılan görüşlerden bazıları da büyük ölçüde ortaya atanların
ulusal çıkarlarına uygun olacak şekilde düzenlenmiştir.
Orta Çağ sonrası dönemde ortaya atılan ilk birlik teklifleri arasında en önemlisi din
adamı Emeri Cruce’nin 17. yüzyıl ortalarında, çoğunluk yöntemiyle kararların alındığı bir
“devletler birliği”nin kurulması ve gerekirse bu birliğe, karşı gelen, devletlere yönelik olarak
askeri güç kullanılma yetkisinin verilmesi projesidir. Cruce 1623 yılında yayınladığı
fonksiyonalist yaklaşımın ilk izlerini taşıyan meşhur eserinde ayrıca Dünyada barışın
sağlanması için ticaretin geliştirilmesini teklif etmiştir. Ticaretin geliştirilmesi konusundaki
görüşleri zamanın çok ötesindedir. Uluslararası ticaretin teşviki için ithalat ve ihracat
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gümrüklerinin azaltılmasını ileri sürmüştür. Cruce’ye göre uluslararası ticaretle uğraşanlar
barışın korunmasında, başkalarını yok etmek suretiyle meslekte yükselen askerlerden daha
faydalıydılar. Uyuşmazlıkların çözülmesi için kurulmasını teklif ettiği birliğin, yalnız
Hristiyan devletlerin değil, bütün devletlerin temsilini öngörmüştür (Gönlübol, 1975:28).
Fransa’nın bu teklifi bugünkü Avrupa Topluluğu’nun kurulmasını sağlayacak olan
“ekonomik çıkar” gibi sağlam bir temele işaret etmesi dolayısıyla son derece önemlidir.
Fransa Kralı IV. Henry’nin bakanlarından olan De Sully’nin “Grand Design”de Hristiyan
yöneticiler arasında Türklere karşı bir birlik teklif etmiştir. Fakat Sully ayrıca, Avusturya’nın
gücünde de bir indirim teklif etmiştir; burada amaç ise Fransa’nın güçlendirilmesidir. Ayrıca
Sully uyuşmazlık anında çözüme yardımcı olacak bir konseyin de kurulması gereğini
vurgulamıştır (Perry,1984:1).
1712 yılında Katolik Abbe’ de Saint Pierre bu konuda “Perpetual Peace” adlı
eserinde, kararların çoğunluk yöntemiyle alındığı, Avrupa ülkeleri arasında bir ittifak
teklifinde bulunmuştur (Daltrop, 1986:1). Böylece ülkeler arasında çatışmaların giderek
azalarak, refahın artacağını ileri sürmüştür. Daha sonra 18. yüzyılda J.J. Rousseau,
Avrupa’nın birleştirilmesi için federal bir çözüm sunmuştur. Bu teklife göre kurulan birliğin,
üye ülkelerin iç işlerine de müdahale hakkına sahip olması öngörülmüştür. Rousseau’ya göre
sürekli barışın sağlanabilmesi için bu federasyonun kurulması gereklidir. Rousseau
devletlerarasındaki her türlü uyuşmazlığın çözümünün bu uluslarüstü birlik tarafından
yapılmasını öngörmüştür. Bu birlik aynı zamanda, yükümlülüklerin yerine getirilmesini
sağlayacak bir güce de sahip olacaktır. Ayrıca bu federasyonun “diet’inde her ülke bir oy
hakkına sahip olacak ve her devlet sıra ile başkanlık yapacaktır. Birliğin masrafları ise üyeler
tarafından karşılanacaktır. Bunun yanı sıra diet’de kararlar dörtte üç çoğunlukla alınacak ve
bu kararlar bütün üye ülkeleri bağlayacaktır (Gönlübol,1975:34). Bu modern milliyetçiliğin
babası sayılan bir yazar tarafından yapılmış yegane tekliftir.
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“İlk sosyolog ve ilk sosyalist” olarak kabul edilen Saint-Simon 1814 yılında
yayınladığı bir kitabında Avrupa ülkelerinin tek bir parlamento ile tek bir krala sahip olduğu
ve bunların sadece dış politikada değil, ekonomik ve sosyal konularda da söz sahibi olduğu
bir federal çözümü teklif etmiştir. St. Helena adasında sürgünde bulunan Napolyon bile,
“Avrupa federasyonu” yaratmaya teşebbüs ettiğini, bunu İngiltere’nin reddetmesi üzerine
güç kullanmak zorunda kaldığını iddia etmiştir. 1849 yılında üçüncü Evrensel Barış
Kongresinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir benzerini yani “Avrupa Birleşik
Devletleri”nin kurulmasını teklif etmiştir (Gönlübol,1975:34).
Ünlü filozof Kant, hem kendi dönemindeki siyasal çatışmalardan, hem de kendisinden
önceki düşünürlerden etkilenerek bir ülkelerarası federasyonun kurulmasını teklif etmiştir, Bu
konuda yazdığı eser ise oldukça ilgi çekmiş ve iki hafta gibi bir sürede 15.000 adet baskı
yapmıştır. Kant uluslararasında uyuşmazlıkların hukuki yollardan çözüme bağlanabilmesi
için, gerekli organlara sahip uluslararası bir birliğin kurulmasını savunmuştur. Bu birlik
hareketi içinde ulusal orduların dağıtılmasını, her ülkenin cumhuriyetçi bir yapıya sahip
olmasını öngörmüştür (Perry,1984:2).
Bu dönemde Avrupa’da ulusal devlet kavramı oluşmaya başlamıştır. Geleneksel
egemenlik kavramının yerini, ulusal egemenlik kavramı almaya başlamıştır. Dolayısıyla
entegrasyon kavramı farklı bir nitelik kazanmıştır. Avrupa birliği üzerinde düşünenlerin
önemli bir kısmı, federal birlik kavramından etkilenmişlerdir. Ancak sorun uygulamada
bunun nasıl bütünleştirileceği noktasında düğümlenmiştir. Getirilen çözüm ise güçlerin
dengelenmesi şeklinde olmuştur.
Federasyon teklif edenlere göre Avrupa, “büyük bir aile” olarak kabul edilmiştir. Bu
ailenin her üyesi bağımsız bir fert olarak sorumludur. Fakat onların kişisel çıkarları harmonize
edilerek, ortak çıkarlarla birbirine bağlanması düşünülmüştür. Bu bağlantıyı da oluşturulacak
kurumların sağlaması öngörülmüştür. Ancak Fransız ihtilalinden sonra (güç kazanan)
milliyetçi ideoloji, “ulusal devlet”in üzerinde bir başka otoritenin kurulması konusunda, bir
diğer ifade ile egemenliğin devredilmesinde son derece hassas davranmıştır. Bunlara karşılık
Schiller gibi bir çok düşünür de, kendilerini “dünya vatandaşı” ilan ederek “anavatan”
kavramını reddetmişlerdir (Banaclaugh, 1963:27-40) ve devletin kaldırılmasını savunan
Proudhon’un “Federatif İlke ve Devrim Partisinin Yeniden Kurulması Gereği” adlı
eserinde ortaya koyduğu şekilde federal bir birliğin kurulmasını savunmuşlardır.
Yine 19. yüzyılda birlik düşüncesinin uygulamada ilk örneklerini görüyoruz. Bu
alanda ilk önemli uygulama Alman Gümrük Birliği (Zolleverein) olmuştur. 1815 Viyana
Kongre’sinin Avrupa’da getirmiş olduğu düzenle, Almanya çok sayıda devlet ve prensliklere
ayrılmıştır. Bunlar arasındaki gümrük duvarları ise bütünüyle kaldırılmıştır. İngiliz
sanayisinin o dönemdeki gelişmişlik düzeyi bu devletleri kendi sanayilerini korumak zorunda
bırakmıştır. Bunun için de, milliyetçi motiflerle bu devlet ve prenslikler kendi aralarında bir
gümrük birliği kurmak yoluna gitmişlerdir. 1834’te kurulan gümrük birliği 1871’e kadar, bazı
değişikliklerle yürürlükte kalmıştır. Bu birleşmede milliyetçiliğe dayanan himayecilik
politikası son derece etkili olmuştur (Özgüven, 1982:4-5). Bir diğer ifade ile gümrük birliği
bir taraftan milliyetçiliğin bir aracı olmuş, diğer taraftan da Almanya’nın güçlenmesine
yardımcı olmuştur (Movat, 1973:3).
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Zolleverein’i ortaya atan ünlü Alman iktisatçısı Friedrieh List olmuştur. “Ekonomik
birlik ve siyasal birleşme, iki kardeş gibidirler, biri dünyaya gelmeden öteki doğuşa
hazır olamaz.” (Yükse 1975:9) diyen List gümrük birliğinin sınırlarını bütün Avrupa kıtasını
kapsayacak şekilde düşünmüştür. Bu birliğe Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka
ve İsviçre’nin katılmasını savunmuştur. Ayrıca en son olarak da İngiltere’nin katılacağını
ümit etmiştir (Vaughon, 1979:19). Ancak uygulamada Zollverein’in sınırları bütün
Avrupa’yı kapsayacak şekilde genişletilememiş, çok sayıda Alman devlet ve prenslikleri
arasında kurulan, milliyetçi karakterli bir ekonomik birlik hareketi olarak kalmıştır. Ekonomik
entegrasyonun safha safha gerçekleştirilmesini amaçlayan Zollverein ile ilk defa devletlerüstü
bir otorite kurulmuştur. Bir diğer ifade ile küreselleşmede bir ara istasyon olan Avrupa
Topluluklarının en önemli özelliğini oluşturan devletlerüstü birlik kavramı ilk defa
uygulamaya konulmuştur. Ancak bu devletlerüstü otorite günümüzdeki Avrupa
Topluluklarından farklı olarak, milliyetçi duygularla toplanan Alman prensliklerini bir araya
toplayan birlik olmuştur (Özgüven, 1982:7). Bu dönemdeki bir diğer birlik girişimi de,
milliyetçilik duygusuyla hareket eden İtalya aydınlarının, İtalya’yı Avusturya egemenliğine
karşı korumak amacıyla başladıkları İtalya birliği fikri, 1838-1870 yılları arasında
uygulamaya konulmuştur (Özgüven, 1982:7). Ancak İtalya birliği hareketi de, Alman birliği
hareketi gibi milliyetçi karakter taşıdığından, günümüzdeki birlik hareketlerinden
ayrılmaktadır.
1900 yılında Paris’de toplanan Siyasal Bilgiler Komitesinde, sosyolog Anatole
Leray’Beaulieliu’nun da belirttiği gibi (Apaydın, 1988:22) bu dönemde “Avrupa birliği
gerçekleştirmeyi düşünenler, artık yalnız hayalperestler, filozoflar veya insanüstü gibi
görünen, barış ve adalet idealine bağlanmış insanlar değildir. Her şeyden önce maddi
çıkarlarını ya da politik avantajlarını düşünen ve ihtiyar Avrupa’ya gelecek zararlardan
kaygılanan müsbet kafalardır.” demektedir. Aynı sosyolog “Avrupa federasyonu için”
“Amerika Birleşik Devletleri” örneğini uygun bulmaz. Çünkü Avrupa devletleri
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Amerika’daki İngiliz kolonilerinden çok daha ayrı kişiliğe sahiptirler. Bu ulusların kültür
zenginliklerini korumak gerekir. Dolayısıyla adı geçen sosyoloğa göre, Avrupa’yı birleştirme
safha safha gerçekleştirilmelidir. İlk safhada federal de olsa tek bir devlet birleşmiş Avrupa’ya
çok zor ve ağır gelir. Bu konuda en uygun model konfederasyondur. Aynı Sosyolog
konfederasyona dâhil olabilecek üç imparatorluk konusunda kararsızdır. Bunlardan Osmanlı
İmparatorluğumun bir süre vesayet altında kalmasını öngörürken diğer ikisi, denizlerdeki
gücü dolayısıyla “balina”ya benzetilen Britanya ile karalardaki gücü dolayısıyla de “fil”e
benzetile Rusya’yı, konfederasyona dâhil etmek konusunda endişeleri vardır (Apaydın,
1988:22).
Ancak Avrupa birliği konusundaki bütün bu teklifler, arzu edilen şekilde uygulamaya
konulamamıştır. Ülkeler (hatta birliği teklif edenler), kişisel ya da ulusal çıkarlarını birlik
fikrinin üzerinde tutmuşlardır. Avrupa birliğini kendi hegemonya arzularını maskelemek için
kullanmışlardır; Kısaca belirtmek gerekirse, teklif edilen bu görüşler Çatışmaları ortadan
kaldırmak amacıyla, devletler farklı şekillerde de olsa Avrupa birliğinin kurulmasını
savunurlar. Bunlar Avrupa’da ortaya atılmış olmakla birlikte, bazı tekliflerin boyutları Avrupa
sınırlarını aşmıştır. Yine tekliflerin önemli bir kısmı, Amerika Birleşik Devletleri örneğinden
mülhem, federatif karakterlidir. Ancak bütün bu birlik arayışları, Avrupa’daki çatışmaları
ortadan kaldırmaya yetmemiş ve Dünyayı büyük savaşın eşiğine getirmiştir.

8.2.3. İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Birlik Kavramı
Orta Çağ’dan, içinde yaşadığımız yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan dönemde, Avrupa
birliği arzu edildiği şekilde uygulamaya geçirilememiştir. Daha önce adı geçen birlik teklifleri
de adeta siyasal/entelektüel birer ütopya olarak değerlendirilmiştir. Bu arada Avrupa’da
dinsel, siyasal, ekonomik çıkar çatışmaları bütün şiddeti ile devam etmiştir. Öyle ki insanlık,
Avrupa’daki bu çıkar çatışmalarının etkisiyle, Birinci Dünya Savaşı gibi bir felaketle karşı
karşıya gelmiştir.
Bu savaşın getirdiği korkunç katliamları gören Avrupalılar, birleşmenin,
bütünleşmenin gerekliliğini bir kez daha düşünmüşlerdir. Bu sebeple daha Birinci Dünya
Savaşı sonuçlanmadan ABD Devlet Başkanı Wilson tarafından ortaya atılan Milletler
Cemiyeti teklifini Avrupa ülkeleri memnuniyetle karşılamışlardır. Ancak bu teklifin ABD
tarafından ortaya atılması ya da büyük küçük tüm ülkeleri kapsayacak şekilde düşünülmüş
olması, uygulamada bunun bir Avrupa örgütü olmasına engel olmamıştır. Çünkü savaş
sonrasında, Milletler Cemiyeti’nin kuruluşu aşamasında, Amerika’nın kendi iç meseleleri
dolayısıyla üyeliği söz konusu olmamıştır. Buna karşılık İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin
liderliği üstlenmesi, Milletler Cemiyetini bir Avrupa birliği hâline getirmiştir (Friedrich,
1969:9).
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Ancak Milletler Cemiyeti, hem Avrupa’nın birleştirilmesinde hem de uluslararası
barışın korunmasında yeterince etkili olamamıştır. Geleneksel devlet anlayışında köklü
değişiklikler getirmemiştir. Bir diğer ifade ile örgüt üye devletleri bağlayacak uluslarüstü
otorite ile donatılmamıştır: “egemenlik” Milletler Cemiyeti’nin temel ilkesi olmuştur
(Gönlübol, 1975:77). Dolayısıyla Cemiyet amaçları doğrultusunda üyelerini bağlayıcı kararlar
alamamıştır. Bu yüzden 1918-1939 yılları arasında bir barış dönemi olmamıştır.
Diğer taraftan da Avrupa birliğine bu dönemde ilgi artmıştır. Avrupa birliği
hareketinde, bu dönemde en etkili kişilerden birisi Kont Kalergi’dir. Kont 1922’de Bonn’da
yayınladığı bir bildiride “Pan-Avrupa Birliği”nin kurulmasını teklif etmiştir. Ertesi yıl da
“Pan-Avrupa” diye bir kitap yayınlamıştır. Ayrıca Avrupa birliği konusundaki fikirlerini
yayınlamak için de bir dergi çıkartmıştır. Parlamenterlere hitap ederek Avrupa birliği lehine
ulusal egemenlikten fedakarlıkta bulunmaya kendilerini alıştırmalarını istemiştir
(Apaydın,1988:25). Kont Kalergi’ye destek veren devlet adamlarından biri de Alman Dış
İşleri Bakanı Gustow’dur. O da savaşların önlenmesinin, Avrupa’da federal bir birliğin
kurulması ile mümkün olacağını görmüştür (Daltrop, 1986:2).
Kalergi’nin 1927 yılında yapılmasına Öncülük ettiği ilk Pan-Avrupa kongresinde,
Fransız Dış İşleri Bakanı Briand, Pan-Avrupa birliğinin fahri başkanlığını kabul etmiştir. İki
yıl sonra ise Briand, 26 Avrupa hükümetine federal Avrupa birliği konusunda bir
memorandum sunmuştur. Kalergi’ye göre, kurulacak olan bu birlik, Dünya’da Sovyet,
Britanya ve Amerika gibi güçler karşısında bir başka güç olarak çıkacaktır. Bu güç Avrupa’da
Fransa ve Almanya’nın iş birliği ile gerçekleştirilebilecektir (Jansen, 1975:l-2).
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Daha sonra inisiyatifi ele alan Briand, Milletler Cemiyeti Asamble’sine üye Avrupa
devletleri arasında daha yakın iş birliğini ön gören bir teklifte bulunmuştur. Ancak delegelerin
çoğu siyasal birlikten daha çok, ekonomik birlikten yana tavır koymuşlardır. 16 Eylül 1930’da
da Avrupa birliği inceleme komitesi kurulmuştur. Milletler Cemiyetine sunulan raporda ise,
“Avrupa’daki temel sorunların özünde birlik ve ayrılığın yattığı, uzlaşmanın yolunun
federasyondan geçtiği” belirtilmiştir (Apaydın, 1988:26). Ancak konuşmalarında “federal”
birlik kavramını kullanmakla birlikte, gerçekte ulusal devletlerin egemenlik haklarının ihlalini
öngören bir federasyon ya da uluslarüstü bir birliği kastetmediğini de belirtmiştir (Jansen,
1975:2). Bir diğer ifade ile Briand “federasyon” kavramını kullanmakla birlikte, daha
gerçekçi konfederal bir birliğin kurulmasını amaçlamıştır. Avrupa’da siyasal elitlerin dışında,
ekonomik elitler de Avrupa birliği yolunda önemli teşebbüslerde bulunmuşlardır. Bu amaçla
1926 yılında bazı iktisatçılar ve iş adamları “Avrupa Gümrük ve İktisat Birliği” derneğini
kurmuşlardır. Daha sonra “Avrupa’da Federasyon Kurulması Konusunda İşbirliği
Derneği” diye bir başka derneği kurmuşlardır. Yine iş adamı Louis Louchcu iş adamlarını
etkisi altına alarak, kömür, çelik ve tahıl konularında Avrupa tekellerinin kurulmasını teklif
etmiştir. Bu daha sonra kurulacak olan “Avrupa Kömür Çelik Topluluğu”na kaynaklık
etmiştir (Apaydin,1988:26).
Ayrıca bu dönemde, posta, telgraf, gemicilik, ulaştırma ve sağlık alanlarında çok
sayıda uluslararası fonksiyonel iş birliği yapılmıştır. Şüphesiz bunun Avrupa birliği için
yeterli olmadığını, mimarları da belirtmişlerdir. Ancak, bu gelişmeler, Avrupa birliği
açısından son derece önemli olmuştur. Ancak gelişmelerin hemen akabinde 1929 Dünya
Ekonomik Bunalımının gündeme gelmesi birçok alanda, daha derinlemesine işbirliğini
engellemiştir (Daltrop, 1986:2). 1930’lu yıllarda ise, Avrupa birliği açısından son derece
tehlikeli gelişmeler ortaya çıkmıştır. İtalya’da ve Almanya’da iktidarı ele geçiren faşist ve
Nazi hareketleri, Avrupa birliği çabalarını tehlikeye sokmanın yanı sıra Dünya’yı ikinci
büyük bir felaketle daha karşı karşıya getirmişlerdir.
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Avrupa federasyonunun kurulması yolundaki çabalar ise İkinci Dünya Savaşı
esnasında da sürdürülmüştür. Fransa’nın Nazi işgali altında kaldığı yıllarda, ünlü Fransız
yazar Albert Camus gizli olarak çıkarttığı bir gazetede Avrupa federasyonu fikrini yeniden su
yüzüne çıkartmıştır. “Libérer et Fédérer” Fransız direniş hareketinin sloganı olmuştur.
Avrupa’da federalizmi savunanlar sadece Fransa’da değil, aynı zamanda Almanya’da,
İtalya’da, Hollanda’da, Çekoslavakya’da ve Yugoslavya’da da gizli bir şekilde gelişerek
faaliyetlerini sürdürmeye çalışmışlardır (Daltrop, 1986:2).
Özetle belirtmek gerekirse bu bölümde Orta Çağdan ikinci Dünya Savaşına kadar olan
dönemde çok kısa olarak ele aldığımız Avrupa birliği düşüncesi, bu dönemde ortak ekonomik
ve siyasal çıkarların bütünleştirilmesinden ziyade, Napolyon ve Hitler gibi hırslı liderlerin ya
da ülkelerin Avrupa’ya hâkim olma arzularını maskelemek için kullanılmıştır. Çatışmaları
ortadan kaldırarak Avrupa’ya barışı getirmek amacıyla, yukarıda teklifleri kısaca verilmeye
çalışılan bazı idealist sanatçı ve devlet adamlarının görüşleri uygulamaya geçirilememiştir. Bu
görüşlerin uygulamaya geçirilmesi ise, gerçek anlamda bir yıkıma yol açan İkinci Dünya
Savaşı’nın hemen akabinde olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllar aynı zamanda
Dünya’da sermayenin giderek büyüdüğü ve küreselleştiği yıllar olmuştur.

8.3. Avrupa Birliği Düşüncesinin Örgütlere Dönüşüm Süreci
Birinci Dünya Savaşı’nın üzerinden daha çeyrek yüzyıl geçmeden, İkinci Dünya
Savaşı gibi bir başka büyük felaketi yaşamak zorunda kalan Avrupa, 1945’lerde yıkım ve
yoksulluklarla karşı karşıya kalmıştır. Yüzyıllar boyunca İngiltere, Fransa ve Almanya gibi
Dünya’nın süper güçleri olan Avrupa ülkeleri, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra eski güçlerini
büyük ölçüde kaybetmişlerdir. Birçok kaynağa göre sadece II. Dünya Savaşı 30-40 milyon
arasında Avrupalının ölümüne sebep olmuştur.
Bu dönemde Avrupa’da ekonomik yapı tahrip olmuştur. Siyasa] istikrar kalmamıştır.
Avrupa, doğusuyla batısıyla iki süper gücün paylaştığı bir bölge hâline gelmiştir. Savaşın
galiplerinden biri olan İngiltere, belki halâ büyük bir imparatorluğun merkezidir. Ancak, artık
bu dönemde eskisi gibi güçlü değildir. Hatta yoksul bir ülkedir. Şüphesiz eskisi gibi yine
Dünya’yı yönetmek istemektedir. Fakat Dünya’nın savaş sonrası gerçekleri, İngiltere’nin
Avrupa dışındaki pozisyonunu büyük ölçüde zayıflatmıştır. İngiltere’nin halâ sınırlı düzeyde
de olsa önde olmasının sebebi İse, Avrupa’nın o dönemde içinde bulunduğu güç boşluğudur
(Jansen, 1975:4).
İngiltere izlediği Avrupa politikasında, Dünya’nın öbür ülkelerindeki bağlantılarını
göz önüne alarak şekillendirmiştir. Dolayısıyla politikalarını özellikle İngiliz Uluslar
Topluluğu (Commonwealth) ile olan ilişkilerini zedelemeyecek şekilde düzenlemeye
çalışmıştır. Dolayısıyla Avrupa ile ilişkilerinde herhangi bir taahhüde girmekten kaçınmıştır.
Ancak İngilizler özellikle başlangıçta, ileride Avrupa iş birliğini güçleştirecek tutumlardan da
kaçınmıştır.
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Fransa da İngiltere gibi galiplerin safında yer almakla birlikte, savaşta Alman işgaline
uğramış ve bu dönemde kurulan Pentain hükümeti Nazilerle işbirliği yapmıştır. Daha sonra
Fransa, yabancı güçler tarafından hürriyetine kavuşturulmuştur. Diğer taraftan savaş Fransız
ekonomisine büyük yük getirmiştir. Ancak De Gaulle, Fransız halkını, Fransa’nın’ halâ büyük
olduğuna inandırmıştır. O Paris’in, diğer ordular tarafından değil, Fransız orduları tarafından
kurtarıldığını savunmuştur. Nitekim savaş sonrasında Pentain yargılanarak ölüme mahkûm
edilmiştir. Ancak bütün bunlar Fransız ekonomisinin ve siyasetinin zayıflığını örtmeye
yetmemiştir (Jansen, 1975:5).
Yine de bütün bunlara rağmen, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Fransa Avrupa
siyasetine etkin olarak girmiştir. Özellikle Avrupa’nın entegrasyon sürecinde, Fransa, yeni
sadakatlerin yaratılmasında oldukça büyük çaba harcamıştır (Robertson, 1973:5). Ancak
savaş sonrasında şüphesiz en kötü duruma düşen ülke Almanya olmuştur. Bu ülke dev
yıkıntılar yığını hâline gelmiştir. Ekonomisi çökmüştür. Alman liderleri, Nazi ya da Nazi iş
birlikçisi oldukları için tutuklanmışlardır. Ülke işgal edilmiştir ve yasal düzeyde işgal
güçlerinin izni olmaksızın hiç bir şey yapılamaz hâle gelmiştir (Jansen, 1975:4).
Almanya, bütün bu tahrip olan ekonomisine ve siyasal istikrarsızlığına rağmen, diğer
Avrupa ülkeleri tarafından, gelecekteki en büyük endişe kaynaklarından birisi olmaya devam
etmiştir.
Bu tehdidi en çok hisseden ülke de şüphesiz Almanya tarafından en çok işgal edilmiş
ülke olan Fransa olmuştur. Ancak, Almanların gelecekteki intikam fikri, sadece Fransızları
değil, diğer Avrupalıları da endişelendirmiştir. Aynı şekilde Stalin de yeniden güçlenip
silahlanan bir Almanya’nın Sovyetlere karşı kullanılabileceği endişesi ile bu ülkenin
bölünmesi ve gücünün yok edilmesi yolunda bir politika izlemiştir. Savaştan derin yaralar
alan Sovyetler Birliği, çok sayıda insan gücünü kaybetmiştir. Üretim kapasitesi büyük ölçüde
düşmüştür. Ancak yine de Sovyetler savaş sonrası doğan kuvvet boşluğundan istifade ederek,
Doğu Avrupa’yı nüfuzu altına almıştır (Jansen, 1975:4).
Diğer taraftan kendi iç sorunlarıyla uğraşmaya başlayan Avrupa ülkeleri, hızlı bir
şekilde sömürgelerini de kaybetmeye başlamışlardır. Bu süreci geleneksel olarak
sömürgeciliğe düşmanlıklarıyla tanınan süper güçler de desteklemişlerdir. İkinci Dünya
Savaşı sonunda, en güçlü olan (ya da ayakta kalan) ülke şüphesiz, Amerika olmuştur. Bu ülke
ağırlığını gerek Avrupa gerekse Dünya siyasetinde daha çok hissettirmeye başlamıştır. Savaş
sonrası yıllarda, özellikle Stalin’in Batı’ya karşı yürütmüş olduğu soğuk savaş, Batı
ülkelerinin Amerika’nın askeri ve ekonomik himayesine çok ihtiyaç duymalarına yol açmıştır.
Diğer taraftan Almanya, Avrupa’nın geleceği açısından, bir diğer büyük sorun olmaya devam
etmiştir. Çünkü Almanya’nın bölünmesi ya da istila edilmesi, rasyonel bir çare olarak
görülmemiştir. Bu yöntemlerle, işgal kuvvetleri çekildikten sonra Almanya’nın intikam fikrini
önlemek pek mümkün görülmemiştir. Bu sebeple Alman sorununa yaşanabilir bir çözüm
arayışı, J. Monnet ve Schuman plânına kaynaklık etmiştir. Bu plânla Almanların yıkıcı gücü
yok edilerek Avrupa birliği hareketi çerçevesinde yaratıcı hâle getirilmeye çalışılmıştır. İkinci
Dünya Savaşı ve onun tahribatı, uluslararası güvenlik konusunu yeniden çok daha güçlü bir
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şekilde hissettirmiştir. Herhangi bir savaş tehlikesine karşı birleşme gereği bir kez daha
şiddetli bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyaç daha
savaş esnasında vurgulanmaya başlanmıştır. Savaştan sonra ise, yeniden uluslararasında
siyaset ve ekonomi alanlarında iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler 26
Haziran 1945’te imzalanan bir antlaşma ile kurulmuştur.

Şekil 8.7
Bu kez Milletler Cemiyeti’nden farklı olarak Avrupa’nın Birleşmiş Milletler içindeki
ağırlığı, içinde bulunduğu sosyoekonomik ve politik duruma paralel olarak azalmıştır. 1945’te
Birleşmiş Milletlerin Üyesi olan 45 devletten sadece 15’i Avrupalıdır. Oysa 1939’da Milletler
Cemiyetinin üyelerinin yaklaşık yarısı Avrupalıydı. Ancak, Avrupa’nın gelecekteki güvenliği
açısından, Birleşmiş Milletlerin kuruluşu, Avrupalıları tatmin etmemiştir. Çünkü geçmişte
yaşanmış bir Milletler Cemiyeti örneği vardır ve ikinci bir dünya savaşının çıkmasına engel
olmaya yetmemiştir. Bu sebeple Avrupa ülkeleri kendi aralarında başarılı ya da başarısız çok
sayıda birlik teşebbüsünde bulunmuşlardır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da kurulan ilk birliklerden birisi
BENELUX’dür. Belçika, Hollanda ve Lüxemburg’un bir araya gelerek oluşturdukları bu
birliğin kökleri, 1930’lardaki yine bu ülkeler arasında tedrici olarak gümrüklerin indirilmesini
öngören BLEU uygulamasına kadar gider. Savaş döneminde askıya alınan bu birliğin yeniden
canlandırılması için daha savaş esnasında, sürgünde bulunan liderler 21 Ekim 1943’te bir para
birliği antlaşması imzalarlar. 5 Eylül 1944’te ise gümrük antlaşması ve yine 9 Mayıs 1947’de
de ortak tarım politikası antlaşmasını imzalarlar. Daha sonra da, BENELUX ülkeleri kendi
aralarında entegrasyonun önündeki engellerin kaldırılması için çok sayıda teşebbüste
bulunmuşlardır (Meerhaegle, 1971:171).
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Belçika, Luxemburg ve Hollanda’yı kapsayan BENELUX, bugün 28 üyeden oluşan
Avrupa Birliğinin kurucu ülkeleri arasındadır. Benelux küçük bir alanla sınırlı kalmıştır.
Avrupa’da, bir diğer önemli birlik teşebbüsü yolundaki ilk çağrıyı Churchill yapmıştır. İkinci
Dünya Savaşının bu ünlü siması, 1946 yılında Zürih’te yaptığı bir konuşmada, Avrupa’nın
içinde bulunduğu güçlüklere dikkat çekmiştir. Bu alanda “Egemen çözüm nedir?” sorusuna,
“Avrupa’nın barışı, güvenliği ve hürriyeti için Birleşik Avrupa Devletlerini
yaratmalıyız” demiştir. Churchill ilk basamak olarak, Avrupa birliğinin yaratılmasında,
Fransa ve Almanya arasında ortaklık kurulması gerekliliği üzerinde durmuş ve Avrupa
Birleşik Devletlerinin ilk basamağı olarak Avrupa Konseyi’nin kurulmasını önermiştir.

Şekil 8.8
Churchill, Avrupa’nın birleştirilmesi yolunda bu çağrıyı yaparken, İsviçre
Hertensten’de, muhtelif ülkelerden gelen bir grup federalist, ortak faaliyete başlama ihtimalini
tartışmak üzere bir araya gelmişlerdir. Birleşik Federal Avrupa’nın yaratılmasında
başvurulacak ilkeleri kendi aralarında belirleyerek bu alanda bir taslak hazırlamışlardır. Buna
göre, Avrupa’nın derhal federal ülkelere göre örgütlenmesi yolunda çağrıda bulunulmuştur.
Ekonomi, siyaset ve savunma alanlarında milli devletlerin egemenliğinin transferini öngören
bu federasyon teklifi, aynı zamanda, Dünya federasyonunun kurulmasında da bir basamak
olarak görülmüştür (Jansen, 1975:7).
Ancak Churchill federal birlik teklifinde bulunmamıştır. Çünkü federal birliğin
güçlüğü ortadadır. Bunun yerine, devletlerin egemenlik haklarına dokunmayan bir tür
konfederasyon teklifinde bulunmuştur. Şüphesiz İkinci Dünya Savaşı, birincisinden farklı
olarak, milliyetçilik kavramını oldukça aşındırmıştır. Milliyetçiliğe karşı tepkiler artmıştır.
Bunun yanında devletlerin birbirine karşı güvensizlikleri de devam etmektedir. Nitekim bu
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dönemde Avrupa birliği düşüncesi, çok yoğun bir şekilde Avrupa siyasetine girmiştir
(Lindberg & Scheingold, 1970:2-3).
Ancak birleşik Avrupa düşüncesini savunanların birlik anlayışları, da farklıdır. Milli
devletlerin elinden birtakım yetkilerin alınmasını ve bunların uluslarüstü otoriteye
devredilmesini savunan federalistlerle, milli devletin elindeki yetkilerin devrine karşı çıkan
fonksiyonalistler arasındaki çatışma hep var olmuştur. Bu iki farklı yaklaşım, çok sayıda
örgütün kurulmasına da yol açmıştır. Bunlar (Jansen, 1975: 9):
- “Birleşik Avrupa Hareketi” İngiltere’de Churchill’in liderliğinde kurulmuştur.
- “Birleşik Avrupa için Fransız Konseyi” Fransa’da kurulmuştur.
- “Avrupa Birleşik Devletleri” hareketi federalist bir örgüttür. Sosyalist bir temel
üzerine birliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.
- “Les Nouvelles Equipes Internationales”. Fransa’da Hristiyan demokrat temel
üzerine kurulmuş bir harekettir. Bu grup, federalizm konusunda sosyalistlerden daha az istekli
oldukları halde, Avrupa federasyonu ihtimalini bütünüyle reddetmişlerdir.
- Avrupa birliği alanında faaliyette bulunan bir diğer örgüt de “Avrupa Ekonomik
İşbirliği Ligi”dir. Bu örgüt, Avrupa ekonomik problemleri ve bunların çözümü üzerinde
yoğunlaşmıştır.
Bu örgüt yukarıda anılan örgütlerden daha çok- “teknik” ve daha az “politik”tir.
Federalizm-konusunda da pek hevesli değildir.
Daha sonra bu örgütler, etkin faaliyette bulunmak amacıyla 1947’de birleşerek
“Avrupa Birliği Hareketi Uluslararası Komitesini” kurmuşlardır. Ancak bunların bir arada
olmalarını güçleştiren fikirleri arasındaki uçurum,1948 yılı Mayısındaki kongrede çok açık bir
şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır (Jansen, 1975:9).
Avrupa’nın birleştirilmesi yolunda, yapılan bu tür hareketlerin yoğunlaştığı aynı
dönemde Avrupa’nın ekonomik ve politik sıkıntıları devam etmiştir. Komünist gruplar
giderek daha fazla güç kazanmışlardır. Savaş sonrası seçimlerde Fransa ve İtalya’da
komünistler %20-25 civarında oy almışlardır. Aynı dönemde, Avrupa’nın siyasal hayatına
çok etkin bir şekilde girmeye ihtiyaç duyan Amerika, birleşik Avrupa fikrinin savunucuları
gibi, Avrupa’nın güvenliğinin ve refahına giden kaynakların birleştirilmesinden geçtiğine
inanmıştır (Taşhan:54). Diğer taraftan Batı Avrupa ülkelerinin tümü, Amerikan yardımına çok
büyük ölçüde ihtiyaç duymaktadırlar Avrupa’nın gerek ekonomik çöküşü gerekse komünist
ideolojinin güç kazanmaya başlaması, Amerika’nın çıkarlarını tehdit etmeye başlamıştır.
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Şekil 8.9
Bu sebeple Amerika Avrupa’ya ekonomik yardım yapmayı teklif etmiştir. Bu yardım
daha sonra, Amerika tarafından Marshall Yardımı olarak formüle edilmiştir. Buna göre
Amerika Avrupa’dan şu şartları yerine getirmesini istemiştir (Jansen,1975:3):
1. Avrupa ülkelerinin ne kadar yardım talep ettiklerinin ve her biri için ne miktarda
olacağı konusunda karar verilmesi,
2. Avrupa ülkelerinin ekonomik iyileşme için ortak bir program hazırlanması,
3. Ticaret engellerinin indirilmesi,
4. Programı uygulamak için Avrupa devletleri bir koordine ajanı olarak uluslararası
örgütün kurulması.
Amerika’nın teklif ettiği bu şartlar doğrultusunda, Avrupa ülkeleri faaliyette
bulunmaya başlamışlardır. Böylece Amerika, Avrupa birliğinin öncüsü olmuştur. Yardımın
isim babası olan Marshall, Urallar’a kadar olan bölgeyi, bütünüyle Avrupa olarak kabul
etmiştir. Ancak Rusya egemenlik haklarının zedelendiği gerekçesiyle Amerika’nın ileri
sürdüğü şartlarda yardımdan faydalanmayı kabul etmemiştir. Sovyet ekonomisinin
Amerika’ya bağımlı hâle gelmesinden endişe etmiştir.
Ayrıca Sovyetler Doğu Avrupa’da giderek artan Batı etkisine de sempatiyle
bakmamışlardır. Sovyetlerin bu katı tutumu neticesinde, Polonya ve Çekoslovakya, yardımın
ilk ilan edildiğinde kabul edeceklerini belirttikleri hâlde, sonradan çekilmek zorunda
kalmışlardır. Bilindiği gibi, Türkiye ve Yunanistan da savaşa katılmadığı hâlde, bu yardımdan
faydalanmıştır. Marshall yardımından faydalanan Avrupa ülkelerinin, bu yardımın dağıtılması
amacıyla kurdukları Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü, Avrupa’da iş birliğini sağlayan ilk
teşebbüslerden birini oluşturmuştur.
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Şekil 8.10
1947’de Marshall yardımının ilanıyla kurulan bu örgüt vasıtasıyla, bir taraftan
yardımın dağıtılması, diğer taraftan da ticaretin serbestleştirilmesi ve malların serbest
dolaşımının sağlanması amaçlanmıştır. GATT tarifelerin indirilmesinde olduğu gibi, Avrupa
Ekonomik İşbirliği Örgütü de serbest ticaretin önündeki diğer engelleri kaldırmayı ön görmüş
ve 6 ay içinde Avrupa ülkeleri arasındaki ticaret ikiye katlanmıştır. Bir diğer amacı da
ödemeler sisteminin iyileştirilmesi olmuştur ve 1950’de Avrupa Ödemeler Birliği’ni
oluşturmuşlardır.
Avrupa Gümrük Birliğinin geliştirilmesi gereğini arzu eden bazı üyeler, İngiltere’nin
İngiliz Uluslar Topluluğuyla yakın bağlantıları dolayısıyla buna itiraz etmesi dolayısıyla hayal
kırıklığına uğramışlardır. Ancak buna rağmen OEEC gelişmiştir. 1959’a kadar 18 üyesi
olmuştur. Bu tarihten sonra da ABD, Kanada ve Japonya’nın da katılmalarıyla daha küresel
bir kuruluş hâline dönüştürülmüştür. “Avrupa” sözcüğü de çıkartılarak yerine Ekonomik
İşbirliği ve Gelişme Örgütü (OECD) adı verilmiştir (Perry,1984:3-4).
Daha önce bahsedilen, 1946 yılındaki Churchill’in Zürih konuşmasıyla tohumları
atılan, Avrupa Konseyi, bu dönemde, Avrupa birliği yolunda atılan en geniş kapsamlı
teşebbüslerden bir diğerini oluşturur. Avrupa Konseyi, 5 Mayıs 1949’da, siyasal bir örgüt
olarak kurulur. Federalistler, Avrupa Konseyini, federasyondaki ilk basamak olarak görürler.
Fakat sonunda hayal kırıklığına uğrarlar. Konsey’in faaliyetlerini sürdüreceği yer olarak,
Fransa’nın, Almanya sınırındaki Strazburg şehri seçilmiştir.
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Konsey’in kuruluş aşamasında, İngilizlerin tutumu, kıta Avrupa’sı ülkelerini hayal
kırıklığına uğratmıştır. Bilindiği gibi İngiltere Federal Avrupa birliği fikrine geleneksel olarak
hep soğuk yaklaşmıştır. Özellikle egemenliğin devri, İngilizlerin en hassas olduğu konulardan
birini oluşturmuştur. Diğer taraftan hep İngiliz Uluslar Topluluğu ve ABD ile olan özel
ilişkilerinin hesabı yapılmıştır (Perry,1984:3-4). Nitekim Avrupa Konseyinin, İngiltere’nin
baskıları dolayısıyla federal bir örgüt hâline dönüştürülmesi engellenmiştir. Onun yerine
uluslararası bir yapıda örgütlenmiştir. Konseyin karar sürecinde, oy birliği yöntemi
benimsenmiştir. Bir diğer ifade ile Konsey’de üye ülkelerden birinin kabul etmediği bir
konuda, karar alınamamaktadır. Bu da örgütün etkinliğini büyük ölçüde azaltmaktadır
(Daltrop, 1986:4-5).
1950’lerde Avrupa Konseyi’nin başarısızlığı, Avrupa entegrasyonu sürecinde, daha
önemli bir örgütün geliştirilmesinin yolunu açmıştır. Bu durum 1949 yılı sonundan itibaren
Batı Avrupa hükümetleri tarafından hissedilmeye başlanmıştır. Bunun için aralarında çok
daha güçlü bir işbirliğine ihtiyaç ortaya çıkmıştır ve sonuçta komünistler Çekoslovakya’da
rejimi ele geçirdikten sonra daha fazla ilerleyememişlerdir. Batı Berlin ablukası Sovyetler
açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Diğer taraftan İngiltere hükümetler-arası konferanslarda Avrupa birliği çabalarının
sınırlanmasında oldukça başarılı olmuştur. Batı Almanya için ise, 1949 yılı Almanya’nın
yeniden kurulması ve eski düşmanları ile A.T. arasındaki ilişkilerin normalleşmesine
başlangıç teşkil etmiştir. Fransa, Amerika ve İngiltere’den güvenliği için geniş garantiler elde
etmiştir. Ancak yine de bu garantiler Fransa’yı tatmin etmemiştir. Avrupa birliğinin kurulması
yolundaki bütün teşebbüsler zayıf bir karakterde kalmıştır. Kendisini toparlayan bir
Almanya’yı denetleyebilecek güçte hiçbir merkezi örgüt kurulamamıştır. Bu sebeple
Fransızların gözünde Alman problemi çözülmemiştir. Diğer taraftan da işgal altında olan ve
kendilerini savunmaktan aciz, tehdit altında hisseden Almanlar için ise bu durum geçici bir
safha olarak kabul edilebilirdi. Fakat uzun süreli bir statü olarak hoş görülemezdi
(Jansen,1975:31).
Bu sebeple, özellikle Fransa’nın önderliğinde, üyeleri üzerinde daha etkili olabilecek
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT), Avrupa Savunma Topluluğu (AST) ve Batı
Avrupa Birliği (BAB), Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), Avrupa Atom Enerji Topluluğu
(AAET) gibi birliklerin kurulması gündeme gelmiştir.
Avrupa Birliği, Avrupa iç pazarının doyması ve dış Pazar ihtiyacı baskısıyla kendi
aralarındaki entegresyonu artırmışlar ve uluslararası karaktere sahip diğer örgütlerden çok
daha hızlı büyümüşlerdir. Bugün 28 ülke ve 500 milyonu aşan nüfusuyla, dünyada
GSYİH’nın yüzde 30’nu oluşturan dev bir pazardır. Türkiye’de Gümrük Birliği antlaşması ile
bu dev pazarın ortak üyesi (tam üye değil) hâline gelmiştir.
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Avrupa Birliği’nin gelişim sürecine baktığımız zaman, AB’nin gelişimini sağlayan
dinamikler ile küreselleşme süreci bazı bakımdan benzerlikler taşımaktadır. Şöyle ki,
fonksiyonalist ve neofonksiyonalist kuram açısından baktığımızda Avrupa’nın
entegrasyonunun arkasındaki en önemli dinamik, sermayenin yeni dış pazar arayışı son
derece belirleyicidir. Nitekim günümüzün neoliberal küreselleşme anlayışı da, büyük ölçüde
küresel sermayenin dış pazar arayışı baskısı ile sürmektedir. Dolayısıyla bölgesel bütünleme
kutuplaşma yaklaşımının benimseyenlerin iddia ettiği gibi, küreselleşmeye alternatif bir
güzergâhta ilerlememektedir. Bu iki süreç birçok bakımdan paralel yürümektedir.

Şekil 8.11
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Uygulamalar
1)
Avrupa Birliğine Türkiye “ortak üye” değil de “tam üye” olsaydı, hayatınız
nasıl etkilenirdi? Bunu tartışan bir makale yazarak tartışmaya açınız.
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Uygulama Soruları
1)

Avrupa’da birlik düşüncesi ne zaman ortaya çıkmıştır?

2)

Avrupa birliği düşüncesinin ortaya çıkmasında Türlerin nasıl bir etkisi olmuştur?

3)

Avrupa’nın bölgesel entegrasyonu küreselleşmeyi yavaşlatıyor mu, hızlandırıyor

mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşmeyi kutuplaşma teorisi bağlamında ele alan Huntington gibi bilim
adamları, Avrupa Birliği türü bölgesel entegrasyon örgütlerini, küreselleşmenin bir alternatifi
olarak gördüklerini, ancak mevcut gelişmelerin ise, onları doğrulamadığını gördük. Bu
bölümde küreselleşmenin ara istasyonu olarak değerlendirdiğimiz Avrupa Birliği kavramının
ortaya çıkışını ve örgütlere dönüşüm sürecini inceledik. Metin içinde de belirttiğimiz gibi,
Avrupa’da birlik düşüncesini antik çağlara kadar götürenler olsa bile, Avrupa Birliği kurmaya
yönelik kapsamlı öneriler Orta Çağ’da gündeme gelmiştir. Orta Çağ’ın idealist sanat ve
düşünce adamlarıyla, kurnaz politikacıları Avrupa’yı birleştirecek bazı önerilerde
bulunmuşlardır. Amaçları Avrupa’daki çatışmaları ortadan kaldırmak ya da bu birlik
üzerinden Avrupa’ya hükmetmektir. Ancak daha etkili örgütlere dönüşüm süreci II. Dünya
Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır. Elbette örgütlenmede Avrupa’daki çatışmaları engellemek
en çok ifade edilen gerekçe olmuştur. Bununla birlikte Avrupa’daki bütünleşmenin en önemli
taşıyıcısı dış pazarları daha iyi kullanmak isteyen Avrupa sermayesi olmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Farklı ülkelerin ya da sektörlerin bir araya gelerek iş birliğini (veya bütünleşmeyi)
giderek geliştirmelerine ne ad verilir?
2) Aşağıdakilerden hangisi uluslarüstü birliklerin özelliklerinden birisidir?
a) Üyeler ulusal egemenliklerini muhafaza ederler.
b) Kararlar oy birliği ile alınır.
c) Üye ülkelerin beğenmedikleri kararlar uygulamama hakkı vardır.
d) Birliğe giren ülke bir daha birlikten çıkamaz.
e) Geleneksel devlet yetkilerinin bir kısmı, uluslarüstü bir yüksek otoriteye devredilir.
3) Birliğe katılan ülkelerin tümünün tek bir ekonomik politika izlemeleri aşağıdaki
hangi kavram ile açıklanır?
a) Tam ekonomik bütünleşme
b) Gümrük birliği
c) Serbest ticaret bölgesi
d) Ekonomik birlik
e) Ortak pazar
4) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa birliğinin kurulmasına yönelik görüşleri ilk ortaya
atan düşünürlerden birisidir?
a) K. Marks
b) Sokrates
c) Napolyon
d) Dante
e) Platon
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5) Aşağıdakilerden hangisi J. J. Rousseau’nun Avrupa’nın birleştirilmesi için
sunduğu teklifin özelliklerinden birisi değildir?
a) Federal bir çözüm sunmuştur.
b) Kurulan birliğin, üye ülkelerin iç işlerine de müdahale hakkı da vardır.
c) Devletlerarasındaki her türlü uyuşmazlığın çözümünün bu uluslarüstü birlik
tarafından yapılmasını öngörmüştür.
d) Birlik aynı zamanda, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak bir güce de
sahip olacaktır.
e) Birliğin aldığı kararlar tavsiye niteliğinde olacaktır.
6) 19. yüzyılda birlik düşüncesinin uygulamada ilk örneği aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Alman Gümrük Birliği
b) Amerikan Gümrük Birliği
c) Asya Gümrük Birliği
d) Avrupa Gümrük Birliği
e) İngiltere Gümrük Birliği
7) Orta Çağ’dan İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde Avrupa Birliği
düşüncesinin hayata geçirilememe sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Avrupa dışındaki ülkelerden sürekli saldırıların olması
b) Hırslı liderler tarafından birlik fikrinin Avrupa’ya hâkim olma arzusunu
maskelemek için kullanılmış olması
c) Lider bir ülke veya yöneticinin eksikliği
d) Kurumların yeterince iyi çalışmaması
e) Avrupa’nın sürekli salgın hastalıklarla uğraşmak zorunda kalması
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8) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en güçlü olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Almanya
b) Fransa
c) İngiltere
d) Amerika
e) Japonya
9) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan ilk birliklerden birisi olan BENELUX
hangi ülkelerin bir araya gelmesi ile kurulmuştur?
a) Luksemburg-Hollanda-Belçika
b) Belçika-Danimarka-İsveç
c) İsveç-Luksemburg-Norveç
d) Hollanda-Belçika-Danimarka
e) Luksemburg-Danimarka-İsviçre
10) Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika’nın Avrupa’ya
ekonomik yardım yapması için öne sürdüğü şartlardan birisi değildir?
a) Avrupa ülkeleri ne kadar yardım talep ettiklerini ve her biri için ne miktarda olacağı
konusunda karar verilmesi
b) Avrupa ülkeleri ekonomik iyileşme için ortak bir program hazırlanması
c) Ticaret engellerinin indirilmesi
d) Programı uygulamak için Avrupa devletleri bir koordine ajanı olarak uluslararası
örgütün kurulması
e) Ticaret engellerinin sıkı sıkıya korunması

Cevaplar
1) birlik, 2) e, 3) a, 4) d, 5) e, 6) a, 7) b, 8) d, 9) a, 10) e
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9. ULUS DEVLET VE KÜRESELLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ulus devlet kavramı, ulus devletin gücünün gerilemesi ve ulus-ötesi
Avrupa’nın doğuşu öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sizce küreselleşme sürecinde ulus devlet geriliyor mu?

2)

Ulus devleti aşan bir Avrupa mı doğuyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ulus Devlet

Okuyarak, yorumlayarak ve
Ulus devlet hakkında bilgi sahibi
mümkünse arkadaşlarınızla
olacaksınız.
tartışarak

Ulus
Devlet
Aşılıyor Mu?

Ulus devletin zayıfladığı mı yoksa Okuyarak, yorumlayarak ve
güçlendiği
mi
tartışmaları mümkünse arkadaşlarınızla
hakkında bilgi sahibi olacaksınız. tartışarak

Ulus-Ötesi Bir
Avrupa
Mı
Doğuyor?

Okuyarak, yorumlayarak ve
Ulus-ötesi Avrua tartışmalarını
mümkünse arkadaşlarınızla
öğreneceksiniz
tartışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Ulus devlet

•

Ulus devletin aşılması

•

Ulus-ötesi Avrupa

•

Küreselleşme
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Giriş
Ulus devletlerin gerilemesi, küreselleşme tartışmalarının merkezinde yer almaktadır.
Bazı yazarların sıkça vurgulandığı şekilde ulus devletlerin küreselleşme sürecinde yerel
sorunların çözümünde hantal, küresel sorunların çözümünde ise yetersiz kaldığı iddia
edilmektedir. Onlara göre ulus devletler eski güçlerini kaybetmeye başlamışlardır. Mevcut
küreselleşme çağında devletler artık kendi sınırlarını kontrol etmekte zorlanmaktadırlar.
Bunun yanında küresel sermaye elde ettiği küresel akışkanlık sayesinde, ulus devletlere
istediklerini dayatır hâle gelmiştir. Ulus devletlerin küresel sermayenin taleplerini kabul
etmemeleri hâlinde kolayca başka yere transfer olmaları, ulus devletleri (ve dolayısıyla ulusal
ekonomileri), küreselleşme karşısında “edilgen mağdurlar”a dönüştürdükleri iddia
edilmektedir.
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9.1. Ulus Devlet
Sosyal teoride “ulus devlet”in gelişimi, “modernite”nin bir sonucu olarak
değerlendirilir. Kökleri her ne kadar eskiye gitse de ulus devlet, son üç yüz yılın ürünü olan
modern bir kurumdur. “Endüstriyel toplum”un yükselişine paralellik gösterir.
Sosyal bilimlerim hemen hemen her alanında olduğu gibi, bu alanda da kavramlar
konusunda belirsizlikler mevcuttur. Haas ulus devletin çimentosunu oluşturan ulusçulukla
ilgili çalışmaları, “körün fili tarif etmesine benzetmektedir. Bütünden habersiz kör nasıl
tuttuğu parçaya göre tahminde buluyorsa, bu çalışmaların da benzer bir durumda olduğunu
iddia etmektedir. Nitekim Dudley Seers için ulusçuluk belli türdeki ekonomik politikaya
tekabül ederken, Benedict Andersen için, üretilmiş linguistik kimliği ifade etmektedir. Antony
Smith (1994) ulusçuluğu, pre-endüstriyel köklere dayanan bir özel dayanışma ideolojisi
olarak değerlendirmiştir. Ernest Gelner ise, onu, sosyal evrim ve sosyal organizasyonun açık
endüstriyel prensibi olan bir fenomen olarak görür (Haas, 1986:707).
Klasik sosyoloji geleneğinin öncü isimleri olan Marks, Durkheim ve Weber
çalışmalarında ulus devlet konusuna çok az yer vermişlerdir. Çünkü 19. yüzyılın sonu ile 20.
yüzyılın başında yaşayan çağdaşları gibi, onlar da ulusçuluğun gerileme sürecinde olduğuna
inanmışlardır (Giddens,1993:341). Fakat 20. yüzyılda yaşanan gelişmeler, bu ünlü sosyal
bilimcilerinin öngörülerinin tam aksi istikametinde olmuştur.
Özellikle yaşanan iki büyük dünya savaşı bir taraftan ulus devlete sadakati
güçlendirirken, öte yandan da ulus devletin aşılmasına yönelik arayışları artırmıştır. II. Dünya
Savaşı sonrasının iki kutuplu dünyasında, bir tarafta sosyalist (ve evrenselcilik iddiasındaki)
devletler, “ulusal kimlikleri reddederek “sınıf aidiyetleri”ni ön plana çıkartırken, öteki tarafta
da (özellikle uluslarüstü ya da federal sistemlerle) ulus devleti aşma çabası içine girildiğini
görüyoruz.
Ancak bu çabaların önceden öngörüldüğü gibi sonuç vermediğine tanık olunmuştur.
Özellikle 1989 yılı sonrasında yaşanan gelişmeler, bazı yazarların “kabilecilik”, bazılarının
“mikro ulusçuluk” ya da “altkültürel ulusçuluk” (Giddens.s 341) dedikleri iddiaları gündeme
getirmiştir.
Buna karşılık giderek artan bir şekilde popülarite kazanan bir başka konu da,
küreselleşme sürecine paralel olarak, artık “ulus devletin sonu”nun geldiğine ilişkin
tartışmalardır.

9.2. Ulus Devlet Aşılıyor mu?
Küreselleşme tartışmalarının kuşkusuz en önemli konularından birisini ulus devletin
aşılması konusu oluşturur. Habermas (2002:27-28), “devletler hala siyaset sahnesinin en
mühim kolektif aktörleri konumundadır” dese de, ulus devletlerin gerilemesine yol açan, çevre
kirliliği, organize suçlar, salgın hastalıklar vb. sorunlar karşısında ulus devletlerin yetersiz
kalmasına vurgu yapar.
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Susan Strange (2008: 155-163), oldukça radikal bir yaklaşımla ulus devletlerin
otoritelerinin azalmasına işaret ediyor. Ona göre, karar süreçlerinde ulusal hükümetlerin eskisi
kadar yetkisi yok. Politikacıların “ekonomik ve toplumsal sorunlara yanıtları varmış, ülkenin
kaderini belirleyenlermiş gibi” konuştuklarını, ancak insanların artık onlara inanmadığını
söylüyor. Strange’e göre, günümüz dünyasında “finans, sanayi ve ticaretteki özel girişimle,
daha sonraları devletlerin ortaklaşa kararlarıyla bütünleşen dünya pazarındaki belirsiz güçler,
artık toplum ve ekonomi üzerindeki tek politik otoritenin sahibi olduğuna inanılan
devletlerden daha güçlü”. Geçmişte “piyasalar devletin egemenliği altındayken, bugün aynı
devletlerin hükümetleri pek çok önemli meselede piyasanın egemenliği altında. Devletlerin
azalan otoritesi kendini, otoritenin diğer kurum ve kuruluşları ile yerel ve bölgesel organlara
yayılımının ve yapısal güce sahip büyük devletlerle, buna sahip olmayan güçsüz
devletlerarasındaki asimetrinin büyümesinde gösteriyor”.
Ulus devletin sonuna geldiği ya da misyonunu tamamladığı şeklindeki iddialardan
birisinin temelinde, onun modern bir düşünce olduğu (Guehenno, s.s. 13), ancak günümüzde
moderniteyi aşan bir süreç yaşandığı, dolayısıyla post-modern ya da onun bir anlamda maddi
temelini oluşturan post-endüstriyel çağda ulus devletin de işlevselliğini yitirdiği şeklindedir.
Günümüzde sıkça vurgulanan “enformasyon devrimi”nin, sanayi toplumundan farklı
siyasal yapıları ortaya çıkardığı iddia edilmektedir (Wriston, 1994:9). Post-endüstriyel çağın
teknolojik altyapısını oluşturan, enformasyon teknolojilerinin küresel etkileşimi artırmış
olması ise, ulus devletlerin aşındırmasında önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir.
Geçmişte daha ziyade, sadece devlet tekelinde bulunan medya kuruluşlarının ulus devletlerin
politikaları doğrultusunda homojenleştirici etki yapmasına karşılık (Morley ve Robins,
1997:41), günümüzün çeşitlenmiş, daha ziyade piyasa taleplerine göre çalışan ve çoğu kere
marjinal unsurlara kendilerini global düzeyde ifade etme imkanı veren yeni medyası, tam
aksine bir işlev görmektedir. Yükselen toplumu tanımlarken, vurgu artık benzerliğe değil
farklılığa yapılmaya başlanmıştır.
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Enformasyon teknolojileri bazı bakımlardan, ulusal/merkezî otoriteler için, birer
“toplumsal denetim” aracı olarak kullanılsalar bile, genelde içinde yaşadığımız “tele devrim”
sayesinde, enformasyonun yayılmış olması, gücün de merkezin elinden kayması anlamına
gelmektedir. Yani bir anlamda, aralarının iyi olduğu yıllarda, kendisine Sovyetler Birliği’nde
dev bir telefon santralı kuralım dediğinde, bundan daha büyük bir karşı devrim
düşünemiyorum diyen Stalin’in bahsetmiş olduğu süreç, şimdiden bütün ülkeler açısından
yaşanmaya başlanmıştır (Wriston, 1994:38). Bu devrim sadece Sosyalist yönetimleri değil,
tüm merkezi otoriteleri etkilemeye başlamıştır. Raymond Williams (1989:189) da ulus
devletlerin küreselleşme karşısında yetersiz kalmasına işaret etmektedir.
Günümüzde ulus devletin krize girmesinde etkili olduğu iddia edilen en önemli
unsurlardan birisi küreselleşmedir. Bazı yazarlara göre, ulus devletin mahiyeti dışsal
sebeplerle değişmiştir. Küreselleşmenin yaratmış olduğu sorunlar, ulus devletin boyutlarını
aşmakta ve onun bütünlüğünü parçalayarak, ulus devletin dayandığı siyasal topluluğun
sosyolojik mahiyetini hem de topluluğun meşru kıldığı egemenliği dönüştürmektedir.
Küreselleşme, ulusçuluğu marjinalleştirmekte ve ulus devletin bütünlüğünü parçalamaktadır.
Dolayısıyla “ulusçuluk” da parçalanarak ortaya ulusçuluklar çıkmaktadır. Bir diğer ifade ile
küreselleşme ulusu da post-modernleştirmiştir (Sarıbay, 1998:16).
Öte yandan küresel ekonomide iş, artan bir şekilde çok uluslu (multinational)
olmaktan, ulus aşırı (transnational) olmaya doğru yönelmiştir ve bu yolda hızla gelişmektedir.
Drucker’a göre birçok küresel firma, hızla ulus aşırı şirketlere dönüşmektedir. Bu firmalar
arasında ürünler ve hizmetler aynı olmakla birlikte, yapı büyük ölçüde farklıdır. Uluslararası
bir şirkette dünyada sadece bir ekonomik birim var; ancak ulus aşırı şirketler tümüyle ulusal
hükümetlerin kontrollerinin ötesinde değildir. Başarılı ulusaşırı şirketler kendilerini ulusal
olmayan entiteler olarak görmektedirler (Drucker,1997:97) .
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Kennedy’te göre (1995:165), yeni üretim ve iş bölümü ulus devletin güvenliğini tehdit
eden potansiyel tehlikelerden birisi hâline gelmiştir: Uluslararası finans devrimi ulus devletin
mevcut olduğu varsayılan egemenliğine karşı meydan okumaktır. Sınırları kalkmış bir
dünyada, bir ülkenin hem kendi parası hem de mali politikaları üzerindeki denetiminden, belli
bir düzeyde feragat anlayışını gündeme getirmiştir. Küreselleşme, özellikle yatırım ve
finansta ulus devletin kontrolünü güçleştirmiştir (Brown, 1998:35).
Ayrıca, ekonomik küreselleşmenin bir sonucu olarak, artık Dünya Bankası ve OECD
gibi örgütler, ulus devletleri belli kurallara uymaya zorlamaya başlamışlardır. Nitekim MAI
(Multilateral Agreement on Investment/ Çok Taraflı Yatırım Antlaşması) bunun
örneklerinden birisidir. MAI’ye hazırlayıcıları “21. Yüzyılın Anayasası” gözüyle baktıklarını
ifade etmektedirler.
MAI, küreselleşen sermayenin ulus devletler karşısında güvenceye alınması anlamına
geliyor. Türkiye’nin de taraf olduğu bu Antlaşma, ulus devletlerin kendi iç uygulamalarına
sınırlar getirmektedir. Sermayenin ulusal engellerle karşılaşmadan dolaşmasını sağlamayı
amaçlamaktadır. Bazı akademisyenlerin de vurguladığı şekilde, ulusal hükümetler halka zarar
verdiği gerekçesiyle yabancı bir yatırımı engelleyemeyecekler; onun aleyhine karar
alamayacaklar. Ayrıca zarara uğrayan firma, ulusal hükümetler aleyhinde, uluslararası
mahkemeden tazminat talebinde bulunabilecektir.
Her ne kadar bazı ülkelerde muhalif sesler yükselse ya da taraf olan ülkeler bazı
çekinceler koysa da, MAI, ulus devletin yetkilerinin küreselleşen sermaye tarafından
sınırlandırılmaya doğru yüz tuttuğunun oldukça önemli bir işaretini vermektedir.
Ritzer (2011) ulus-devletin özerkliğini tehdit eden faktörleri, “bilgi akışları, yasadışı
göçmenler, yeni toplumsal hareketler, teröristler, suçlular, uyuşturucular, para (aklanan kara
para ve diğer mali araçlar dahil), seks ticareti” şeklinde sıralıyor. Ona göre, “ulus-devlet,
ayrıca, büyük ölçüde ulus-devletlerin kontrolü dışında faaliyet gösteren küresel ve ulus-aşırı
örgütlenmelerin (örneğin, AB) artan gücü yüzünden de zayıflıyor”. Bunun yanında “ulusdevletin kendi kendine baş edemediği ya da baş etmeye gücünün yetmediği küresel sorunlar”
büyüyor. Ayrıca Soğuk Savaş’ın ortadan kalkması sonrasında ulus devletleri bir arada tutan
dış tehlikenin zayıflamış olması ulus devletleri olumsuz etkilemektedir. Yugoslavya bunun
çarpıcı bir örneğidir.
Bauman (1999)’a göre “Kontrol artık kimsenin elinde değil gibi görünüyor. Daha
kötüsü, bu koşullarda “kontrolü elde tutma”nın neye benzeyeceği de açık değil. Eskiden
olduğu gibi bütün düzen sağlama girişimleri ve eylemleri yerel ve tek tek konulara yönelik;
ancak bir bütün olarak insanlık için sesini yükseltecek ya da sesini yükselttiğinde insanlık
tarafından dinlenecek ve itaat edilecek kadar mağrur bir yerellik yok artık. Küresel
meselelerin bütününü kavrayıp özetleyebilen ve herkesin üzerinde mutabık olduğu tek bir
sorun da yok”. Yine Bauman, küreselleşme sürecinde “şeylerin kontrolden çıkması” ile
“dünya meselelerinin belirsiz, ele avuca sığmaz ve kendi başına buyruk doğası”na ve “bir
merkezin, bir kontrol masasının, bir yönetim kurulunun, bir idari büronun yokluğu”na işaret
ediyor. Benzer şekilde Ritzer “ulus-devletin artık giderek geçirgen hâle geldiğini” iddia
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ediyor. Ancak Ona göre “yeni olan, ulus-devletin geçirgenliği değil, asıl yeni bu
geçirgenlikteki ve ulusal sınırlardan geçme yeteneğine sahip akıntı çeşitlerindeki çarpıcı
artıştır”.
Bunun yanında uluslararası insan hakları konusunda hassasiyetin artışı, ulus devlet
özerkliğini tehdit eden unsurlardan bir başkası olarak dile getirilmektedir. “Bireylerin yaşama,
güvenlik ve refah hakkı” olarak insan hakları konusu, küresel bir sorun hâline gelmiştir. İnsan
hakları evrensel olarak kabul edildiğinden “ulus-devletin bunları yürürlükten
kaldıramayacağı” iddia edilmektedir. Bazı yorumculara göre, “insan hakları devletin yetki
alanında olmayan küresel bir sorundur” ve “bir devlet insan haklarını ihlal ettiğinde ya da bir
devlet sınırları içinde bu tür bir ihlal meydana geldiğinde ve bu ihlal karşısında söz konusu
devlet gerekli tutumu takınmadığında, uluslararası topluluğun buna müdahale edebileceğidir
ve müdahale etmesi gerektiğidir”. Küresel Ölçekte insan haklarıyla ilgili kaygılar Holocaust’a
ve diğer yirminci yüzyıl vahşetlerine bir tepki olarak ortaya çıkmış ve 10 Aralık 1948
tarihinde, BM Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni onaylamıştır (Ritzer, 2011).

Şekil 9.3
Yukarıda özetlenen ulus devletin aşıldığına ilişkin görüşlere itiraz edenler de mevcut.
Örneğin Michael Mann (2008), küreselcilerin yaklaşımlarını fanatizm olarak yorumlayarak,
bunlara karşı dikkatli olmalıyız diyor. Mann’a göre küreselciler, “tarihi göz ardı ederek, ulusdevletlerin eski güçleri üzerinde çok fazla duruyorlar; küresel değişimleri atlayarak, ulusdevletlerin düşüşünü abartıyor ve kendi çokluklarına dikkat etmeden, uluslararası ilişkileri
küçümsüyorlar”. Ona göre küreselleşmenin etkisi ülkelere göre değişebilir. Bazı ilkelerde ulus
devleti zayıflatırken, bazılarında da güçlendirebilir. Küresel dönüşüm, “kuzeyin en gelişmiş
ulus-devletlerini zayıflatır gibi görünürken, başarılı bir ekonomik gelişim, başka yerlerdeki
ulus-devletleri güçlendirmektedir”. Bu sebeple ulus devleti güçlendirdiğini ya da zayıflattığını
söylemek doğru değildir. Mann, karşıt görüşlerin aksine, kimlik politikalarının ulus devletleri
güçlendirdiğini iddia ediyor.
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Bunun yanında “gelişmiş endüstri toplumlarında devletin rolünün sürdüğünü ve hatta
arttığını” savunanlar da mevcut. Özellikle artan küresel güvensizliğin devlete talebi
artırdığını iddia etmektedirler. Bazıları da küresel dönüşümün, küreselcilerin iddia ettikleri
gibi güçlü olmadığını ifade ediyorlar. Örneğin ulus devletlerin sınır kontrolleri on dokuzuncu
yüzyıldan daha fazla diyorlar. Dolayısıyla küreselleşmeyi “basitçe ulus-devlete yönelik bir
tehdit, onu sınırlandıran bir şey olarak değerlendirmenin yanlışlığıdır; küreselleşme, ulusdevlet için aynı zamanda bir imkân da olabilir” diyorlar. Örneğin “küreselleşmenin talepleri
Avustralya toplumunda gerekli değişiklikleri (en azından neoliberal bir bakış açısıyla) gerçekleştirmede bir temel olarak kullanılmıştır” (Ak: Ritzer, 2011). Aslında ulus devletin
“aşılması” ya da yetkilerinin sınırlandırılmasına ilişkin en önemli örneklerden birisini Avrupa
Birliği oluşturmaktadır.

9.3. Ulus Ötesi Bir Avrupa mı Doğuyor?
Avrupa’da kökleri Orta Çağ’a kadar giden federalist bir düşünce mevcut. Bu akım,
Avrupa’nın iç çatışmalarının ortadan kaldırılması açısından, ortak bir anayasa temelinde
bütünleştirilmesini ve ulusal ordular yerine tek bir ordunun tesis edilmesini savunmuştur.
Ancak Avrupa’da federalist düşünce uygulamada rağbet görmemiştir ve Avrupa kendi içinde
büyük çatışmaları yaşamıştır.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) örneğinde
görüldüğü gibi yarı federalist ve belli alanlarda ulus devletin yetkilerini sınırlayan oluşumlar
ortaya çıkmıştır. Yine iki büyük dünya savaşının yarattığı kaygı ile Avrupa ulus devleti aşan
oluşumlar içine girmiştir. Ancak, Avrupa Savunma Topluluğu (AST) örneğinde olduğu gibi
bu çabalar çoğu kez sonuç vermemiştir.
Avrupa’da ileride ortaya çıkabilecek bir savaşı imkânsız hâle getirmek amacıyla,
Fransa tarafından önerilen proje, 1955 yılında yine Fransız parlamentosundaki özellikle De
Gaullecü / milliyetçi milletvekillerinin muhalefetiyle, 1955 yılında daha doğmadan ortadan
kalkmıştır.
Ancak Avrupa’da ulus devleti dizginlemek isteyenlerin çalışmaları durmamıştır. Bu
kez ekonomik planda başlayan entegresyon teşebbüsleri ile aşama aşama ulus ötesi
bütünleşmeyi gerçekleştirmek istemişlerdir. Ekonomik bütünleşmenin zamanla, Alman
Zolleverein örneğinde olduğu gibi, siyasal bütünleşmeyi getireceğini düşünmüşlerdir.
Toplulukları kuran Paris ve Roma Antlaşmalarının metinlerine baktığımız zaman, ulus
devletin ellerindeki bazı yetkilerinin, uluslarüstü otoriteye devredildiğini görüyoruz. Özellikle
Paris Antlaşması çok daha güçlü uluslarüstü bir karakteristiğe sahiptir. Roma Antlaşmasında
ise, uluslarüstü bürokrasi, bağımsız bütçe kaynakları ve özellikle de bazı alanlarda oy çokluğu
ilkesiyle karar alma uygulamaları, ulusal otoritelerin yetkilerini birçok alanda
sınırlandırmaktadır.
AB’nin ulusal egemenliğe dokunan bu uluslarüstü yönü, geçmişte hep en büyük
anlaşmazlık konularından birisi olmuştur. Örneğin 1960’lı yıllarda, De Gaulle, ulusal
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egemenliği zedeleyen Topluluk karar alma şeklini değiştirmek amacıyla, o dönemde oldukça
ciddi bir krizin yaşanmasına yol açmıştır. Sorun, tekrar oybirliği ilkesine dönüşle
çözülmüştür.
Daha sonraki yıllarda ise, AB’nin uluslarüstü karakterine en sert muhalefet
İngiltere’den gelmiştir. Özellikle ortak para politikası konusunda bu ülke oldukça mesafeli bir
tutum sergilemiştir. Çünkü ortak para politikası demek ulusal egemenliğin bir bölümünün
uluslarüstü kurumlara devredilmesi anlamına gelmektedir (Jocobson, 1997:20).
Yüzyılda Avrupa’nın tarihine baktığımız zaman, hep ulus devleti aşmak isteyenler ile
ulus devlet taraftarları arasındaki mücadeleye tanık oluyoruz. Bu mücadele ekonomik gelişme
dönemlerinde genellikle ulus devleti aşma çabası içindeki AB yanlıları lehine gelişirken,
ekonomik krizin ya da işsizliğin artış eğilimine girdiği dönemlerde ulusçuluğun tırmanışa
geçtiğini görüyoruz.
Günümüzde Avrupa Birliği, bazı bakımlardan ulus devleti aşan bir görünüm
sergilemektedir. Örneğin AB, kendisine ait bağımsız gelir kaynaklarına sahiptir. Sayıları otuz
binden fazla olan uluslarüstü bir bürokrasisi mevcuttur. Aynı zamanda birtakım kararlar, bazı
ulusal hükümetlerin muhalefetlerine rağmen alınabilmektedir.
Sınır kontrolleri büyük ölçüde, gevşetilmiş ve birçok alanda ortak politikalar
izlenmeye başlanmıştır. Ekonomiden sosyal ve kültürel politikalara kadar birçok alanda ortak
programların oluşturulması çabası içine girilmiştir. AB’nin işgücü değişim programı
vasıtasıyla, yeni bir tür uzlaşma arayışında olduğu iddia edilmektedir (Delony, 1998 ve
Caoplow, 1998).
Nasıl kültürel bütünleşmede eğitim politikalarının olumlu bir işlevi olmuş ise,
günümüzde de enformasyon teknolojilerinin tüm dünyayı olduğu gibi Avrupa’yı da
bütünleştireceği şeklinde beklentiler vardır. Bir diğer ifade ile küreselleşme sürecinde Avrupa
adeta bir ara istasyon olarak değerlendirilmektedir.
Bir üst mahkeme olan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın kararları niteliğine göre tüm
ulusal hükümetleri bağlayıcıdır. Bazı yazarlar, bu gelişmeleri ulusal egemenliğin sonu ve
Avrupa devletinin yükselişi olarak değerlendirmektedirler (Hoval, 1998:23).
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Şekil 9.4
Ancak bütün bunlar Avrupa’da ulus devletin aşıldığını ispatlamak için yeterli mi? Bu
konuda derinlemesine çalışma yapan akademisyenlere göre, ulus devletin ya da ulusal
kimliğin aşıldığına dair ortada yeterli delil yok (Smith, 1994:221-67). Her ne kadar AB
üyesi ülkeler kendi sınırları içerisinde tek merkezi güç olmasalar bile, AB, Giddens’in
(1993:344) deyimiyle “ne ulustur ne de devlet”.
Uluslar üstü otoriteye sahip olan bir Komisyon ve onun uluslar üstü memurları olsa
bile, AB’nin asıl karar alma organı, ulusal otoritelerin temsilcilerinden oluşan Bakanlar
Konseyi (The Council of Europe) dir. Komisyon daha ziyade Bakanlar Konseyini harekete
geçiren organdır. Konseyin karar alma sürecinde ise, daha ziyade ulus devletlerin çıkarları ön
plandadır.
Öte yandan AB’de stratejik kararlar, oy çokluğu değil, ulusal hükümetlerin tümünün
katılımıyla (oybirliği) ile alınır. Üye devletlerin ulusal çıkarlarına ters düşen konularda hayır
deme imkânı vardır.
Ayrıca AB’de ayrılmayı engelleyen hiçbir hukuki müeyyide de mevcut değildir. Her
hangi bir ekonomik krizin beraberinde getireceği içine kapanma eğilimi, AB’de kısa bir
sürede, Topluluk müktesebatının reddedilmesine yol açabilir.
Avrupa “ortak ideal” ya da “ortak değer”lerden ziyade “ortak çıkar”lar arasında bir
araya gelmiş bağımsız ulus devletlerin topluluğudur. Ancak bu ortak çıkar, sermayenin
küreselleşmesi ve ulusal pazarların giderek artan bir şekilde daha çok yetersiz hâle gelmesine
paralel olarak, uluslarüstü bölgesel otoritelerin daha çok yetki ile donatılmasına yol açacaktır.
Nitekim yavaş da olsa eğilim bu yöndedir.
Öte yandan 1979 yılından beri doğrudan se-çimlerle işbaşına gelen ve geldikleri
ülkelere göre değil de siyasal görüşlerine göre grup oluşturan Avrupa Parlamentosunun da
normal bir parlamentonun yasama yetkisi ile donatılmadığını görüyoruz.
221

Şekil 9.5
Kısaca belirtmek gerekirse, Avrupa Birliğinde, ulus devletler, ulusal sınırları içerisinde
tek egemen otorite değillerdir. Artık yetkilerinin bir kısmını AB ile paylaşıyorlar; eğilim ise
büyük ölçüde artan iş birliğine paralel olarak uluslarüstü otoritelere daha çok yetki devri
doğrultusunda. Buna karşılık mevcut durum açısından Avrupa’da hâlen hâkim olan ulus
devletlelerdir ve uluslarüstü otoritelerin yetki sahibi oldukları alanlar ise, oldukça sınırlı
düzeyde kalmaktadır.
Uluslarüstü oluşumlara ilişkin düşünceler yeni değil. Kökleri ulus devletin de öncesine
kadar gidiyor. Roma İmparatorluğunun yıkılmasından sonra, Orta Çağ’da “Avrupa devleti” ya
da “dünya devleti” kurmaya yönelik teklifler mevcut. Örneğin iki yüz yıldan fazla bir süre
önce ünlü filozof Kant, ulusal orduların dağıtılarak, ülkelerarası federasyonun kurulmasını
savunmuştur.
Yine geçtiğimiz yüz yılda sosyolojinin kurucu isimleri, ulusçuluğun gerileme
sürecinde olduğunu düşünmüşlerdir; ancak, yanılmışlardır. AB Komisyonu başkan yardımcısı
Leon Britton’un da belirttiği gibi, bu yüzyılın sonunda sınır kontrolleri on dokuzuncu yüzyılın
sonundakilerden daha az değildir.
Bugün insanlığın paylaştığı bütün kolektif kimlikler arasında ulusal kimlik, en önemli
ve kapsamlı olanıdır. Dünya her şeyden önce ulus devletler (ya da ulus olduğu iddiasındaki
devletler) esasına göre bölünmüşlerdir. Smith’e (1994: 221) göre, sınıf, cins, ırk, din gibi
diğer kollektif kimlik türleri, ulusal kimliklerle örtüşebilirler veya terkibe girebilirler ama
yönünü etkileyebilmiş olsalar da, altını oymakta nadiren başarılı olmuşlardır.
Son yirmi otuz yıl içinde, ulus devletin güçleri bir miktar aşınmaya uğramış olabilir.
Fakat ulus devlet birçok insan için, kimliğinin birinci derecede merkezî olma özelliğini hâlâ
korumaktadır. Bireyler patronlarının kim olduğuna ve geçimlerini sağlamak için ne
yaptıklarına hiç bakmadan, devlete vergi ödemekte, kanunlarına tabi olmakta, gerektiğinde
ordusunda hizmet etmekte ve ancak onun pasaportunu haiz olarak seyahat edebilmektedir.
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Devletin özerkliği ve işlevleri açısından ulus aşırı trendlerin etkisiyle aşınmaya uğrasa bile,
küresel değişime karşı duyarlılığı ortaya koyabilmek bakımından, kilit birim olarak devletin
yerine konabilecek yeterli, özellikleri taşıyabilen bir ikame unsuru henüz ortaya çıkmamıştır.
Ulusal egemenlik ile uluslararası hukuk arasındaki gerilim artık iyice ortaya çıkmıştır
ve nasıl çözüleceği de pek bilinmemektedir. Ulus devletlere yeni sınırlamalar getirse de,
çağdaş koşullarda egemenliğin, bütünüyle aşındığı sonucunu çıkartmak doğru değildir
(Kennedy,1995: 172).
Buna karşılık diğer cepheden baktığımızda ise, ekonomik küreselleşme, MAI
örneğinde olduğu gibi, ulus devletlerin ellerindeki bazı yetkilerin kullanılmasında sınırlar
getirmeye başlamıştır. Enformasyon teknolojileri, ulus devletlerin geleneksel sınırlarını büyük
ölçüde aşındırarak, ekonomide olduğu kadar, kültür ve siyasette de küresel oluşumların
işaretlerini vermektedir. Ayrıca, ulus devletin küreselleşme trendiyle dışarıdan olduğu kadar,
yerelleşme trendi ile de içeriden aşındırılmaya başlanmış olması, P. Kennedy’nin (1995:171)
vurguladığı gibi, ulusal bütünlüğün parçalanma riskini de içinde barındırmaktadır.
Türkiye gibi eksik sanayileşmiş, eksik modernleşmiş, dolayısıyla uluslaşma sürecinde
geç kalmış ülkeler açısından, bu tartışmalar, üzerinde düşünülmesi gereken oldukça derin
imalar taşımaktadır.

9.4. Ek Okuma: Ulus Devletin ve Ulus Egemenliğinin Zayıflaması 7
“Devlet”in bir yönetim aygıtı olarak varlığı, sanıldığının aksine, insanlık tarihi kadar
eski değildir. Devletler tarihine bakıldığında günümüz modern devletlerinden önce de
devletlerin var olduğu; ancak, en ilkel devlet biçimlerinin bile görece yeni olduğu
görülmektedir.
Ne var ki özellikle yakın zamanlarda, küreselleşme süreci ile birlikte devlet yapısında
bir değişimin baş gösterdiği, modern devletin temel yapılarının parçalandığı, artan şekilde
ulus-devletlerin ekonomik sınırlarının bulanıklaştığı, ulus-devletin gerileme içine girdiği ve
çok ciddi ölçüde güç kaybettiği ileri sürülmektedir. Bu görüş sahiplerine göre, yeni bir bin
yıla yaklaşırken, sermayenin dünya üzerindeki hareket serbestiyetinin, çok uluslu şirketlerin
ve ulus-ötesi mal ve hizmetlerin artması, ekonomik örgütlenme ve faaliyetler için üs olan
devleti gittikçe marjinalleştirmektedir.
Ulus-devletin gerilemesi ile refah devletinin zayıflaması, diğer bir ifadeyle refahın adil
dağılımının bozulmaya yüz tutması arasında dolaysız bir bağın bulunması, konuyu bu
araştırma için önemli kılmaktadır. İlerleyen sayfalarda daha ayrıntılı olarak ele alınacağı
üzere, küreselleşme, neoliberalizm, ekonomilerin uluslararasılaşması, ulus-devletin
zayıflaması gibi unsurlar, hep birlikte refahın adil dağılımı üzerinde olumsuz bir rol
oynamakta, son çeyrek yüzyıla kadar sosyal adalet ve sosyal politika anlayışında ulaşılan
gelişmelerde bir durağanlık ve geriye gidişe yol açmaktadır.
Ek okuma metni Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in “Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti” (İTO,2007) kitabından alınmıştır.
Küreselleşmenin refah devleti uygulamaları üzerindeki etkilerinin kapsamlı analizi için Prof. Özdemir’in kitabına bakınız.
7
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Küreselleşmenin ve küresel bir ekonominin ortaya çıkışının, devletler açısından
ölümcül olacağını savunanlar, hükümetlerin artık iç ekonomilerini II. Dünya Savaşı’ndan
sonraki otuz yılda olduğu gibi yönetemeyeceklerini, çünkü bütün ekonomilerin, uluslararası
ekonomiyi biçimlendiren güçlerin açık bir şekilde etkisi altında bulunduğunu öne
sürmektedir.
Ulus-devletlerin, dolayısıyla bunların bir işlevi olan sosyal refah hizmetlerinin, 1980’li
yılların başında zayıflamaya ve yıpratılmaya başlandığı, bunun altında ABD kaynaklı yeni bir
ekonomik düzen anlayışının yattığı görülmektedir. Yeni Sağ olarak adlandırılan bu akımın
temel amacı, bir yandan müdahaleci refah devleti anlayışının, yani devletin üstlendiği
birtakım ekonomik ve sosyal görevlerin ne kadar kötü ve yanlış olduğunu ortaya koymak,
diğer yandan da piyasa ekonomisinin fayda ve faziletlerini öne çıkarmaktır. Sonuçta, bunların
hepsi, ulus-devletlerin güçsüzleştirilmesi, küçültülmesi, yetkilerinin ve sorumluluklarının
kısıtlanmasını gündeme getiren uygulamalardır. Burada şöyle bir tehlike söz konusudur:
Sarkaç bir uçtan diğer bir uca, yani sorunların çoğunun çözümünü devlete bırakan bir
görüşten, sorunu devletin kendisi olarak gören bir anlayışa doğru kaymaktadır.
Diğer yandan, son yıllarda gittikçe daha belirgin hâle geldiği üzere, ulus devletin
otorite ve yetkilerinden bir kısmının ya “ulus-altı” (yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlar ve
diğer sivil toplum örgütleri) ya da “ulus-ötesi” (IMF, Dünya Bankası ve DTÖ gibi) düzeydeki
kurumlara dağıldığı gözlenmektedir. Ancak, bundan, devletin sonunun geldiği ve devletin güç
kaybettiği varsayımına ulaşmak yanlış olacaktır. Çünkü devletler her şeye rağmen uluslararası
politikanın temel aktörlerinin en önde gelenidir. Ulus-devletin çoğu işlevlerinin ulus-üstü
düzeyde gerçekleştirilmesine olanak yoktur. Devlet faaliyetlerinin ulus-altı düzeye
kaydırılmasına yani ademimerkezileşmesine en güzel örnek İngiltere ve İsveç’tir. Bu
ülkelerde, iktidarın yerel, kentsel veya bölgesel düzeye devredildiği görülmektedir. Aynı
şekilde, merkezî hükümetin sosyal yardım alanında üstlendiği birçok görev de yerel
yönetimlere ve sivil toplum örgütlerine devredilmiştir.
Diğer yandan, son 50 yılda birçok uluslararası politik otoritenin varlık kazanmasının
(BM, IMF, Dünya Bankası, WTO gibi), devlet işlevlerinin ulus-ötesi bir düzeye aktarılmasını
ortaya çıkardığı da görülmektedir.
Ulus-ötesi kuruluşların hem sayısı hem etkinliği hem de bunların birbirleriyle olan
yoğun temasları, son 20-30 yıl içerisinde, ulus devletlerin varlığına yönelik birtakım
tartışmaları da beraberinde getirecek derecede artmıştır. 1945’ten beri resmi ulus-ötesi devlet
dışı kuruluşların sayısının da 2 kattan fazla artış gösterdiği görülmektedir.
Bu uluslar-üstü kuruluşların politik ya da politik-ekonomik amaç taşıyanları özel bir
öneme sahiptir. Örneğin, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB), Birleşmiş
Milletler (UN), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), hükümetler üzerinde bağımsız bir nüfuza
sahiptir. Bu kurumların nüfuzlarının giderek artmasının, ulus-devletleri zayıflattığı, onların
bağımsızlık ve egemenliklerini tehlikeye düşürdüğü öne sürülmektedir”.
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AB, NAFTA ve diğer bölgesel ekonomik kuruluşların artması, ulus-devletlerin
egemenliğini ve özerkliğini zayıflatan diğer bir gelişmedir. Örneğin Avrupa Birliği’nde
kararlı bir şekilde politik bir bütünleşmeye doğru ilerleyen sürecin, üye devletleri yok edeceği
ya da daha iyi koruyacağı yönünde canlı bir tartışma sürüp gitmektedir. Üzerinde şüphe
olmayan husus, bu kuruluşların mali, parasal ve sosyal politika yönünden ulusların
egemenliğini sınırladığıdır.
Özetlenirse, “ulus-devletlerin egemenliği ve özerkliği, küreselleşme ve bölgesel
ekonomik kuruluşların büyümesi yoluyla perdelenmektedir. Aslında bölgesel kuruluşlar, ulusüstü düzeyde bir sosyal politikanın geliştirilmesi açısından bir potansiyel oluşturmasına
rağmen (AB örneğinde görülebileceği gibi uygulamada bu olasılığın oldukça sınırlı kaldığı
gözlenmektedir.
Aksine, ekonomik deregülasyon ve üye ülkelerde sosyal koruma standartlarının
zayıflatılması amacına yönelik baskılar, bölgesel kuruluşlar üzerinde daha fazla potansiyele
sahip gibi gözükmektedir.” Bütün bunların yanında, “ulus-devletin çöktüğü” iddiasını abartılı
bulanlar da vardır. Bunlar, devletlerin, ekonominin yönetiminden çok da geri çekilmediğine
inanmaktadır. Küresel çapta, ulus-devlete denk düşecek herhangi bir politik kuruma dair
herhangi bir işaret de yoktur. Ancak, şurası açıktır ki, uluslararası ekonomik ve politik
düzende farklı yerlerde bulunan ülkeler üzerinde küreselleşmenin çok farklı etkileri olacaktır.
Yine, küreselleşmenin, devletlerin faaliyetlerini ciddi biçimde değiştirmiş olduğunun inkâr
edilmesi de çok zordur.
Bunlara göre gerçek şudur ki, devlet-ötesi düzenlemeler giderek daha önemli hâle
gelmekte, bazı ulus-ötesi kuruluşların güçlerinin arttığı görülmektedir. Ancak, devletler,
özellikle de güçlü devletler, hâlâ bu oyunda en büyük oyuncu olarak kalmaya devam
etmektedir. Yine, ulus-devletlerin, karşılarına çıkan değişimler dizisi karşısında, gittikçe güç
kaybettikleri görüşü yanlıştır.
Ulus-devletlerin kendi başlarına hareket etme yetenekleri, ulusal sınırlar dışında
oluşan gelişmelerce sınırlandırılmaktadır; fakat bu, devletin sahip olduğu kontrolü kaybetmesi
anlamına gelmemektedir.
Dolayısıyla, devletlerin güçleri her ne kadar azalmışsa da, hâlâ hem iç hem de
uluslararası arenada belirleyici oyuncular olarak kalmaya devam etmektedir. “Çeşitli
alanlarda (sosyal yardım, işgücü piyasaları ve endüstri politikaları gibi) devletlerin, sadece
yeni işlevler üstlenmek için bazı geleneksel işlevleri terk ettikleri” görülmektedir. Bu durum,
ulus-devletlerin ölmediğini, ancak farklılaştığını ve geliştiğini göstermektedir. Zaten, iç ve dış
güvenlik, adalet sağlama ve altyapı gibi alanlarda devletin bütün ihtişamıyla ayakta durduğu
görülmektedir.
Son olarak ulus-devlet biçimindeki bir gerilemenin, benzer şekilde modern devlette bir
gerileme anlamına geleceği de ileri sürülemez. Ulus-devlet, modern devletin en yaygın biçimi
olmasına rağmen, onun değişime uğraması, genel olarak devlet kavramına bir zarar vermez”.
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Uygulamalar
1)
Küreselleşme sürecinde ulus devletin gerilediği iddialarını Türkiye açısından
değerlendiriniz. İki faklı iddiayı sorgulayan bir makale yazarak tartışmaya açınız.
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Uygulama Soruları
1)
Küreselleşme hangi alanlarda ulus devleti zayıflatıyor, hangi alanlarda
güçlendiriyor?
2)
yansıyor?
3)

Küreselleşmenin ulus devlet üzerindeki etkisi sizin gündelik hayatınıza nasıl
Avrupa Birliği, Avrupa’daki ulus devletleri nasıl etkiliyor? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ulus devletin gelişimini ve küreselleşme sürecinin ulus devletler
üzerindeki etkilerini tartıştık. Sosyal teoride “ulus devlet”in gelişimi, “modernite”nin bir
sonucu olarak değerlendirilir. Kökleri her ne kadar eskiye gitse de ulus devlet, son üç yüz
yılın ürünü olan modern bir kurumdur. “Endüstriyel toplum”un yükselişine paralellik gösterir.
Ulus devletlerin gerilemesi, küreselleşme tartışmalarının merkezinde yer almaktadır.
Küreselleşme çağında devletler artık kendi sınırlarını kontrol etmekte zorlanmaktadırlar.
Küresel sermaye elde ettiği küresel akışkanlık sayesinde, ulus devletlere istediklerini dayatır
hâle gelmiştir. Küreselleşme karşısında ulus devletlerin “edilgen mağdurlar”a
dönüştürüldükleri iddia edilmektedir. Bazı yazarlar, radikal bir yaklaşımla ulus devletlerin
otoritelerinin azaldığını, karar süreçlerinde ulusal hükümetlerin eskisi kadar yetkisi
olmadığını belirtiyorlar. Geçmişte “piyasalar devletin egemenliği altındayken, bugün aynı
devletlerin hükümetleri pek çok önemli meselede piyasanın egemenliği altında”dır diyorlar.
Enformasyon teknolojilerinin küresel etkileşimi artırmış olması ise, ulus devletlerin
aşındırmasında önemli faktörlerden birisi olarak gösterilmektedir. Ulus devletin mahiyeti
dışsal sebeplerle değişmiştir. Küreselleşmenin yaratmış olduğu sorunlar, ulus devletin
boyutlarını aşmakta ve onun bütünlüğünü parçalayarak, ulus devletin dayandığı siyasal
topluluğun sosyolojik mahiyetini, hem de topluluğun meşru kıldığı egemenliği
dönüştürmektedir. Küreselleşme ulusu da post-modernleştirmiştir. Küresel ekonomide iş,
artan bir şekilde çok uluslu olmaktan, ulus aşırı olmaya doğru yönelmiştir ve bu yolda hızla
gelişmektedir. Yeni üretim ve iş bölümü ulus devletin güvenliğini tehdit eden potansiyel
tehlikelerden birisi hâline gelmiştir. Ayrıca bilgi akışları, yasadışı göçmenler, yeni toplumsal
hareketler, teröristler, suçlular, uyuşturucular, para, seks ticareti, ulus-devletin özerkliğini
tehdit etmektedir. Küreselleşmenin ulus devleti gerilettiği görüşüne karşı çıkanların
argümanları üzerinde de durduk. Çoğunluğu kuşkuculardan oluşan bu yazarlara göre
küreselciler, tarihi göz ardı ederek, ulus-devletlerin eski güçleri üzerinde çok fazla duruyorlar;
küresel değişimleri atlayarak, ulus-devletlerin düşüşünü abartıyor ve kendi çokluklarına
dikkat etmeden, uluslararası ilişkileri küçümsüyorlar. Ona göre küreselleşmenin etkisi
ülkelere göre değişebilir. Bazı ilkelerde ulus devleti zayıflatırken, bazılarında da
güçlendirebilir. Ayrıca bu bölümde ulusaşırı bir entite olarak Avrupa Birliği üzerinde de
durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi ulus devletlerinin sonunun geldiği düşüncesinin
gerekçelerinden birisi değildir?
a)

Misyonunu tamamlamış olduğu

b)

Günümüzde moderniteyi aşan bir sürecin yaşandığı gerçeği

c)

Ulus devletlerin ekonomi üzerindeki tek otorite olmaları

d)

Enformasyon teknolojilerinin küresel etkileşimi arttırmış olması

e)

Post-endüstriyel çağda ulus devletlerin işlevlerini yitirmiş olması

2)
Dev bir telefon santrali kurulması fikrini bir karşı devrim olarak niteleyen kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Stalin

b)

Lenin

c)

Troçki

d)

Churchill

e)

Mussolini

3)
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşen sermayenin ulus devletler karşısında
güvenceye alınması anlamına gelmektedir?
a)

Çok taraflı yatırım anlaşması

b)

Çok uluslu şirketlerin sayısının artması

c)

Dünya bankası gibi kurumların etkinliğinin azalması

d)

Ulus devletleri yöneten iyi niyetli yöneticilerin varlığı

e)

Şirketlerin çıkarcı yaklaşımları

4)
birisidir?

Aşağıdakilerden hangisi ulus devletin özerkliğini tehdit eden unsurlardan

a)

Ortak dil

b)

Ortak kültür

c)

Ortak değerler

d)

Sınırları belli bir coğrafi alanın varlığı

e)

İnsan hakları konusunda hassasiyetlerin artmış olması
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5)
birisidir?

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’daki federalist düşünce akımının görüşlerinden

a)

Ulusal orduların güçlü olmasını destekler.

b)

Ulus devletlerin güçlenmesini destekler.

c)

Avrupa’nın ortak bir anayasa temelinde bütünleştirilmesini savunur.

d)

Bütünleşmeyi eleştirir.

e)

Ulusal anayasaların güçlü olması gerekliliğini savunur.

6)
İngiltere’nin ortak
aşağıdakilerden hangisidir?

para

politikalarına

a)

Ulusal kurumlara güvenmiyor olması

b)

İngiltere’nin topluluğun lideri olmak istemesi

c)

Federalizmi savunuyor olması

mesafeli

durmasının

sebebi

d)
Ulusal egemenliğin bir bölümünün uluslarüstü kurumlara devredilmesi anlamına
geliyor olması
e)

Konuya yeterince hâkim olmaması

7)

Kültürel bütünleşmede aşağıdaki hangi politikaların olumlu bir işlevi olmuştur?

a)

Çevre politikaları

b)

İnsan hakları

c)

Hukuk

d)

Eğitim

e)

Ekonomi

8)

Aşağıdakilerden hangisi AB’nin uygulama biçimlerinden birisi değildir?

a)

Uluslar üstü bir otoriteye sahip bir komisyon mevcuttur.

b)

Komisyonun uluslarüstü memurları vardır.

c)

Asıl karar alma organı Bakanlar Konseyidir.

d)

Stratejik kararlar oy çokluğu esasına göre alınır.

e)

Stratejik kararlar oy birliği esasına göre alınır.
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9)
Ulusal ordular dağıtılarak ülkeler arası federasyonun kurulmasını savunan
filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a)

F.Hegel

b)

M.Weber

c)

K.Marks

d)

E.Durkheim

e)

I. Kant

10)

Aşağıdakilerden hangisi devletleri içeriden aşındıran unsurlardan birisidir?

a)

Ekonomik küreselleşme

b)

Enformasyon teknolojileri

c)

Yerelleşme

d)

Küreselleşme

e)

Post-endüstriyel devrim

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) a, 4) e, 5) c, 6) d, 7) d, 8) d, 9) e 10) c
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10. AVRUPA KİMLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Avrupa kimliğinin oluşumu, Avrupa kimliğinin mümkün olup olmadığı,
Avrupa kimliği içinde Türkiye’nin yeri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bir taraftan kozmopolit küresel kültürün etkisinin hissedildiği, diğer taraftan da
ulusçuluk eğilimlerinin derinden derine varlığını koruduğu bir dünyada bölgesel kimlikler
mümkün mü?

1)

2)

Sizce Türkiye Avrupa’nın bir parçası mı?

3)

Avrupa kimliği tartışmaları içinde Türkiye’nin yeri neresidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım
oluşum

Okuyarak, yorumlayarak ve
mümkünse
arkadaşlarınızla
tartışarak

Avrupa Kimliği

Avrupa kimliği ve
sürecini öğreneceksiniz.

Türkiye’nin Yeri

Avrupa kimliği tartışmaları içinde Okuyarak, yorumlayarak ve
Türkiye’nin yeri konusunda bilgi mümkünse
arkadaşlarınızla
tartışarak
sahibi olacaksınız.
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Anahtar Kavramlar
•

Avrupa Birliği

•

Avrupa Kimliği ve Türkiye
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Giriş
Bir taraftan derinlerde yerel/milli kimlik aidiyetlerinin varlığını koruduğu, diğer tarafta
da hız kazanan küreselleşmenin pompaladığı küresel/kozmopolit kültürün yaygınlaştığı bir
dünyada, ara bir form olarak Avrupa kimliği tartışmalarının da öne geçtiğine tanık
olunmaktadır.
Gerek post-modernlerin, gerekse Huntington gibi bazı bilim adamlarının moderniteden
farklı olarak ekonomik ve siyasal unsurlar yerine uygarlık ya da kültür unsurlarını öne
çıkartmaları, genelde kimlik kavramına ve daha özelde ise Avrupa kültürel kimliği kavramına
yönelik ilginin artmasına yol açmıştır.
Bu durum, genelde Batıda “öteki” içerisinde değerlendirilen; ancak her şeye rağmen
AB’nin içinde yer almak isteyen Türkiye açısından özel bir önem taşımaktadır.
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10.1. Avrupa Kimliği
Avrupa kavramının kökleri her ne kadar eski Yunan mitolojileri dönemine kadar
uzansa bile, siyasal bir unsur olarak Avrupa’ya ait olma duygusu daha çok modern
zamanlarda ortaya çıkmıştır (Yurdusev, 1997:30-59).
Edgar Morin’e göre Avrupa’nın kökeninde özgün bir kurucu ilke yoktur. Eski Yunan
ve Latin uygarlıkları ve onların temelindeki ilkeler Avrupa’nın kenarına aittir ve Avrupa’dan
eskidirler. Hıristiyanlık ilkesi ise Asya’dan gelmiştir ve Avrupa’da yayılabilmesi ancak
bininci yılı tamamlamasından sonra mümkün olabilmiştir. Dolayısıyla Avrupa’yı Avrupa’dan
yola çıkarak anlamak zordur. Onun birden çok yüzü vardır ve farklı yüzleri üst üste
konulduğunda ancak belirsizlik yaratan bir kavramdır. Avrupa’nın birliği çokluğundadır.
Kendisi de çoğulcu ve çelişkili olan bu birliği halklar, kültürler, sınıflar ve devletler
arasındaki karşılıklı ilişkiler oluşturmuştur (Morin, 1988:28-33).
Morin Avrupanın karşıtlıklar/farklılıklar üzerine kurulu olduğunu şu şekilde
vurguluyor: Avrupa hukuktur diyemeyiz, çünkü o aynı zamanda kaba kuvvettir; Demokrasidir
diyemeyiz, çünkü o aynı zamanda ezmedir, baskıdır; Avrupa’nın maneviyatçılık olduğunu
söyleyemeyiz, çünkü o aynı zamanda maddeciliktir; Avrupa ölçü demekse ölçüsüzlükte aynı
derecede Avrupalıdır; Avrupa akıl demekse efsane de en az onun kadar Avrupalıdır (Morin,
1988:33).
Avrupa’nın kültürel kimliği konusunda bizim açımızdan en çok tartışılan faktör
dindir. Hiç kuşkusuz Hristiyanlık tarihsel olarak Avrupa’nın kültürel kimliğinin unsurlarından
biridir. Ancak bunun Avrupa kimliği içerisindeki bugünkü yeri, kendisine laikliği ilke
edindiklerini söyleyen bu ülkelerde oldukça tartışmalıdır.
Tarihsel açıdan Orta Çağ Avrupa’sı sadece halkıyla değil, siyasal olarak da Hristiyan
bir Avrupadır. Orta Çağ’da Avrupa’nın kendi içine kapanık bir Hristiyan skolastiğine
itilmesinde, İbni Haldun ya da H. Prienne gibi tarihçilerinde belirttiği gibi İslam uygarlığının
gelişiminin oldukça büyük etkisi olmuştur. Ayrıca Avrupa’nın Hristiyanlık bayrağı altında,
haçlı seferleri vasıtasıyla ilk birleşmelerinin sebepleri arasında da yine İslam’ın gelişiminin
etkisi olmuştur.
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Şekil 10.1
Tarihsel olarak Avrupa kimliğinin doğuşunda “karşıt kimlik” unsurunu (yani “negatif”
olanı, “düşman”ı, “öteki”ni) İslam oluşturmuştur. Bilindiği gibi her kimlik karşıtıyla vardır.
Avrupa’nın karşıtı tarihsel olarak hep en yakınındaki “doğu” yani Akdenizli Müslüman Doğu
olmuştur (Hentch, 1996:75). Nitekim kendi kimliğini tanımlama sürecinde Avrupa’da Doğu
ile ilgili yüzlerce ciltlik kitap yazılmıştır.
Ancak Edeard Said’in (1982:113) ünlü çalışmasında da değindiği gibi Doğu her
devirde Avrupa’nın ihtiyaçlarına göre yorumlanmıştır. Dolayısıyla Doğu, fikirleri, hayalleri,
kişiliği, deneyleri ile karşıtlıklar yaratarak Avrupa’nın (yani Batı’nın) tarifini
kolaylaştırmaktadır. Doğu ile Batı’nın ilişkisinin bu şeklini belirleyen pek çok kelime
üretilmiştir. Örneğin Doğulu düşüncesizdir, haindir, çocuksudur, ilgisizdir; Avrupalı ise
bunlara karşılık erdemlidir, olgundur, normaldir. Romantikler gibi istisnai düşünürleri hariç
tutarsak tarihsel olarak Batı’nın Doğu’ya bakışı Said’in belirttiği gibi olmuştur. Nitekim Batı
Avrupa’daki gelişme sürecinde büyük rolü olan Rönesans söyleminde, Avrupalı olmayan
yabancıya “putperest”,” kafir” ya da “iblis” yakıştırmaları yapılırken, Aydınlanma döneminde
büyük ölçüde Doğu’nun şahsında temsil edilen ötekinin en belli başlı özelliği “boş inanç” ve
“cehalet”tir (Ak.Morley & Robins,1997:24).
Aslında o dönem için normali de belki budur; çünkü Doğu o dönemde Avrupa’ya
korku salmış ve her şeyden önemlisi o “öteki”dir yani kendinin “pozitif” taraflarını ortaya
koymak için kullandığı “negatif”tir. Ancak bu ikisi hep ilişki hâlinde ve birbirlerinin varlık
sebepleri olmuşlardır. Özellikle Orta Çağ’da Batı/Avrupa dendiği zaman akla Hristiyanlık,
Doğu dendiği zaman ise İslam gelmiştir.
Öte yandan Morin’in (1988:40) belirttiği gibi Hristiyanlıkla özdeşleştirilebilecek tek
Avrupa Orta Çağ Avrupasıdır. Ona göre, I. François, Osmanlı İmparatorluğu ile ittifak
yaparak, tarihte ilk kez, “ulus devlet”in çıkarlarının İsa’nın dininden daha üstün olduğunu
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göstermiştir; dolayısıyla modern Avrupa dış düşmana karşı verilen savaşlarla değil, kendi
kendisiyle savaşarak oluşmuştur. 16. ve 17. yüzyılda ise ulus devlet egemen konuma
geçmiştir. Ulus devletin çıkarı, uluslarüstü dinin önünde gelmeye başlamıştır. Avrupa
teriminin Hristiyanlık teriminin aleyhine olarak genelleşmeye başlaması da yine ulusal
devletlerin tam egemenliklerini kazanmaları olgusuna tekabül etmektedir. İngiltere, Fransa ve
Hollanda’da Avrupa sözcüğünün Hristiyan dünya sözcüğünün yerini alması 1630-1660
yıllarına rastlar, daha sonra sözcük yayılır ve 18. yüzyılda artık bütün Avrupa’da kullanılmaya
başlanır. Böylece ulus, Hıristiyanlığa bağlılığı, kendine bağlılığa çevirerek ve hatta onu
mitolojik bir biçimde aileye duyulan duygusal bağlılıkla besleyerek dine dönüşür; ulusal din
bütün dünyaya yayılmadan önce Batı Avrupa’nın egemen dini hâline gelir.
Peki, Avrupa ya da Avrupa’nın kültürel kimliği ya da uygarlığı nedir? Yaygın inanç
Avrupa uygarlığı denildiği zaman Hristiyanlık yanında Roma hukukunun Yunan felsefesinin
bir potada eritilmesi akla gelmektedir (Maurik, 91:79). “Uygarlıklar çatışması” teorisinin
sahibine göre, Batı uygarlığının ayırt edici özellikleri şunlardır (Huntington,1996):
- Klasik miras
- Batı Hristiyanlığı
- Avrupa dilleri
- Dini ve devlet otoritesinin birbirinden ayrılması
- Hukuk kuralları
- Toplumsal çoğulculuk ve sivil toplum
- Temsil edici yapılar
- Bireycilik
Ancak Morin Avrupa kültürüne özgünlüğü kazandıran şeyler, yalnızca onun Yahudi/
Hıristiyan düşüncesinin kızı, eski Yunan düşüncesinin mirasçısı ve modern bilimle aklın
üretici olması değildir; esas olan birbirinin karşıtı olan bir dizi diyalojik arasındaki
etkileşimdir. Örneğin din/akıl;iman/kuşku;efsanelere dayalı düşünce/eleştirel düşünce;
olguculuk/akılcılık; varoluş/düşünce; hümanist kültür/bilimsel kültür; eski/yeni;
gelenek/evrim; reaksiyon/devrim; birey/topluluk; içkinlik/aşkınlık; Hamletçilik/ Prometousculuk; Don Kişotluk/Sanço Pançoluk vb gibi.. Özetle Avrupa kültürünün gelişiminde asıl
önemli olan çeşitlilikler, aykırılıklar, rekabetler, tamamlayıcılıklar arasındaki verimli
buluşmadır. Ya da her şeyi sorunsallaştırmadır (Morin, 1988:134-6).
Bir diğer ifade ile Avrupa statik bir kavram değildir. Sürekli değişen, yenilenen
zamana ve ihtiyaçlara göre farklı anlamlar kazanan bir kavramdır. Nitekim Orta Çağ’da
Hristiyanlıkla özdeşleşirken modern zamanlarda Hristiyanlık aleyhine ulus devlet lehine bir
içerik kazanmıştır. Ulus devletin bugün gelebileceği en uç noktaya ulaştığı bir dönemde,
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kaydedilen bu gelişme aynı zamanda ulus devletin de ötesine geçişin yolunu açmaya
başlamıştır. Bir diğer ifade ile modernleşmiş, sanayileşmiş, ulusal pazarların ötesine geçmiş
Avrupa’da, bölgesel bütünleşmenin gerek ekonomik, gerekse teknolojik planda alt yapısının
hazır hâle gelmesi, Avrupa Birliğini doğurmuş; bu da Avrupa kavramına yeni işlevler
yüklemiş ve ulusal kimliklerin ötesinde bir Avrupa kimliği arayışına hız kazandırmıştır.
Geçmişte özellikle her savaş sonrası gündeme gelen Avrupa birliği kavramı bugün
artık kendisine somut bir zemin de bulmuştur. Ekonomi ile kültürün birbirinden kolay
ayrılamayacağı görüşünden hareketle, adeta bir yayılma (spillover) etkisiyle, Birliğin
anayasası sayılan antlaşmaya Maastrich’le birlikte, kültür konusu da dâhil edilmiştir. Kuruluş
aşamasında ekonomik faktörlere ağırlık veren AB ülkeleri, giderek artan bir biçimde siyasal
ve kültürel alanda da birlik duygusunu güçlendirmenin yollarını aramaktadır (DelgadoMoreira, 1997).
Peki, bu küreselleşen dünyada Avrupa kültürel kimliği nasıl bir şey olacaktır? Ya da
ulus devleti ortadan kaldıracak mıdır? Bu konuda Anthony Smith, ulusal kimlikler, bugün
hala insanlığın paylaştığı kolektif kimlikler arasında belki de en temelli ve kapsamlı olanıdır
diyor (Smith,1994:231. Özellikle ikinci Dünya Savaşından sonra ulusal kimliklerin, büyük
felaketlere yol açabileceği gerekçesiyle sınırlandırılması, hatta kaldırılarak yerine uluslarüstü
ya da federal tarzda bir üst Avrupalı kimliğinin savunusunu yapanlar Avrupa’nın
bütünleşmesi yolunda büyük çabalar sarf etmişlerdir.
Ayrıca gerek sosyalist gerekse liberaller evrim sürecinin mantığı gereği ulusal
sadakatlerin aşılacağı beklentisi içinde olmuşlardır. Ancak uluslarüstü bir Avrupalı kimliğinin
tesisi için ulusal devletler kolayca fedakârlıkta bulunmamışlardır. Bu güne kadar alınan
mesafeler ise “iki ileri bir geri” mantığıyla, uzun sayılabilecek bir zaman içinde
gerçekleşmiştir.
Avrupa kamuoyunda da Avrupalılık bilincinin yaygınlaştırılması için AB kurumları
tarafından gerçekleştirilen yoğun çabalar vardır. Bu çerçevede örneğin Birlik mevzuatının
dilinin basitleştirilerek herkesin anlayabileceği hâle getirilmesi ya da AB Parlementosu’nun
yetkilerinin geçen süre içinde artırılması gibi çabalarda mevcuttur. Ancak yine Smith’in
(1994:236) belirttiği gibi Avrupalı bir siyasi milliyetçiliğin doğuşuna dair yeterli emareler
yoktur. AB’ye üye ülkeler kendi ulusal çıkarlarını büyük ölçüde Birliğin çıkarlarının üzerinde
görürler (Smith, 1992:56). Vatandaşlar bazında ise Fransız ve İspanyol çiftçilerin kavgası, AB
politikalarından dolayı yaptıkları eylemler gibi zaman zaman birbirlerini yönelik
saldırganlıklara tanık olunmaktadır.
Yine Eurobarometer (2012)’a göre, Birlik vatandaşlarının yüzde 61’sı kendilerin
Avrupa Birliği vatandaşı olarak tanımlarken, yüzde 38’i buna karşı çıkmaktadır. 2012 yılında
yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre, Avrupalarıların yüzde 38’i kendilerini
sadece ulusal kimlikleri ile tanımlamaktadır. Önce ulusal kimlik sonra da Avrupalı kimlikleri
ile tanımlayanların oranları ise yüzde 49’dur. Önce Avrupalı sonra ulusal kimlikle
tanımlayanların oranı ise yüzde 6’da kalmaktadır. Ancak hepsinden önemlisi ulusal kimlikleri
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dışarıda bırakarak kendilerini sadece Avrupalıyım diye tanımlayanların oranı 2012 itibarıyla
sadece yüzde 3’tür.
Öte yandan içinde yaşadığımız çağda İnternet gibi enformasyon teknolojilerinin
gelişimi, bir taraftan küresel kültürün maddi temellerini oluştururken, diğer taraftan da çok
küçük grupların tüm dünya ölçeğinde kendilerini ifade edebilme imkânına kavuşmaları, etnik
milliyetçiliklerin doğuşu için de zemin hazırlamaktadır (Smith,1994:240). Özellikle bu
postmodern küresel kültür A. Smith’e göre sadece dünya çapındaki yaygınlığından dolayı
değil, aynı zamanda öz bilinci ve kendi parodisi olma dereceleri bakımından da şimdiye
kadarki tüm kültürlerden farklı olacaktır. Küresel kültür, evrensel ve zamansızdır. Eklektik
olmakla zamana ve yere karşı kayıtsızdır. Akışkandır ve kalıptan yoksundur. Daha çok Batı da
gelişme göstermekle birlikte dünyanın her köşesine taşınmaktadır. Burada, şimdide ve her
yerdedir. Tarihi ya da tarihleri olmamakla övünür. Aynı zamanda temeli bakımından yapay
bir kültürdür. Pastişi kaprisli ve ironiktir. Delalet ettiği şey hakkında duygusal bağlanmadan
ise yoksundur (Smith, 1994:245).
Smith’e göre, Avrupalı bir panulusculuk, neyin yaratımına yardımcı olursa olsun, bu
asla bir Avrupa süper ulusu olmayacaktır. Şayet popüler bir titreşime sahip Avrupa endüstri
topluluğu yaratılacaksa, bunun hala güçlü ve dinç ulusal kültürlerle rekabete girmeksizin
ortak bir Avrupa kültür mirası temelinde, bu ortak mirastan Avrupalı ortak mitler, semboller,
değerler ve anılar oluşturmaya yetenekli bir pan-Avrupa uluscu hareketi tarafından
kurulacağına emin olabiliriz. Panulusculuk, tek tek ulusları aşan ama onları ilga etmeyen, yeni
tip bir kolektif kimliği yalnızca bu yoldan yaratabilir (Smith, 1994:267).
Avrupa kimliği çok sayıdaki kimlikten yalnızca biridir. Aslında hepimizin biri aile
kimliğimiz, biri yerel kimliğimiz, biri bölgesel kimliğimiz, biri ulusaşırı kimliğimiz ( Slav,
Cermen, Latin) ve yerine göre bağlı olduğumuz inanç ya da doktrinle belirlenen, bir başka
kimliğimiz olmak üzere birden çok kimliğimiz vardır. Aslına bakılırsa bir Avrupalının ulusal
kimliği ile Avrupalı kimliği arasında çatışma olması için fazla bir neden kalmamıştır diyor
Morin. Bunun yanı sıra gerek Avrupalı kimliği, gerek küresel dünya vatandaşı kimliği bugün
henüz azgelişmişlerdir. Ama hiç bir şekilde birbirine karşıt değildirler. Tersine ulus olma
düşüncesi ile Avrupa taşrası/bölgesi olma düşüncesini birbirine bağlayan onları da birbirine
bağlamaktadır (Morin, 1988:213-4).
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Şekil 10.2
Kısaca belirtmek gerekirse ulus devletleri aşan Avrupa kimliği konusunda farklı
yaklaşımlar söz konusu. Tam bir uzlaşma yok. Avrupa kimliği içinde Türkiye’nin yerine
gelince bu kez tartışmanın ve belirsizliklerin boyutu çok daha büyümektedir.

10.2. Türkiye’nin Yeri
Daha önce de belirtildiği gibi, Avrupalılar bizzat kendi kimliklerini tanımlamak için
Doğu’yu ya da özellikle belirli bir tarihten sonra Türkleri “karşıt kimlik” unsuru olarak
kullanmışlardır. Bir diğer ifade ile Doğu ve Batı birbirleri için karşıtlıkları, düşmanlıkları ve
zıtlıkları temsil etmiştir; Kipling’in de şiirinde belirttiği gibi:
“Ah Doğu Doğudur, Batı da Batı,
ve asla buluşamaz bu ikisi,
Yerde ve gökte tanrının yüce mahkemesi
kurulsun, ta ki (..)”
Ancak Avrupa, bugün Orta Çağ Avrupası değildir. Rönesans ve Aydınlanma
tecrübelerini yaşamış Avrupa, kendini tanımlamak için farklı kavramlar geliştirmiştir. Her ne
kadar Hristiyanlık kültür içinde mevcudiyetini sürdürse bile hâkim önceliği akıl, bilim,
özgürlük, ulusal kimlik gibi modernitenin simgesi olan başka unsurlara bırakmıştır.
Türkiye’de bu bağlamda özellikle Cumhuriyet döneminde tercihini Aydınlanma sonrasında,
batıda gelişen değerler lehinde yapmış ve batılı tarzda modern bir toplum yaratılmak
istenilmiştir.
Modern Türkiye’nin tercihleriyle AB’nin kuruluş amaçları arasında bir çelişki değil,
aksine paralellik söz konusudur. Ancak bugün modern düşüncenin krizinin tartışıldığı ve bir
anlamda modernitenin kamusal/siyasal alanın dışına ittiği dini/kültürel değerlerin giderek
yeniden öncelik kazandığı bir dünyada, Türkiye’nin AB içindeki konumu tekrar
sorgulanmaya başlanmıştır.
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Bunun yanında Avrupa Birliği ülkeleri, ekonomik bütünleşme alanında kaydettikleri
başarıyı siyasal ve kültürel alandaki gelişmelerle de destekleyerek AB’yi çok daha
güçlendirmeyi amaçlamaktadırlar. Dolayısıyla Avrupa’nın kendi içindeki bütünleşme
derinleştikçe, Türkiye ile Avrupa arasındaki kültürel farklar daha çok gündeme gelmektedir.
İçinde yaşadığımız çağda bir paradigma dönüşümünün işaretleri söz konusu. Bunların
başında da modernitenin temel kavramlarına yönelik eleştiriler var. Evrensellik iddiasında
bulunan sosyalizmin geri çekilmesiyle birlikte, ona alternatif olarak ortaya çıkan liberal
evrensellik tezi daha çok sorgulanmaya başlanmıştır.
Bunun yanında dini eğilimlerin yükselme trendi içine girmesi, Türkiye’nin AB
ülkeleri içindeki yerinin olmadığını savunanların ellerini güçlendirmiştir. Bunun yanında
2000’li yıllarda Türkiye’nin kaydettiği ekonomik büyüme Türk kamuoyunda AB’ye üyelik
konusunda ilgiyi azaltmıştır. Çünkü tarihsel olarak da Türk kamuoyunun AB’ye ilgisi ortak
değerlerden ziyade daha iyi koşullarda istihdam gibi ekonomik temellere dayanmıştır.

Şekil 10.3
Özellikle 2000’li yıllarda ortaklık görüşmeleri sürecinde AB ülkelerinden Türkiye’nin
üyeliğine karşı yükselen sesler, toplumun orta sınıflarında da AB’ye yönelik ilgiyi
zayıflatmıştır.
Bazı yazarlara göre (Fuller ve Lesser, 1996:61), özellikle İslam dünyasındaki
istikrarsızlıktan duyulan korku, AB’nin coğrafi evriminde büyük bir ihtimalle önemli bir rol
oynayacaktır. Hatta güvenlik kurumlarının evrimine daha açık bir biçimde damgasını
vuracaktır. AB’nin bugünkü üyeleri, bilhassa Fransa ve Almanya, Türkiye’nin tam üyeliği
konusunda, Avrupa’nın sınırlarının Suriye, Irak ve İran’a kadar uzayacak olmasının da
etkisiyle isteksizdirler. Potansiyel dinsel ve milliyetçi baskıların, ayrıca ayrılıkçı terörün
mevcut olduğu Türkiye, sorunlu bir ülke görünümü vermektedir. Bu anlamda sorun
Ortadoğu’daki kargaşanın Avrupa açısından yaratacağı risk şeklinde tanımlanmaktadır.
Türkiye’de modernize olmuş gruplar, Türkiye’nin stratejik rolünü, Müslüman Doğu ile Batı,
Ortadoğu ile Avrupa arasında bir köprü olarak tanımla mayı, tercih etmektedirler.
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Avrupalılar, Türkiye’yi daha çok bir bariyer olarak görme eğilimindedirler, yani
Avrupa sisteminin bir parçası ancak tam anlamıyla Avrupalı değil. Din faktörü, Müslüman
âlemi ile Batı arasındaki ilişkilerin stratejik ve jeopolitik açıdan önemini korumaktadır. Bazı
yazarların yıllar öncesinde, Batı ile İslam Dünya’sının çeşitli ülkeleri arasındaki ilişkilerin
bazı açılardan ve ülkelere göre değişen derecelerde, kötüye gitmesi ihtimali, iyiye gitmesi
ihtimalinden daha muhtemel görülmektedir (Fuller ve Lesser, 1996:61) şeklindeki öngörüleri
bugün büyük ölçüde doğrulanmıştır.

Şekil 10.4
Özellikle 11 Eylül ve Arap baharı sonrasında İslam dünyasındaki kaos ve yükselen
terör, Avrupa’da Müslüman Türkiye’nin tam üyeliğine yönelik kuşkuları artırmıştır. Tam
üyelik görüşmelerinden olumlu sonuç çıkacağı beklentisi büyük ölçüde zayıflamıştır. Her ne
kadar başlangıçta tam üye olmazsak da Kopenhag Kriterlerinin adını Ankara kriterleri yapar
ve demokrasiyi derinleştirmeye devam ederiz deseler de ikinci dönemde bu söylem önemli
ölçüde değişmiştir. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye’nin yöneticileri tarafından daha
yüksek sesle eleştirilir hâle gelmiştir. Avrupa kimliği de Türkiye’de her zamankinden daha az
ilgi görmektedir.
Kısaca ifade etmek gerekirse, Avrupa ulusal kimlikleri dışlamadan, küreselleşen bir
dünyada bölgesel bir kimlik oluşturmaya çalışıyor. Bu kimliğin benimsetilmesinde sınırlı bir
mesafe kaydetmiş durumdalar. Avrupa kimliği ne derece öne çıkartırsa Türkiye o derece
Avrupa’dan uzaklaşmaktadır.

10.3. Ek okuma: Jürgen Habermas, Bir Avrupa Kimliğinin Oluşması
Gerekli mi ve Mümkün mü? i
“Avrupa’nın yarım yüzyılı aşkın bir süreye yayılan birleşme sürecinde, sürekli
çözümsüz sorunlar baş gösterdi. Sorunlar için görünürde çözümler olmamasına rağmen,
entegrasyon süreci ilerlemeye devam etti. (...) Burada, bu türden sosyal bilimler hipotezlerinin
açıklama güçlerini niçin yitirdiklerini ve bugün bir Avrupalı kimliğinin olmamasının birleşme
sürecini nasıl tıkadığını göstermek istiyorum.
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Avrupa’nın ekonomik anlamda birleşmesi şimdiye kadar bir “sıfır toplam oyunu”
değildi; orta vadede herkes bu birleşmeden kazançlı çıktı. Bu nedenle Avrupa halkları Norveç
ve İsveç gibi az sayıda istisnanın dışında, elit bir kesimin kendilerine sormadan yürüttükleri
birleşme politikalarını kabul etti. Ancak, artık bu türden bir “output” yani sonuca dayalı bir
meşruiyet, yarar ve zararların eşit dağılımını sağlamayan politikaların kabul görmesine yeterli
değil. Bunun ötesinde insanlar, yapılan hataları sonradan cezalandırma olanağına sahip olmak
değil, önceden söz söyleme hakkına sahip olmak istiyor.
Ancak yeniden paylaşımı sağlayacak biçimlendirici politikalar, zaten var olan
ekonomik gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkı daha da arttıracak olan genişleme sürecinin
tek sonucu değil. 15 üyeli Avrupa’ya kadar denenmiş olan ‘olumsuz bütünleşme’ (...)
yöntemleriyle giderilmesi mümkün olmayan bir koordinasyon gereksinimi baş göstermiş
durumda. (...)
Üçüncü meydan okuma dışarıdan geliyor. Avrupa, iki kutuplu dünya düzeninin sona
ermesiyle, kendi küresel rolünü ve özellikle de ABD’yle ilişkisini yeniden tanımlamak
zorunda olduğunu düşünüyor. Birleşme sürecinin hangi noktalarda tıkandığını en net biçimde
ortak bir Avrupa güvenlik ve savunma politikasına yönelik mütevazı yaklaşımlar ortaya
koyuyor belki de. Ulusal bazda olmakla beraber, başka alanlarda gerçekleşen söylemlerin
karşılıklı gözlemlenmesiyle oluşan ve tüm Avrupa’yı kapsayan demokratik bir düşünce ve
irade oluşmaksızın, sembolik anlamı olan ve bütünleşmeye yönelik bu alanda Birliğin tüm
üyelerinin sırtlandığı ortak politikaların gerçekleşmesi mümkün değil.(...)
Hükümetlerin, çok da risksiz olmayan uzun sürecek bir yol seçerek, var olan politik
tarzlarını değiştirmeleri ve yurttaşlarını, temsilcileri aracılığıyla anayasanın hazırlanması
sürecine katmaları halinde, bizzat anayasayı bir Avrupa kimliğinin oluşturulmasında araç
olarak kullanmaları da mümkün tabi. Bu, böyle bir projede zaten akla yatkın ve giderek de
zarurileşiyor, zira yeni bir anayasa tartışması, birleşme sürecinin sona ermesine dair
çözülmemiş ve bastırılmış bir soruyu gündeme oturtuyor. Bu nahoş soru, bu girişimin
hedefine dair iki boyuttan oluşuyor. Birincisi, birliğin politik yapısına dair: Bizim istediğimiz,
nasıl bir Avrupa? İkinci soru ise coğrafi kimlik üzerine: Avrupa Birliği’nin kesin sınırları
nereden geçiyor?
Nasıl bir Avrupa istediğimiz sorusuna, anayasa hukuku çerçevesinde tatmin edici bir
yanıt verilmesi mümkün değil, çünkü devlet hukuku ve uluslararası hukuk gibi yerleşik,
geleneksel kavramlar yeterli değil bu soruyu yanıtlamaya. Ortak pazar ve ortak para birimi
için gerekli politik çerçeve için yeterli olan gevşek bir devletler birliği vizyonu, Brüksel ve
Lüksemburg’daki uluslarüstü düzenlemelerden oluşan yoğun network tarafından aşıldı bile.
Öte yandan AB, üye ülkelerin finans ve ekonomi politikaları arasında uyum sağlayabilecek
federatif bir çokuluslu devlet tasarımından da çok uzakta. (...)
Görünen o ki, AB’nin Doğu’da sadece geri kalan Balkan ülkelerini de içine alacak
kadar genişlemesi konusunda sessiz bir anlaşma sağlanmış durumda. Bunun dışındaki tüm
diğer bağlantılar Ortaklık Antlaşmaları üzerinden düzenlenmeli deniyor. Fiilen ise bu nedenle,
Atatürk’ten bu yana kendini modern Avrupa’ya dâhil olarak gören Türkiye’nin üyeliği
konusuyla bağlantılı olarak sınırların çizilmesi sorunu giderek büyüyor. (...)
246

Hâlâ klasik dış politika kavramlarıyla düşünenler, ulus devletleri uluslararası arenada
manevra kabiliyeti olan en önemli aktörler olarak değerlendirir. Bu perspektiften bakıldığında
Avrupa Birliği, diğerleri gibi uluslararası bir örgüttür. AB, dünya ekonomik düzeni içindeki
örgütler ve networkler arasında önemli bir büyüklük olarak çıkıyor karşımıza gerçi; ancak
kendine özgü politik bir misyon beklenmemelidir ve beklenemez AB’den bu görüşe göre. Bu
açıdan bakıldığında AB kurumlarında ifade bulan siyasi irade, önemli ölçüde birliğin içine
yöneliktir. Ancak ekonomik küreselleşme sürecini ve 11 Eylül’den bu yana dünya siyasetini
“ulus devletin ötesinde bir yönetim” biçimi geliştirmek için bir meydan okuma olarak
görenler, AB’yi daha çok bir ‘küresel oyuncunun’ (global player) stratejik rolünde algılarlar.
O hâlde Avrupa’nın kolektif hareket yeteneğini bütünüyle güçlendirmek istemek akla gayet
yatkın.
(...) Bir Avrupa kimliğinin var olup olmadığı sorusunun yanıtı bugün olumsuz gerçi.
Ancak soruyu böyle sormak da yanlış. Burada söz konusu olan, karşılıklı olarak birbirini
içerme hedefiyle, vatandaşlar arasındaki dayanışmayı ulusal sınırların ötesine taşıyabilmeleri
için oluşturulması gereken koşullar.
Avrupa ulus devleti çerçevesinde, yurttaşlar arasında, hukuksal temelli soyut bir
dayanışma oluştu. Yeni bir politik biçim olan yabancılar arasındaki bu dayanışma, ancak yine
yeni bir ulus bilincine koşut olarak ortaya çıktı. Yerel bazda, vatandaşlık ve imparatorluk
bazında dinsel otoritelere bağlılığın, demokratik bir anayasaya sahip bir ulusa üye olmanın
sağladığı politik bilince dönüşmesi, geleneksel sorumluluk ve sadakatin iletişimsel anlamda
gevşemesine bir örnek. Çünkü -yapay olarak yaratılmış bir doğallık arz eden- ulus bilinci
kesinlikle modern bir bilinç oluşumu. Ulusal tarih imgesi, tarihçilerin ve etnologların,
hukukçuların, dil ve edebiyat bilimcilerin akademik yardımlarıyla inşa edildi, okulda ve
ailede eğitim sürecinin içine sızdı ve askerlik yapmak zorunda olanlar harekete geçirilerek
savaştan büyülenmiş nesillerin zihnine yerleştirildi. (...)
Uluslararası birlikler ve örgütler, devlete özgü özellikleri olmaksızın, anayasaların ve
işlevleri itibarıyla anayasalara eşdeğer antlaşmalara biçim veriyor. Bu türden anayasal-siyasi
birlikler ulus-ötesi eylem kapasitelerinin oluşmasına öncülük ediyorlar bir anlamda.
Anayasanın bir ölçüde devletten kopmasına bir örnek, BM ya da AB gibi ulus-üstü birliklerin,
modern idari, hukuk ve vergi devletinin egemenliğini korumaya yarayan yasal zor kullanma
araçlarının tekeline sahip olmamaları. Güç kullanım araçları ulusal devletlerin denetiminde
olmasına rağmen, Brüksel ve Lüksemburg’da hazırlanan AB yasalarının ulusal hukuklar
karşısında öncelikli bir konumları var ve üye ülkelerde itirazsız uygulanıyor. Dieter Grimm
bu nedenle, AB sözleşmelerinin artık birer “anayasa” olduğunu iddia edebiliyor.
(...) Sorulması gereken soru, bir Avrupa kimliğinin “olup olmadığı” değil, ulusal
alanların -Avrupa’ya özgü konularda ulusal sınırları aşan ortak politik bir görüş ve irade
geliştirmeyi mümkün kılacak biçimde- birbirlerine açılıp açılamayacaklarıdır. Bugün
Avrupalıların politik bir öz-kavrayış geliştirebilmeleri, -tabi diğer kıtaların yurttaşlarına
olumsuz anlamlar yüklememek kaydıyla- ancak demokratik süreçler üzerinden mümkündür.
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Vatandaşlar arasındaki dayanışmanın yapısı, bu demokratik süreçlerin olası
gelişmeleri için engel teşkil etmez. Ancak artan güven, ortak bir siyasi görüş ve iradenin
sadece sonucu değil, aynı zamanda da önkoşuludur. Avrupa’nın birleşmesi bu güne dek sözü
edilen biçimde bir döngü içinde ilerledi. Birliğin demokratik derinleşmesine ve ulusal
kamuoylarının gerekli olan karşılıklı buluşmalarına giden yol, bugün dahi ancak var olduğu
kadarıyla bir güven birikimi üzerinden ilerleyebilir.
Eğer bugün Avrupa’nın birleşme sürecini geriye götüren, kökü tarihte olan zıtlıklarsa
şayet “farklı hızlar” projesi yeniden gündeme gelecektir. Alman Dışişleri Bakanı’nın
söylediği gibi, hayaller kurarken genişlemiş bir Avrupa’nın dünyadaki çok yönlü stratejik
görevlerini unutmadan önce, siyasi elit kesimin bürokratik bir vergi sisteminin sınırları
üzerine düşünmesi lazım. Siyasi elitin öncelikle, Avrupa’nın birleşmesi yolundaki çelişkili
hedeflerinin, nerede ve ne şekilde yurttaşların kendilerini algılayış süreçlerinin bir parçası
hâline getirilebileceği sorusunu yanıtlamaları gerekiyor. Avrupa’nın eylem gücünü
geliştirmesi için olmazsa olmaz bir unsur olan yurttaşların siyasi kimliği, ancak ulusaşırı
kamusal bir alanda oluşabilir. Bilinç oluşumuna elit kesimin yukarıdan müdahalesi mümkün
değildir ve bu oluşum, mal ve sermaye hareketleri gibi idari bir ekonomik ve para bölgesinde
idari kararlarla üretilemez.”
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Uygulamalar
1)
Kültürel kimlik bağlamınızda kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Bu
konuda yazacağınız yazıyı tartışmaya açınız.
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Uygulama Soruları
1)
2)
tartışınız.

Ulusal kimliklerin üzerinde sizce bir Avrupa kimliği mümkün mü? Tartışınız?
Sizce Türkiye Avrupa’nın yoksa Orta Doğu’nun mu bir parçası? Nedenleriyle
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bir taraftan derinlerde yerel/millî kimlik aidiyetlerinin varlığını
koruduğu, diğer tarafta da hız kazanan küreselleşmenin pompaladığı küresel/kozmopolit
kültürün yaygınlaştığı bir dünyada, ara bir form olarak Avrupa kimliği tartışmaları
incelenmiştir. Bunun yanında tarihsel olarak, Batıda “öteki” içerisinde değerlendirilen; ancak
her şeye rağmen AB’nin içinde yer almak isteyen Türkiye durumu kültürel kimlik bağlamında
tartışılmıştır. Metin içinde de belirtildiği şekilde Avrupa kavramının kökleri her ne kadar eski
Yunan mitolojileri dönemine kadar uzansa bile, siyasal bir unsur olarak Avrupa’ya ait olma
duygusu daha çok modern zamanlarda ortaya çıkmıştır. Edgar Morin’e göre Avrupa’nın
kökeninde özgün bir kurucu ilke yoktur. Avrupa’yı Avrupa’dan yola çıkarak anlamak zordur.
O’nun birden çok yüzü vardır ve farklı yüzleri üst üste konulduğunda ancak belirsizlik
yaratan bir kavramdır. Avrupa’nın birliği çokluğundadır. Kendisi de çoğulcu ve çelişkili olan
bu birliği halklar, kültürler, sınıflar ve devletler arasındaki karşılıklı ilişkiler oluşturmuştur.
Morin’e göre Avrupa hukuktur diyemeyiz, çünkü o aynı zamanda kaba kuvvettir;
Demokrasidir diyemeyiz, çünkü o aynı zamanda ezmedir, baskıdır; Avrupa’nın
maneviyatçılık olduğunu söyleyemeyiz, çünkü o aynı zamanda maddeciliktir; Avrupa ölçü
demekse ölçüsüzlükte aynı derecede Avrupalıdır; Avrupa akıl demekse efsane de en az onun
kadar Avrupalıdır. Avrupa’nın kültürel kimliği konusunda bizin açımızdan en çok tartışılan
faktör dindir. Hiç kuşkusuz Hristiyanlık tarihsel olarak Avrupa’nın kültürel kimliğinin
unsurlarından biridir. Ancak bunun Avrupa kimliği içerisindeki bugünkü yeri, kendisine
laikliği ilke edindiklerini söyleyen bu ülkelerde oldukça tartışmalıdır. Ancak tarihsel olarak
Avrupa kimliğinin doğuşunda “karşıt kimlik” unsurunu İslam oluşturmuştur. Said’e göre,
Doğu her devirde Avrupa’nın ihtiyaçlarına göre yorumlanmıştır. Dolayısıyla Doğu, fikirleri,
hayalleri, kişiliği, deneyleri ile karşıtlıklar yaratarak Avrupa’nın (yani Batı’nın) tarifini
kolaylaştırmaktadır. Ancak Hristiyanlıkla özdeşleştirilebilecek tek Avrupa Orta Çağ
Avrupasıdır. Morin Avrupa kültürüne özgünlüğü kazandıran şeyler, yalnızca onun Yahudi/
Hıristiyan düşüncesinin kızı, eski Yunan düşüncesinin mirasçısı ve modern bilimle aklın
üretici olması değildir; esas olan birbirinin karşıtı olan bir dizi diyalojik arasındaki
etkileşimdir. Örneğin din/akıl;iman/kuşku;efsanelere dayalı düşünce/eleştirel düşünce;
olguculuk/akılcılık; varoluş/düşünce; hümanist kültür/bilimsel kültür; eski/yeni;
gelenek/evrim; reaksiyon/devrim; birey/topluluk; içkinlik/aşkınlık; Hamletçilik/ Prometousculuk; Don Kişotluk/Sanço Pançoluk gibi.. Özetle Avrupa kültürünün gelişiminde asıl
önemli olan çeşitlilikler, aykırılıklar, rekabetler, tamamlayıcılıklar arasındaki verimli
buluşmadır. Ya da her şeyi sorunsallaştırmadır. Bir diğer ifade ile Avrupa statik bir kavram
değildir. Sürekli değişen, yenilenen zamana ve ihtiyaçlara göre farklı anlamlar kazanan bir
kavramdır. Nitekim Orta Çağ’da Hristiyanlıkla özdeşleşirken modern zamanlarda Hristiyanlık
aleyhine ulus devlet lehine bir içerik kazanmıştır. Ulus devletin bugün gelebileceği en uç
noktaya ulaştığı bir dönemde, kaydedilen bu gelişme aynı zamanda ulus devletin de ötesine
geçişin yolunu açmaya başlamıştır. Ayrıca küreselleşen bir dünyada Avrupa kültürel kimliği
nasıl bir şey olacağı tartışılmıştır. Bu konuda Anthony Smith, ulusal kimlikler, bugün hala
insanlığın paylaştığı kolektif kimlikler arasında belki de en temelli ve kapsamlı olanıdır diyor.
Özellikle ikinci Dünya Savaşından sonra ulusal kimliklerin, büyük felaketlere yol açabileceği
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gerekçesiyle sınırlandırılması, hatta kaldırılarak yerine uluslarüstü ya da federal tarzda bir üst
Avrupalı kimliğinin savunusunu yapanlar Avrupa’nın bütünleşmesi yolunda büyük çabalar
sarf etmişlerdir. Ancak Avrupalı bir siyasi milliyetçiliğin doğuşuna dair yeterli emareler
yoktur. AB’ye üye ülkeler kendi ulusal çıkarlarını büyük ölçüde Birliğin çıkarlarının üzerinde
görürler. Eurobarometer’a göre, kendilerini sadece Avrupalıyım diye tanımlayanların oranı
2012 itibarıyla sadece yüzde 3’tür. Bunun yanında Avrupalılar bizzat kendi kimliklerini
tanımlamak için Doğu’yu ya da özellikle belirli bir tarihten sonra Türkleri “karşıt kimlik”
unsuru olarak kullanmışlardır. Ancak Avrupa, bugün Orta Çağ Avrupası değildir. Rönesans
ve Aydınlanma tecrübelerini yaşamış Avrupa, kendini tanımlamak için farklı kavramlar
geliştirmiştir. Her ne kadar Hristiyanlık kültür içinde mevcudiyetini sürdürse bile hâkim
önceliği akıl, bilim, özgürlük, ulusal kimlik gibi modernitenin simgesi olan başka unsurlara
bırakmıştır. Modern Türkiye’nin tercihleriyle AB’nin kuruluş amaçları arasında bir çelişki
değil, aksine paralellik söz konusudur. Kısaca ifa etmek gerekirse, Avrupa ulusal kimlikleri
dışlamadan, küreselleşen bir dünyada bölgesel bir kimlik oluşturmaya çalışıyorlar. Bu
kimliğin benimsetilmesinde sınırlı bir mesafe kaydetmiş durumdalar. Avrupa kimliği ne
derece öne çıkartırsa Türkiye o derece Avrupa’dan uzaklaşmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Siyasal olarak Avrupa’ya ait olma fikri ne zaman ortaya çıkmıştır?

a)

Endüstri öncesi zamanlarda

b)

Post-endüstriyel dönemde

c)

Modern zamanlarda

d)

Tarım toplumunun ortaya çıkmasıyla

e)

Enformasyon toplumu aşamasında

2)

Morin’e göre Avrupa aşağıdaki hangi unsur üzerine kuruludur?

a)

Benzerlikler

b)

Homojenleşme

c)

Çatışma

d)

Karşıtlıklar

e)

Ortaklıklar

3)

Avrupa kimliğinin doğuşunda karşıt kimlik unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

a)

İslam

b)

Budizm

c)

Yahudilik

d)

Ateistler

e)

Zerdüştlük

4)
Avrupa teriminin Hristiyanlık teriminin aleyhine olacak şekilde kullanılmaya
başlanması hangi gelişmenin sonucunda olmuştur?
a)

Ulusal devletlerin tam egemenliklerini kazanmaları ile

b)

Ulus devletlerin gerilemesi ile

c)

Küreselleşmenin etkisiyle

d)

Çok uluslu şirketlerin sayısının artması ile

e)

Uluslar üstü kurumların oluşması ile
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5)

Morin’e göre Avrupa kavramı aşağıdakilerden hangisi ile anlatılır?

a)

Statiktir.

b)

Değişime kapalıdır.

c)

Yeniliklere direnir.

d)

Zamana ve ihtiyaçlara göre farklı anlamlar kazanır.

e)

Yaratıcılığın önündeki en büyük engeldir.

6)
Aşağıdakilerden hangisi özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupalı üst
kimliğini savunanların gerekçelerinden birisidir?
a)

Ulusal kimliklerin felaketlere yol açabileceği

b)

Ulusal kimliklerin yeterince yenilikçi olmaması

c)

Halkları daha fazla kontrol edebilme arzusu

d)

Daha büyük bir coğrafyaya hükmedebilme imkânı

e)

Hristiyan Avrupa Birliğini kurmanın zamanın gelmiş olması

7)
Avrupa kendi içindeki bütünleşmeyi derinleştirdikçe bu durum Türkiye’nin
karşısına aşağıdaki hangi özelliği çıkmaktadır?
a)

Kültürel farklar daha fazla gündeme gelmektedir.

b)

Benzerlikler öne geçmektedir.

c)

Birbirlerini daha iyi anlar hâle gelmektedir.

d)

Zıtlıklar azalmaktadır.

e)

Kültürel farklar yok olmaktadır.

8)
Türkiye’nin AB’ye olan ilgisi ağırlıklı olarak aşağıdaki hangi temele
dayanmaktadır?
a)

Ortak değerlere

b)

Ekonomik faktörlere

c)

Kültürel ögelere

d)

Demokratik yönetime

e)

Sekülarizme
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9)

Aşağıdaki halklardan hangisi, AB’ye tam üyeliği reddetmiştir?

a)

Türkiye

b)

Rusya

c)

Çin

d)

İngiltere

e)

Norveç

10)
Aşağıdakilerden hangisi AB üyelerinin Türkiye’yi birliğe dâhil etmek
istememelerinin sebeplerinden birisidir?
a)

Türkiye’yi kıskanıyor olmaları

b)

Türkiye’nin İran ve Irak Suriye gibi ülkelere komşu olması

c)

Türkiye’nin dilinin farklı olması

d)

Türkiye’nin gücünden çekinmeleri

e)

Türkiye ile rekabet edemeyeceklerine inanmaları

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) a, 4) a, 5) d, 6) a, 7) a, 8) b, 9) e, 10) b
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11. DEĞERLER, MODERNLEŞME VE KÜRESELLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde değerlerin işlevlerini ve değerler konusundaki araştırmaları öğreneceğiz,
Modernleşme, küreselleşme ve değerler ilişkilerini öğreneceğiz; Türkiye’de değerler
konusunda bilgi sahibi olacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hayatınıza hangi değerler yön vermektedir.

2)

Modernleşme değerleri nasıl etkilemektedir?

3)

Küreselleşme olmasaydı şimdiki değerleriniz aynı olur muydu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Değerler

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Okuyarak, yorumlayarak ve
Değer kavramı ve değerlerin
mümkünse arkadaşlarınızla
işlevlerini öğreneceksiniz.
tartışarak

Okuyarak, yorumlayarak ve
Değerler
Alanında Değerler literatürü hakkında
mümkünse arkadaşlarınızla
Yapılan Araştırmalar
bilgi sahibi olacaksınız.
tartışarak
Değerler ve Modernlik

Modernleşmenin
değerler Okuyarak, yorumlayarak ve
üzerindeki etkileri hakkında mümkünse arkadaşlarınızla
bilgi sahibi olacaksınız.
tartışarak

Küreselleşme ve
Değerler

Küreselleşmenin
değerler Okuyarak, yorumlayarak ve
üzerindeki etkileri hakkında mümkünse arkadaşlarınızla
bilgi sahibi olacaksınız.
tartışarak

Gelenekle Modernlik
Arasında Türkiye’de
Değerler

Okuyarak, yorumlayarak ve
Türkiye’de değerler hakkında
mümkünse arkadaşlarınızla
bilgi sahibi olacaksınız.
tartışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Değerler

•

Modernleşme ve küreselleşme
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Giriş
“İnsanlar babalarından çok yaşadığı çağa benzer” derler. İçinde yaşadığımız küresel
dönüşümler tüm insanlığın yaşama, çalışma ve düşünme biçimlerini etkiliyor.
Özellikle küreselleşen üretim, beraberinde küresel tüketim kalıplarını da getirmektedir.
Egemenliğini her geçen gün daha çok hissettiren tüketim toplumunun kültürü, insanları
kendilerini tükettikleri ile tanımlar hâle getirmektedir.
Bu bölümde öncelikle değerler ve değerler üzerine yapılan çalışmalar incelendikten
sonra, modernleşme ve küreselleşme süreçleri ile ilişkili bir biçimde değerlerde yaşanan
değişim ele alınacaktır.
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11.1. Değerler
Değerler, amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış
olduğunu söyleyen standartlardır. Ya da toplumsal olarak arzu ettiğimiz şeyler hakkında
paylaşılan soyut fikirlerdir. Sonuçta değerler bize, iyi, kötü, güzel, çirkin, ahlaki, gayri ahlaki
veya arzu edilen ve edilemeyen şeyler hakkında ölçütler sunar. Farklı dinlerden ve gruplardan
oluşan modern çoğulcu toplumda, değer yönelimi son derece karmaşıktır. Bazı değerler
arasında uyuşmazlıklar söz konusudur (Thomson, ve Hickey, 1999:78). Kültürün diğer
öğeleri gibi değerler de toplumsallaşma sürecinde öğrenilirler ve bizim ihtiyaçlarımızla
yakından ilişkilidirler (Rokeach, 1973).
Değer sistemi, bir toplumdaki ödül ve cezanın da temelini oluşturur. Değerleri
olmayan bir toplum, en güçlü toplumsal kontrol aracını da yitirmiş demektir. Değerler
sistemi, insan deneyimlerinin birikimini yansıtırlar ve çağdaş insan deneyimleri üzerinde
doğrudan bir etkide bulunurlar. Onlar, kişilerden neyin istendiğini, kişilere neyin
yasaklandığını; neyin ödüllendirilip neyin cezalandırılacağını belirlerler. Değerler, kavramsal
olarak bilinir, coşkusal olarak yaşanır, ortaklaşa paylaşılır ve ciddiye alınırlar. Toplumsal
eylemin ve düşüncenin hedefi veya nesnesi değildir. Kişiler değerleri, hedef ve nesnelerin
yolunu işaretleyen normlar ve ölçütler olarak kullanırlar. Değerler belirli sosyal sonuçlara yol
açarlar. Değerlerin genel işlevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Ficher, 1996: 146150):
1) Değerler kişilerin ve birlikteliklerin toplumsal değerinin yargılanmasında hazır
araç olarak kullanılırlar. Tabakalaşma sistemini mümkün kılarlar. Bireyin çevresindekilerin
gözünde “nerede olduğunu” bilmesine yardım ederler.
2) Değerler kişilerin dikkatini, istenilir, yararlı ve önemli olarak görülen maddi
kültür nesneleri üzerinde odaklaştırırlar. Çok değerli bir nesne her zaman birey veya grup için
“en iyi” olmayabilir. Fakat o nesnenin toplumsal olarak değerli görülmesinin o nesne için
çaba gösterilmesine yol açtığı da bir gerçektir.
3) Her toplumdaki ideal düşünme ve davranma yolları değerler tarafından işaret
edilirler. Toplumsal olarak kabul edilebilir davranışın adeta şemasını çizerler. Böylece kişiler
de hareket ve düşüncelerini, “en iyi” hangi yola gösterebileceklerini kavrayabilirler.
4) Değerler kişilerin toplumsal rolleri seçmelerinde ve gerçekleştirmelerinde
rehberlik ederler. İlgi yaratır, cesaret verirler. Böylelikle kişiler de çeşitli rollerin
gerekliliklerinin ve beklentilerinin bir takım değerli hedefler doğrultusunda, işlemekte
olduğunu kavramış olurlar.
5) Değerler toplumsal kontrol ve toplumsal baskının araçlarıdır. Kişileri törelere
uymaya yöneltir, “doğru” şeyleri yapmaya yüreklendirirler. Değerler ayrıca onaylanmayan
davranışları engeller, yasaklanmış örüntülerin neler olduğuna işaret eder, toplumsal
ihlallerden kaynaklanan utanma ve suçluluk duygularının kolaylıkla anlaşılabilmesini
sağlarlar.
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6) Değerler dayanışma araçları olarak da işlevde bulunurlar. Sosyal bilimcilerin
aksiyomlarından biri de grupların yüksek düzeyde bazı değerlerin paylaşılması amacıyla
oluşturulduğudur. İnsanlar benzer değerleri güden insanlara yaklaşırlar. Ortak değer
toplumsal dayanışmayı yaratan ve sürekli kılan en önemli faktörlerden birisidir.
Doğu toplumlarında, aileye bağlılık son derece önemli bir değerdir. Bazı sosyologlar
(Gelles ve Levine, 1991:84-5), örneğin Vietnamlılar için, aileyi toplumsal yaşamın merkezine
koyarlar. Üç, bazen dört kuşak bir arada yaşarlar. Aile sadakati değer sisteminin kalbidir.
Çocuklar ailelerine bağlılık ve itaat içinde büyürler. Ailenin çıkarı, kişisel çıkarlardan önce
gelir.

Şekil 11.1
Engels ve Marx (2013) gibi bazı sosyal teorisyenler, ekonomik yapının kültürel
değerleri belirlediğini iddia ederlerken, diğer bazı sosyal bilimciler de kültürel değerlerin,
toplumların ekonomik başarılarını ve demokratik gelişmelerini etkilediklerini iddia
etmektedirler (Weber, 1985; Landes, 2000; Porter, 2000; Huntington, 2000).

11.2. Değerler Alanında Yapılan Araştırmalar
Endüstri uygarlığının gelişimine paralel olarak Weber’in (1995) ünlü Protestan Ahlakı
ve Kapitalizmin Ruhu eserinde de iddia ettiği şekilde püriten kültür/kişilik kapitalizmin ortaya
çıkışında etkin bir rol oynar. Bu kültür/kişilik; çok çalışmaya, çileciliğe, sorumluluğa,
rasyonel düşünceye, tasarrufa ve anti-hedonizme vurgu yapar.
Weber’in argümanlarından hareketle sosyal bilimciler, püritan etiği ölçmeye yönelik
çok sayıda ölçek geliştirmişlerdir (Mirels and Garrett, 1971; Goldstein and Eichorn, 1961; Ho
and Lloyd, 1984; Blood, 1969; Hammond and Williams, 1976; Buchholz, 1976; Ray, 1982).
Bu ölçeklerin içinde en çok Mirrel ve Garrett’in ölçeği, güvenilirlik katsayıları daha yüksek
olduğu için kullanılmıştır (Bozkurt, Bayram, Furnham ve Dawes, 2011). Ancak son 50 yılda
aralarında Daniel Bell (1973; 1996), Christopher Lasch (1979), Z. Bauman (1987, 1999), R.
Sennett (1998), R. Inglehart (1971, 1977, 1997) gibi sosyologların ya da sosyal bilimcilerin
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olduğu isimler kapitalizmi yaratan püritan ruhun öldüğünü ya da ölmek üzere olduğunu iddia
etmişlerdir.
Berger (2010) gibi bazı sosyologlar püritan ruhun gelişmekte olan ülkelerde canlılığını
koruduğunu iddia etseler de Daniel Bell, post-endüstriyel toplumlardaki bu yeni kişilik tipini
“gündüz püritan, gece playboy”; Bauman da “hedonist tüketici” olarak tanımlamıştır. John
Carroll (1977) bu yeni kültür/kişilik tipini remissive (rahat/bağışlayıcı/barışık) kültür/kişilik,
Lasch (1979) ise narsisist kültür/kişilik tipi olarak tanımlamıştır.

Şekil 11.2
Değerler konusunda yapılan çalışmaların kilometre taşlarından birisi, Almond ve
Vebra’nın (1963) The Civic Culture araştırmasıdır. Bu çalışma ABD, Almanya, Meksika,
İtalya ve İngiltere’de siyasal sistemleri ve kültürü incelemiştir. 1960’lı yıllarda başını Harvard
Üniversitesi’nden Inkeles’ın çektiği bir grup sosyolog Arjantin, Şili, Pakistan, Hindistan,
İsrail ve Nijerya gibi ülkelerde bireysel modernleşme eğilimlerini ölçen karşılaştırmalı
araştırmalar yürütmüşlerdir (Smith and Inkeles, 1966; Inkeles and Smith, 1974).
Bunun yanı sıra adına OM Ölçeği (Overall Modernity Scale) dedikleri bir de ölçek
geliştirmişlerdir. Bu ölçekte Inkeles ve arkadaşları, siyasal eylemlere katılım, aktif vatandaş
olmak, meslek, eğitim, yaşın rolü, tüketim değerleri, yeni deneyimlere açıklık, siyasal kimlik,
dini/seküler yönelim, bilime değer vermek, doğum kontrolü, kadın hakları, şehirleşme,
fabrika gibi modern işyerlerinde çalışma ve sosyal sınıf davranışları gibi değer ve
göstergelerden hareketle toplumların modernleşme eğilimlerini belirlemeye çalışmışlardır.
Inkeles ve arkadaşlarının ölçeğinde yer alan bazı sorular ve argümanlar, Inglehart’ın 1970’li
yıllarda temellerini attığı Dünya Değerler Araştırması’nın soru formu tarafından da
kullanılmıştır.
Değerler konusunda 1960’ların ikinci yarısında yayınlanan bir başka çalışma, Rokeach
Değer Ölçeği’dir. Bu ölçekte Rokeach (1968), araçsal (instrumental) ve amaçsal (terminal)
şeklinde değerleri iki gruba ayırmıştır. Her grup 18 sorudan oluşmaktadır. Rokeach’ın
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ölçeğinde araçsal ve amaçsal değerler başlığı altında şu değerler yer almaktadır (Çalışkur ve
Aslan, 2013):
Geniş görüşlü olmak, temiz olmak, bağışlayıcı-affedici olmak, sorumlu olmak,
cesaretli olmak, bağımsızlık, dürüstlük, entelektüellik, hayal gücü kuvvetli olmak, hırslı
olmak, itaatkâr olmak, kendini kontrol edebilmek, kibar olmak, mantıklı olmak, muktedir
olmak, neşeli olmak, sevecen olmak, yardımsever olmak, aile güvenliği, ahiret selameti, barış
içinde bir dünya, başarı hissi, bilgelik, eşitlik, gerçek dostluk, güzellikler dünyası, heyecanlı
bir yaşam, iç huzuru, kendine saygı, mutluluk, olgun sevgi, özgürlük, rahat bir yaşam, zevk,
sosyal onay ve ulusal güvenlik.
Yukarıda sıralanan değerlerin çok büyük bir bölümü sonrasında Schwartz tarafından
geliştirilen “Schwartz Değer Ölçeği”nde de yer almıştır. Scwartz’ın ölçeği toplam 58
değerden oluşmaktadır (Schwartz, 1992, 1994; Schwartz and Bilsky,1990). Bu değerler kendi
içinde 10 alt değer grubuna ayrılmaktadır. Bunlar güç, başarı, hazcılık, öz-yönelim, heyecanlı
bir hayat, uyum, gelenek, güvenlik, hayırseverlik ve evrenselcilik şeklindedir. Schwartz’ın
ölçeği, bu 10 boyutu kendi içinde öz-genişletme (self-enhancement), öz-aşım (selftranscendence), muhafaza (conservation) ve değişime açıklık (openness to change), şeklinde
dört farklı üst boyuta indirgemektedir. Üst boyuttaki sınıflandırmalarda güvenilirlik
katsayıları da artmaktadır. Günümüzde sosyal psikoloji alanında değerleri ölçmek için en çok
kullanılan ölçek budur (Schwartz and Bilsky, 1987; Spini, 2003; Schwartz and Bilsky,1990;
Schwartz, 1994). Schwartz’ın ölçeğinde sıralama -1 ilkelerime ters düşer, +7 ise benim için en
üst düzeyde önemlidir şeklindedir. Ancak Türkiye’deki uygulamalarda birbiri ile negatif
korelasyon içinde olması gereken boyutlar kuramsal öngörülerin aksine pozitif korelasyon
içinde çıkmaktadır. Türkiye’de Schwartz’ın değerler ölçeğini kullanarak yürütülen mikro
düzeyde çok sayıda akademik araştırma mevcuttur (Bozkurt ve Baştürk, 2011; Keskin ve
Bozkurt, 2013).
Türkiye’de sosyal psikolojide değer alanında yürütülen araştırmalar arasında
Kağıtçıbaşı’nın çalışmaları (1990; 2005) önemli bir yere sahiptir. Aslında sosyal psikoloji
alanında yapılan çalışmaları çok uzatmak mümkündür. Ancak sosyolog ve siyaset bilimcilerin
değerler alanında yapmış oldukları çalışmalar daha sınırlıdır. (Bkz. Çarkoğlu ve Toprak,
2006; Akşit, Şentürk, Küçükural ve Cengiz, 2012). Bu alanda yapılan çalışmaların kuşkusuz
en geniş çaplısı ve uzun ömürlüsü Türkiye Değerler Araştırmasıdır. Türkiye Değerler
Araştırması aslında Dünya Değerler Araştırması’nın Türkiye uygulamasıdır (Ergüder, Esmer,
Kalaycıoğlu, 1991; Esmer, 2012).
Dünya Değerler Araştırması’nın kuramsal temelleri Inglehart’ın (1971, 1977) The
Silent Revolution çalışmasına kadar gitmektedir. Bu araştırma daha sonra Michigan
Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin koordinasyonunda 1981 yılından itibaren farklı
ülkelerde uygulanmaya başlanmıştır. Inglehart ve arkadaşları bu çalışmalarından değerler
konusunda çok atıf alan ve bazıları referans listesinde de yer alan yüzlerce kitap ve makale
yayınladı (Inglehart, R., 1971; Inglehart, R., 1977; Inglehart, R., 1997; Inglehart, R. and
Norris, P., 1997; Inglehart, R., 1990; Inglehart, R. and Baker W., 2000; Inglehart, R. and
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Welzel, C., 2005; Inglehart, R. and Norris, P., 2003; Abraham and Inglehart, 1995). Bu
araştırmaların çıkış noktasında ileri düzeyde endüstrileşmiş ülkelerin yaşadığı değer
dönüşümü vardır. Ancak araştırma zamanla 100’e yakın ülkede uygulanmıştır.

Şekil 11.3
Kuramsal temellerini ve soru formunu Inglehart ve arkadaşlarının geliştirdiği Dünya
Değerler Araştırması, geleneksel/seküler ve hayatta kalma/kendini ifade boyutlarında bir
değer haritası çıkartmaktadır. Ayrıca, Dünya Değerler Araştırmasının içinde otonomi,
materyalizm ve post-materyalizm gibi boyutları da içeren alt ölçekler mevcuttur.

11.3. Değerler ve Modernlik
Diğer taraftan modernlik, sosyolojinin kadim ve aynı zamanda en sıcak
konularındandır. Başından itibaren modernliğin nasıl tanımlanması gerektiği konusunda
sosyal teorisyenler arasında bir uzlaşma olmamıştır. Günümüzde de modernlik konusundaki
fikir ayrılıkları sürmektedir (Cohen, 2006). Ancak Comte, Durkheim, Marx, Nietzsche ve
Weber gibi sosyal teorinin kurucularının üzerinde anlaştığı konulardan birisi, modernleşme
sürecine paralel olarak dinin toplumsal hayattaki etkisinin azalmasıdır (Adorno and
Horkheimer, 1997; Berger and Zijderveld, 2009; Casanova, 1994). Klasik sosyal teorisyenler
endüstrileşme, kentleşme, rasyonelleşme süreçlerinin modern toplumda dinin etkisini ortadan
kaldıracağını iddia etmişlerdir. Ancak modernlik ve sekülerleşme ilişkisi konusunda sosyal
bilimciler 19. yüzyıl teorisyenleri kadar fikir birliği hâlinde değildirler. Örneğin daha önce
sekülerleşme tezinin sıkı savunucularından olan Berger (2008) bugün açıkça yanıldığını ifade
etmektedir. Sekülerleşme konusunda Smith (2008) ve Casanova (2007) gibi din sosyolojisi
alanında çalışan sosyologlar klasik sosyal teorileri eleştirmektedirler. Ancak Dünya Değerler
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Araştırması’nın veri setine dayanılarak yapılan analizler (Inglehart and Baker, 2000; Bozkurt
ve Yeşilada, 2013) ülkelerin ekonomik gelişme sürecine paralel olarak sekülerleştikleri tezini
doğrulayan sonuçlar elde etmiştir.
Sosyal teorisyenler ve saha araştırmalarının ortaya koyduğu birbiri ile çelişen
sonuçlar, sosyal teoride radikal modernlik (Giddens, 1994), çoklu modernlik (Eisenstadt,
2000), batı dışı modernlik (Göle, 2000) gibi çok sayıda yeni modernlik yaklaşımını ortaya
çıkarmıştır. Post-modernlerden farklı olarak, geç modernlik teorisyenleri, moderniteyi
Habermas’ın ifadesiyle “bitmemiş proje” olarak görmelerine rağmen klasik modernlik
kuramlarından daha farklı modernlik süreçleri yaşadığımızı iddia etmektedirler.
Erken modernleşme teorileri büyük ölçüde geleneksel değerlerden bir kopuşu
içeriyordu ve oldukça determinist ve basitti. Bu teorisyenler, sosyoekonomik değişmenin
beraberinde sosyal, kültürel ve ekonomik değişmeyi getireceğini iddia ediyorlardı. Ancak
günümüzde daha büyük veri setlerine dayanılarak yapılan analizler değişimin lineer
olmadığını ortaya koymuştur. Inglehart’a göre endüstrileşme rasyonelleşme, sekülerleşme ve
bürokratikleşmeyi getirirken endüstri sonrası bilgi toplumunun gelişi kendini ifade, otonomi,
seçim özgürlüğü, yaşam kalitesi gibi insan merkezli yeni bir kültürü getirmektedir.
Küresel/post-endüstriyel toplumlarda bireyler eleştirel düşünmeyi öğreniyor, siyasal
katılım artıyor, kitleler başkaları tarafından daha az yönlendirilebilir hâle geliyor. Kendini
ifade ve serbest seçim değerlerinin gelişimi, demokrasinin de gelişimine yol açıyor.
Inglehart’a göre değişen değerler dini inançları, çalışma motivasyonunu, doğum oranlarını,
cinsel normları yeniden şekillendiriyor ve demokrasi talebini artırıyor. Modernleşme insanlara
çevrelerini kontrol etme imkânı veriyor ve rasyonel düşünceyi teşvik ediyor.

Şekil 11.4
Günümüzde modernliğin alamet-i farikaları sayılan akıl, bilim, ilerleme gibi
Aydınlanma düşünürlerinin tutkuyla savunduğu kavramlar, her zamankinden daha fazla
sorgulanır olmuştur. Hatta Bauman (1997) gibi bazı sosyologlar 20. yüzyılda yaşanan
katliamlardan, modernliğin araçsallaştırdığı aklı sorumlu tutmaktadırlar.
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11.4. Küreselleşme ve Değerler
Modernlik konusunun ele alındığı ünitede de ifade edildiği şekilde, modernlik,
küreselleşme yönelimli bir süreçtir. Toplumların modernleşmeleri küreselleşmeye doğru
gidişi de ifade eder.
Küreselleşme, toplumları birbirine daha çok yaklaştırma ve değerlerde de bazı
değişiklikleri getirmektedir. Günümüzün gençleri ailelerinin sosyalleştikleri çevrelerdeki
egemen değerlerden farklı çevrelerde sosyalleşmektedirler. Küresel medyanın ortaya çıkması,
teknolojik gelişme, malların, bireylerin ve sermayenin daha akışkan hâle gelmesi, değerlerin
değişimini de hızlandırmıştır. Küreselleşme, özellikle tüketicilerin davranış kalıplarında
benzerlikler yaratmaktadır (Noble ve Schewe, 2004).
Öte yanda içinde yaşadığımız küresel çağda, dünyanın yaşadığı hızlı değişime ve
kaotik yenidünyaya vurgu yapmaktadırlar. Onlara göre bu çağda kültürel alanda süreklilikler
azalmakta, eklektik ve çoğulcu değerler ön plana geçmektedir (Kochan, 2009).
Benzer şekilde Inglehart (2005) da değerler konusunda en kapsamlı küresel proje olan
Dünya Değerler Araştırmasının bulgularına dayanarak, küreselleşme sürecine paralel bir
biçimde değerler alanında köklü değişmelerin olduğunu iddia etmektedir. Özellikle gelişmiş
ülkelerin artan refahla birlikte materyalist değerlerden, post-materyalist değerlere doğru
yöneldiğini iddia etmektedir.
Inglehart’ın bulgularına göre ekonomik gelişme ile insanların mutlulukları ve yaşam
tatminleri arasında güçlü bir ilişki var. Ancak bu ilişki lineer olmaktan ziyade eğrisel bir çizgi
şeklindedir. Data, zengin ülkelerde yaşayanların yoksul ülkelerden daha mutlu olduklarını
göstermektedir.

Şekil 11.5
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İkinci Dünya Savaşı sonrası, endüstrileşmiş ülkeler tarihte görülmedik düzeyde
zenginleşmişlerdir. Refah devletinin gelişi beklenmedik değişiklikleri de beraberinde
getirmiştir. Bu ülkelerde açlık ve ekonomik güvensizlik sorunu ortadan kalkmıştır. Fizyolojik
ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması gelişmiş ülkelerde Maslow’un ihtiyaçlar
hiyerarşisinde daha üst aşamalara yönelimi artırmıştır. Özellikle ait olma, kendini ifade gibi
post-materyalist değerler önem kazanmıştır.
Bu durum özellikle kuşaklar arasında kendini göstermiştir. İleri yaşlardakiler
materyalist değerlere öncelik verirlerken, daha müreffeh bir dönemde dünyaya gelen gençler
post-materyalist değerlere öncelik vermektedirler. Inglehart bunu kuşaklar arası değer
kayması olarak ifade etmektedir.
Siyaset alanında güvensizlik, ırkçılığa, otoriteye boyun eğmeye ve otoriter liderliğe
ihtiyaç yaratmaktadır. Örneğin 1930’lardaki büyük bunalım dünya genelinde birçok ülkede
ırkçı ve otoriter yönetimleri artırmıştır. Buna karşılık artan refah ve güvenlik bunun tersi bir
eğilim yaratmaktadır. Örneğin günümüzün küresel varsıl toplumlarında insanlar otoriteye itaat
etmekten, ırkçılıktan çok, kendini ifadeye, kültürel çeşitliliğe ve hoşgörüye vurgu
yapmaktadırlar. Elbette değişen değerler de ekonomik büyümeyi etkilemektedir. Weber’in
kapitalizmin gelişiminde özel bir önem verdiği Protestan etik bugün büyük ölçüde zengin
ülkelerde terk edilmektedir. Buna karşılık materyalist değerlerin baskın olduğu gelişmekte
olan ülkelerde canlılığını korumaktadır (Inglehart, 2000). Kırgızistan, Türkiye ve
Avustralya’da üniversite öğrencilerinin değerlerini karşılaştıran bir araştırmada (Bozkurt,
Bayram, Furnham ve Dawes, 2010), Müslüman Kırgız ve Türkler, Avustralyalılardan da fazla
Prostestan Ahlakı değerlerini onaylamaktadırlar. Buna karşılık Avustralyalılar ise hedonist
değerlere Türkler ve Kırgızlardan fazla öncelik vermektedirler.

11.5. Gelenekle Modernlik Arasında Türkiye’de Değerler
Türkiye modernleşme/endüstrileşme sürecine oldukça geç başlamış bir ülkedir. Bilgi
temelli ekonomiye sahip toplumların bulunduğu yerden baktığımızda Türkiye, geleneksel
değerlerin baskın olduğu bir ülkedir.
Öte yandan Türkiye diğer İslam ülkelerinden bakıldığında ise kadının konumunun
değiştiği, oldukça rasyonelleşmiş ve sekülerleşmiş bir ülkedir. Özellikle son yıllarda yaşanan
hızlı ekonomik gelişme, kız çocukları dâhil geniş bir kitlede eğitim talebini artırmıştır.
Endüstrileşme, muhafazakâr kesimler dâhil toplumun tüm hücrelerini/değerlerini
etkilemektedir.
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Şekil 11.6
Ancak bu sessiz kültürel dönüşüm, bir yanıyla endüstrileşmenin baskısıyla
şehirleşme/sekülerleşme/rasyonelleşme (yani modernleşme) doğrultusunda ilerlerken, diğer
tarafıyla da geleneğin kendini modern teknolojik imkânlarla yeniden üretmesi şeklinde
tezahür etmektedir.
Türkiye, tam da batı-dışı modernlikler tezinde olduğu gibi, Batı’dan oldukça farklı
şekilde modernleşmektedir. Bir diğer ifadeyle bir taraftan modernleşirken diğer yandan da
Batı Avrupa deneyiminden farklı bir tarzda geleneksel değerlerin önemli bir bölümünü
muhafaza etmektedir.
Yani Türkiye’de toplum, 19. ve 20. yüzyıl modernleşme teorilerinden farklı olarak,
geleneklerini koruyarak modernleşmektedir. En azından Dünya Değerler Araştırmasının
bulguları bu doğrultudadır.
Değerler, ülkelerin tarihsel-kültürel deneyimleri ile yakından ilişkilidirler; aynı
zamanda da toplumun ve bireylerin değişen ihtiyaçlarına göre yeniden biçimlenirler
(Rokeach, 1968; Tüfekçioğlu, Bozkurt, Yeşilada, 2014).
Maslow’un (1943) ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre bireylerin ihtiyaçları
arasında bir hiyerarşi vardır ve bir alt hiyerarşideki ihtiyaç doyurulmadan daha üstteki
ihtiyaçların bireyi harekete geçirme gücü zayıftır. Maslow ihtiyaçları yeme, içme, uyku, nefes
gibi hayatta kalmayı sağlayan fizyolojik ihtiyaçlar; iş, sağlık, aile, mülkiyet güvenliği gibi
ihtiyaçlardan oluşan güvenlik (safety); arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık gibi ihtiyaçları içeren
ait olma/sevgi; kendine saygı ve erdem, yaratıcılık, doğallık gibi ihtiyaçlardan kaynaklanan
kendini gerçekleştirme şeklinde sınıflandırmaktadır.
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Şekil 11.7
Maslow’un kuramından hareketle, sosyoekonomik gelişmenin sonuçlarından
faydalananlar ilk kademedeki ihtiyaçlarını doyurdukları için hiyerarşinin üst kademesindeki
kendini gerçekleştirme, daha iyi yaşam kalitesi ve daha güzel bir çevrede yaşamaya öncelik
vermektedirler.
Buna karşılık modernleşmede/ekonomik gelişmede geç kalan ülkeler ya da görece
daha yoksul bireylerin değer öncelikleri; yaşam kalitesi, kendini ifade, özgürlük ve daha güzel
bir çevre olmak yerine, ihtiyaçlar hiyerarşisinin fizyolojik ve güvenlik katmanına denk gelen
ekonomik kazanç, iş güvenliği, risk/belirsizlikten kaçınma, başarı ve çalışmaya verilen önem
şeklinde olacaktır.
Modernleşme ve eğitim yakından ilişkili kavramlardır. Eğitim, insanların zihinsel
kapasitelerini, enformasyona ulaşmalarını ve değerlerini etkiler (Welzel, 2007; Pettersson,
2007; Schwartz, 2007). Eğitim yükseldikçe geleneksel değerlerden modern/seküler değerlere
yöneliş olacaktır.
Yukarıda da ifade edildiği gibi modern/endüstri uygarlığının gelişi, beraberinde yeni
değerleri de getirmiştir (Bozkurt, 2014). Geçmişin endüstri toplumları post-endüstriyel
topluma doğru evirildikçe püritan değerlerin yerini hedonist değerler almaktadır. Nitekim
Avustralya ve Türkiye’de öğrencilerin değerlerini karşılaştıran bir çalışmada, yeni
endüstrileşmiş bir ülke olan Türkiye’de öğrenciler çalışmaya ve püritan değerlere vurgu
yaparlarken; Avustralyalı öğrenciler hedonist değerlere daha çok vurgu yapmışlardır
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(Bozkurt, Bayram, Dawes ve Furnham, 2010). Benzer durum İngiltere, İrlanda ve Türkiye’yi
karşılaştıran Arslan’ın çalışmalarında da karşımıza çıkmaktadır (Arslan, 2000, 2001).
Türkiye hızla değişen bir ülkedir. Aradan geçen süre içinde birçok değer ve tutumun
da değişimine tanık olunmuştur. Nitekim Uludağ Üniversitesi öğrencileri üzerine yaptığımız
araştırma (Bozkurt, 2000) Türkiye’de gençlerin değerlerinin, giderek artan bir biçimde,
modern toplumun üretim kültüründen, Inglehart’ın (1997) bulgularına paralel bir biçimde,
küresel/post modern toplumun değerlerine doğru yöneldiğini göstermektedir. Bu durum
özellikle üst gelir grubu için geçerlidir
Modernleşmenin kendini en çok hissettirdiği alanlardan birisi kadının konumudur.
Özellikle kadınların da erkekler gibi yükseköğretim ve çalışma imkânına kavuşmalarının
cinsiyet rollerinde anlamlı değişikliklere yol açması beklenmektedir. Kadının eğitimi, çalışma
hayatına katılması, artan rekabet düzeni ailelerin çocuğa bakışını da etkilemektedir.
Bilindiği gibi geleneksel toplumlar, Durkheim’ın (1984) dayanışma kuramını
izleyerek ifade edersek benzerliklerden kaynaklanan dayanışmanın hâkim olduğu
toplumlardır. Bu toplumlarda yabancılara güven düşük ve farklılıklara tolerans görece daha
azdır. İnsanları bir arada tutan şey ortak değerlerdir. Öte yandan bu toplumlarda gelenekler,
kişilerin bireysel tercihlerinin üzerindedir. Ancak, homojenliğin hâkim olduğu geleneksel
toplumlardan küresel/modern endüstriyel toplumlara yöneldikçe, eşitlik, özgürlük, siyasal
katılım, açık fikirlilik, serbest tartışma ortamı, hoşgörü, çoğulculuk, şiddet yerine hukuk
yolunu seçmek, bağımsızlık, işbirliği, çevreye saygı ve uzlaşma gibi değerler konusunda
farkındalıklar artmaktadır.
Ancak sosyoekonomik gelişmenin istikameti tek yönlü ve etkisi geri dönülemez
değildir. Örneğin derin ekonomik/politik krizler insanları yeniden kendini ifadeye dayanan
değerlerden hayatta kalma değerlerine döndürebilir. Nitekim 1990’lı yıllarda Türkiye’de
yaşanan ekonomik ve politik krizler toplum değerlerini de derinden etkilemiştir.
Ancak endüstrileşmenin otomatik olarak değerleri belirli bir doğrultuda değiştirmesini
beklemek doğru değildir. Süreç, düz bir determinizmle ilerlememektedir.
Bilim/teknoloji/kalkınma gibi konulardaki değerler modernleşme sürecinde hızla
benimsenirken, bunların dışında kalan alanlardaki geleneksel değerler nesiller boyu varlığını
koruyabilmektedir. Ayrıca daha önce de ifade edildiği gibi tek bir modernite yoktur. Batı
dışındaki ülkeler, endüstrileşme ve modernleşme süreçlerini Batı Avrupa ülkelerinin izlediği
yoldan farklı yollar izleyerek yaşamaktadırlar. Bunun etkisi kuşkusuz en çok değerler
alanında hissedilmektedir.
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Uygulamalar
1)
Kültürel değerleriniz ve bunların modernleşme/küreselleşme ile ilişkileri
konusunda bir makale yazarak tartışmaya açınız.
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Uygulama Soruları
1)

Türkiye’de sizce toplumun değer öncelikleri nelerdir?

2)

Küresel dünyada değerler alanındaki değişimin yönelimini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bize iyi, kötü, güzel, çirkin, ahlaki, gayri ahlaki veya arzu edilen ve edilemeyen şeyler
hakkında ölçütler sunan değerler hakkında bilgi sahibi olduk. Değer sistemi, bir toplumdaki
ödül ve cezanın da temelini oluşturur. Değerler kişilerin ve birlikteliklerin toplumsal
değerinin yargılanmasında hazır araç olarak kullanılırlar. Tabakalaşma sistemini mümkün
kılarlar. Bireyin çevresindekilerin gözünde “nerede olduğunu” bilmesine yardım ederler.
Kişilerin dikkatini, istenilir, yararlı ve önemli olarak görülen maddi kültür nesneleri üzerinde
odaklaştırırlar. Her toplumdaki ideal düşünme ve davranma yolları değerler tarafından işaret
edilirler. Toplumsal olarak kabul edilebilir davranışın adeta şemasını çizerler. Böylece kişiler
de hareket ve düşüncelerini, “en iyi” hangi yola gösterebileceklerini kavrayabilirler. Değerler
kişilerin toplumsal rolleri seçmelerinde ve gerçekleştirmelerinde rehberlik ederler. İlgi yaratır,
cesaret verirler. Böylelikle kişiler de çeşitli rollerin gerekliliklerinin ve beklentilerinin bir
takım değerli hedefler doğrultusunda, işlemekte olduğunu kavramış olurlar. Değerler
toplumsal kontrol ve toplumsal baskının araçlarıdır. Kişileri törelere uymaya yöneltir, “doğru”
şeyleri yapmaya yüreklendirirler. Değerler ayrıca onaylanmayan davranışları engeller,
yasaklanmış örüntülerin neler olduğuna işaret eder, toplumsal ihlallerden kaynaklanan utanma
ve suçluluk duygularının kolaylıkla anlaşılabilmesini sağlarlar. Değerler dayanışma araçları
olarak da işlevde bulunurlar. Sosyal bilimcilerin aksiyomlarından biri de grupların yüksek
düzeyde bazı değerlerin paylaşılması amacıyla oluşturulduğudur. İnsanlar benzer değerleri
güden insanlara yaklaşırlar. Ortak değer toplumsal dayanışmayı yaratan ve sürekli kılan en
önemli faktörlerden birisidir. Değerler konusunda yapılan çalışmaların kilometre taşlarından
birisi, Almond ve Vebra’nın The Civic Culture araştırmasıdır. Bu çalışma ABD, Almanya,
Meksika, İtalya ve İngiltere’de siyasal sistemleri ve kültürü incelemiştir. Küresel medyanın
ortaya çıkması, teknolojik gelişme, malların, bireylerin ve sermayenin daha akışkan hâle
gelmesi, değerlerin değişimini de hızlandırmıştır. Inglehart da değerler konusunda en
kapsamlı küresel proje olan Dünya Değerler Araştırmasının bulgularına dayanarak,
küreselleşme sürecine paralel bir biçimde değerler alanında köklü değişmelerin olduğunu
iddia etmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerin artan refahla birlikte materyalist değerlerden,
post-materyalist değerlere doğru yöneldiğini iddia etmektedir. Inglehart’ın bulgularına göre
ekonomik gelişme ile insanların mutlulukları ve yaşam tatminleri arasında güçlü bir ilişki var.
Ancak bu ilişki lineer olmaktan ziyade eğrisel bir çizgi şeklindedir. Refah devletin gelişi
beklenmedik değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Bu ülkelerde açlık ve ekonomik
güvensizlik sorunu ortadan kalkmıştır. Türkiye modernleşme/endüstrileşme sürecine oldukça
geç başlamış bir ülkedir. Bilgi temelli ekonomiye sahip toplumların bulunduğu yerden
baktığımızda Türkiye, geleneksel değerlerin baskın olduğu bir ülkedir. Öte yandan Türkiye
diğer İslam ülkelerinden bakıldığında ise kadının konumunun değiştiği, oldukça
rasyonelleşmiş ve sekülerleşmiş bir ülkedir. Özellikle son yıllarda yaşanan hızlı ekonomik
gelişme, kız çocukları dâhil geniş bir kitlede eğitim talebini artırmıştır. Endüstrileşme,
muhafazakâr kesimler dâhil toplumun tüm hücrelerini/değerlerini etkilemektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış
olduğunu söyleyen standartlara ne ad verilir?
2)

“Batı dışı modernlikler” teorisi kime aittir?

a)

Ş. Mardin

b)

Z. Gökalp

c)

Prens Sabahattin

d)

İ. Yasa

e)

N. Göle

3)

Aşağıdakilerden hangisi değerlerin genel işlevleri arasında yer almaz?

a)

Değerler toplumsal kontrol ve toplumsal baskının araçlarıdır.

b)
edilirler.

Her toplumdaki ideal düşünme ve davranma yolları değerler tarafından işaret

c)
Değerler kişilerin dikkatini, istenilir, yararlı ve önemli olarak görülen maddi
kültür nesneleri üzerinde odaklaştırırlar.
d)
Değerler kişilerin ve birlikteliklerin toplumsal değerinin yargılanmasında hazır
araç olarak kullanılırlar.
e)
Değerler insanların toplumsal rolleri seçmelerinde ve gerçekleştirmelerinde
onlara rehberlik edemezler.
4)
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik yapının kültürel değerleri belirlediğini iddia
eden sosyal teorisyenlerden birisidir?
a)

Weber

b)

Comte

c)

Darwin

d)

S. Hawking

e)

Marks
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5)
Aşağıdakilerden hangisi değerlerin değişimini hızlandıran unsurlar arasında
sayılamaz?
a)

Küresel medyanın etkisi

b)

Teknolojik gelişmeler

c)

Malların, bireylerin ve sermayenin daha akışkan hâle gelmesi

d)

Hollywood filmleri

e)

Toplumsal istikrar

6)
Aşağıdakilerden hangisi ikinci dünya savaşı sonrası gelişmiş ülkelerde görülen
gelişmelerden birisidir?
a)

Fizyolojik ihtiyaçlar ön plana geçmiştir.

b)

Güvenlik ihtiyacı ön plana çıkmıştır.

c)

Materyal ihtiyaçlar büyük ölçüde doyurulmuştur.

d)

Post-materyalist değerler önemini yitirmiştir.

e)

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk aşamaya yönelim artmıştır.

7)
İleri yaşlardakiler materyalist değerlere öncelik verirlerken, daha müreffeh bir
dönemde dünyaya gelen gençler post-materyalist değerlere öncelik vermektedirler Inglehart
bunu ne olarak ifade etmektedir?
8)
Türkiye’ye modernleşme sürecinde bilgi temelli ekonomiye sahip toplumların
bulunduğu yerden baktığımızda nasıl bir ülkedir?
a)

Geleneksel değerlerin baskın olduğu

b)

Seküler

c)

Oldukça rasyonel

d)

Kadının konumunun geliştiği

e)

Eğitimin geniş kitlelerce talep edildiği
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9)
Endüstri toplumları post-endüstriyel toplumlara evrildikçe aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşir?
a)

Eğitime olan talep geriler.

b)

Püritan değerlerin yerini hedonist değerler alır.

c)

Hedonist değerler yerini püritan değerlere bırakır.

d)

Başarıya olan vurgu artar.

e)

Çevre duyarlılığı geriler.

10) Durkheim’ın dayanışma kuramını izleyerek
aşağıdakilerden hangisi geleneksel toplumları ifade eder?
a)

Farklılıklara tolerans yüksektir.

b)

Yabancılara Güven Yüksektir.

c)

Benzerliklerden kaynaklanan dayanışma hâkimdir.

d)

Kişilerin bireysel tercihleri geleneklerin üzerindedir.

e)

İşbirliğinden kaynaklanan dayanışma hâkimdir.

ortaya

koyacak

olursak

Cevaplar
1) değerler, 2) e, 3) e, 4) e, 5) e, 6) c, 7) kuşaklar arası değer kayması, 8) a, 9) b, 10) c
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12. KÜRESEL BİR SORUN OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA,
ÇEVRE BİLİNCİ VE DEĞERLER 8

Bu bölüm hazırlanırken, yazarın Doç. Dr. Doğan Bıçkı ile ortak hazırladıkları yayınlanmamış bir yazıdan
büyük ölçüde faydalanılmıştır.
8
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sürdürülebilir kalkınma kavramı, Türkiye’de çevre mevzuatı ve çevrenin
korunmasına yönelik tutum ve değerler ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Dünyanın geleceğini nasıl görüyorsunuz?

2)

Sizce küresel ısınma abartılıyor mu?

3)
Türkiye’de insanların çevreyi korumaya yönelik bilinç düzeyini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Sürdürülebilir Kalkınma

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Küresel
bir
sorun
olan Okuyarak, yorumlayarak ve
“sürdürülebilir
kalkınma” mümkünse
arkadaşlarınızla
kavramını öğreneceksiniz.
tartışarak

Türk Çevre Mevzuatında
Okuyarak, yorumlayarak ve
Türkiye’de
çevre
mezuatı
Sürdürülebilir Kalkınma
mümkünse
arkadaşlarınızla
hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
ve Çevre Eğitimi
tartışarak
Çevrenin Korunmasına
Yönelik Tutum ve
Değerler

Türkiye’de çevrenin korunması Okuyarak, yorumlayarak ve
konusundaki toplumun tutum ve mümkünse
arkadaşlarınızla
değerlerin analizini yapacaksınız. tartışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Sürdürülebilir kalkınma

•

Çevre bilinci

•

Değerler
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Giriş
İçinde yaşadığımız dünyada küresel ısınma, hava kirliği, kuraklık, içilebilir su
kaynaklarının tükenmesi insanlığın geleceğini tehdit eden sorunlar hâline gelmiştir.
Sosyal sorumluluktan uzak küreselleşme anlayışının devam etmesi durumunda, dünya
yaşanabilir bir yer olmaktan çıkacaktır.
Bu sebeple sürdürülebilir bir kalkınma ve geniş kitleler arasında çevre bilincinin
yerleştirilmesi hayati bir önem kazanmıştır.
Bu ünitede, küresel bir sorun olarak sürdürülebilir kalkınma ve Türkiye’de çevre
bilinci konusunda, çevreye yönelik tutum ve değerler incelenmektedir.
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12.1. Sürdürülebilir Kalkınma
Çevreyle ilgili yaygın iktisadi görüş, düşük gelir düzeyine sahip olan ülkelerin
“çevreci olma” lüksüne sahip olmadıklarını ileri sürmektedir. Buna göre, ülkeler ancak
zenginleştikçe kirlilik düzeylerini aşağı çekme noktasında bazı imkânlara sahip olmaktadırlar.
Bunu ya mevcut üretimin ölçeğini kısarak; ya çevreci teknolojileri devreye sokarak ya da
daha çevreci (green) sektörlere ağırlık vererek yapmaktadırlar (Bertinelli vd.,2012:1105). Az
gelişmiş ülkeleri sürdürülebilirlik konusunda karamsarlığa iten bu görüş, gelişmiş ülkelerin
çevre koruma açısından avantajlarını irdelerken; az gelişmiş ülkelerdeki sürdürülebilirliğin
ancak ülkeler arasında teknoloji transferi, yoksulluğun giderilmesi gibi dayanışma ilişkisi ile
giderilebileceğini hatırlatmaktadır. Küresel bir sorun olan çevre nihayetinde küresel
çözümler beklemektedir.
Sürdürülebilir Kalkınma kavramına temel oluşturan ilk küresel çaba, 1972 yılında
Stocholm’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı(UNCHE)’dır.
Konferansta ekonomik kalkınma kavramı tartışılmış ve UNCHE sekreteri eko(lojik)-kalkınma
nosyonunu teklif etmiştir. Bu bağlamda konferansta çevre ve kalkınmanın birlikte
düşünülmesine ilişkin bir tartışma yürütülmüştür (Meister ve Japp,1998:399). Konferansta
kalkınmanın çevre korumayla çelişmediği ve çevre koruma düşüncesinin kalkınmayı
yavaşlatmak için bir bahane oluşturmaması gerektiği ileri sürülmüştür (Ertürk,1996:213).
Sürdürülebilir kalkınma düşüncesi, Stockholm Konferansı ile gündeme gelmiş olsa da
en olgun tanımına “Ortak Geleceğimiz” adlı raporla ulaşmıştır. 1983 yılında Brundtland
başkanlığında oluşturulan Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun
1987 yılında yayınladığı raporun ana kavramı olan sürdürülebilir kalınma, bugünün
ihtiyaçlarını gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından taviz
vermeksizin karşılayan kalkınma olarak tanımlanmıştır (WCED;1987:43). Sürdürülebilir
kalkınmanın bu şekilde tanımlanması, kavramı, salt ekonomik terimlerle açıklanacak olan bir
kalkınma perspektifi olmanın ötesinde, kuşaklar arasında aktarılması gereken bir değer,
sorumluluk ve bilinç sorunu olarak konumlandırmıştır. Zira bugünün toplumundan gelecek
nesiller adına fedakârlık beklenmekte; mevcut kaynakların mevcut toplum için acilen faydaya
dönüştürülmesi yerine, gelecek kuşakların çevreden yararlanmayı sürdürmesi adına ölçülü
olunması istenmektedir.
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Şekil 12.1
Sürdürülebilir kalkınma kavramının, ilk olarak tartışıldığı 70’li ve 80 yıllara ilişkin
toplantı ve komisyon raporlarını, 1992 yılında gerçekleştirilen Rio Konferansı ve bundan 10
yıl sonra düzenlenen Johannesburg Konferansı izlemiştir. Stockholm Bildirgesi ve Brundtland
Raporu’nun sağladığı birikime dayanarak, 1992 yılında Rio de Janerio’da, resmî adıyla
söylenecek olursa Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı, sürdürülebilir kalkınma
anlayışının uluslararası gündeme yerleşmesinde etkili olmuştur. Konferansta çevre üzerinde
baskı yaratan kalkınma biçimleri ile ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, yoksulluk, üretim ve
tüketim kalıpları, demografik baskılar ve uluslararası ekonomi gibi sürdürülebilirliği etkisi
altına alan konular ele alınmıştır. Konferans sonucunda, 27 maddeden oluşan bir bildirge ve
sürdürülebilir kalkınmanın hayata geçirilmesi için ülkelerin uygulaması gereken eylem planı
olarak Gündem 21 yayınlanmıştır. Dört bölümden oluşan Gündem 21, sürdürülebilirliğin
değişik boyutlarını ve bunların kimler eliyle ve nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyması
bakımından önemlidir. Toplumsal ve Ekonomik Boyutlar başlığını taşıyan ilk bölümde,
sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için uluslararası iş birliği; yoksullukla savaşım ve
tüketim kalıplarının değiştirilmesi salık verilmektedir. Kalkınma için Kaynakların Korunması
ve Yönetimi başlığını taşıyan ikinci kısımda ise su, toprak, orman gibi çevre değerlerinin
korumasına dair hususlara yer verilmiştir. Etkin Grupların Rollerinin Güçlendirilmesi,
başlığını taşıyan 3. Bölüm ‘de sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için bu eyleme dâhil edilecek
aktörler olarak yerel yönetimlerin, yerel halkın, gençlerin, kadınların ve çiftçilerin rollerinin
güçlendirilmesi önerilmektedir. Uygulama Yöntemleri başlığını taşıyan son kısımda, konumuz
açısından da önemli olan eğitim ve kamu duyarlılığının geliştirilmesi konuları ön plana
çıkmaktadır.
Sürdürülebilirlik bağlamında çevre eğitimi, günümüzde giderek önem kazanmakta;
yaygın öğretimin içerisine çevre bilincini arttıracak, çevre sorunları ve bunların sürdürülebilir
şekilde çözümü için kamu duyarlılığını geliştirici çalışmalar yürütülmektedir. Zira çok açık
olarak, sürdürülebilir kalkınma kavramının ihtiva ettiği çevreci tutum ve çevre değerleri
gelecek nesillere aktarmak, genel olarak paylaşılan bir değer olarak hak/adalet ve çevre bilinci
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olmaksızın mümkün görünmemektedir. Toplumların eğitim süreleri uzadıkça çevre sorunları
konusunda bilgileri de artmaktadır. Ancak çevre sorunları konusunda bilginin artması
otomatik olarak çevreci davranışa yol açacağı anlamına da gelmemektedir (Kollmuss &
Agyeman, 2010).
Sürdürülebilir kalkınma kavramına, çevre duyarlılığı ile ilgili önemli katkılarda
bulunan Rio Konferansı’ndan sonra, 26 Ağustos-4 Eylül 2002 tarihleri arasında,
Jonannesburg’da Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi düzenlenmiştir. Bu zirve sonucunda
yayınlanan Sürdürülebilir Gelişme Bildirisi’nde, Rio zirvesinde de kısmen olduğu gibi,
çevrebilimsel önermelerden çok sürdürülebilirliğin önündeki temel bir engel olarak yoksulluk
ve bunun giderilmesinde gelişmiş toplumların sorumluluğu vurgulanmıştır. Yoksulluğun
giderilmesinin, üretim ve tüketim kalıplarının değişmesinin, sürdürülebilir kalkınmanın
öncülleri olduğu saptanarak; zengin ve yoksul ülkeler arasındaki derin uçurumun küresel
refahı, güvenliği ve istikrarı tehdit eden unsurlar olarak sürdürülebilir kalkınmayı
güçleştirdiği
belirtilmiştir.
Ayrıca,
küreselleşmenin
sürdürülebilir
kalkınmayı
gerçekleştirmede zorluk ve fırsat ürettiği; ancak küreselleşmenin fayda ve maliyetinin ülkeler
arasında adil dağılmamasından dolayı, sürdürülebilir kalkınma fikrini tehdit ettiği
kaydedilmiştir (UN,2002:2-3).
Zirve sonunda yayınlanan Siyasi Bildiri ‘de ayrıca, insani dayanışmanın önemini göz
önünde bulundurarak dünya halkları arasında ırk, din, dil, kültür ve gelenek farkı
gözetmeksizin iş birliği ve diyalogun ilerletilmesi; temiz su, sağlık, güvenli gıda, yeterli
barınma gibi temel gereksinimlere erişilebilmesi; finansal kaynak, kalkınmada altyapı
oluşturmaya yönelik teknoloji transferi konularında birlikte çalışılması; yoksullukla
mücadelede mevcut kaynakların tüm insanlığın yararına kullanılması amacıyla resmi
yardımların arttırılması; özel sektörün sürdürülebilir kalkınma konusunda yetkinleştirilmesi
istenmektedir (UN, 2002:3-4). Buna göre, Stockholm’de “çevre”nin iyiliğiyle ilgili
çevrebilimsel öneriler ön planda görünür iken; ilerleyen toplantılarda çevrenin iyiliğinin,
toplumların yeterli gelişme seviyesine ulaşmadan sağlanamayacağı noktasına gelinmiştir.
Diğer bir deyişle, yoksulluk sorunu giderilmeksizin çevre için fedakârlık beklentisinin
inandırıcı olmayacağı ortaya çıkmıştır.

Şekil 12.2
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Yakın dönemde, sürdürülebilir kalkınma konusunda düzenlenen, son uluslararası
etkinlik 22 Haziran 2012’de Rio de Janerio kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’dır. Brezilya’nın aynı kentinde yapılan 1992 Birleşmiş
Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCED) 20. yıldönümünde tekrarlandığı
için konferansa kısaca Rio+20 ismi de verilmektedir. Konferans sonrasında “İstediğimiz
Gelecek” başlıklı Sonuç Bildirgesi kabul edilmiştir. 283 maddeden oluşan sonuç bildirgesi
önceki toplantıların metinleriyle kıyaslandığında oldukça geniş hacimli ve detaylıdır.
Bildirgenin bütünü incelendiğinde, uluslararası çabaların ağırlık noktasının, çevre koruma
merkezli stratejilerden toplumsal kalkınma merkezli daha bütüncül (holistik) stratejilere
kaydığı anlaşılmaktadır. Nitekim madde 4.ve 10’da bildirgenin bu niteliğini yansıtan şu
ifadelere yer verilmektedir:
“Sürdürülebilir kalkınmanın, kapsamlı ve adil ekonomik büyümenin öne
çıkarılmasıyla, önemli olanaklar yaratmakla, eşitsizliklerin azaltılmasıyla, temel yaşam
koşullarının yükseltilmesiyle, yanı sıra, ekonomik, sosyal ve insani kalkınmayı destekleyen
doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimiyle başarılacağını doğruluyoruz (md.4)”.
“Sürdürülebilir ve kapsamlı ekonomik büyümenin, sosyal kalkınmanın, çevrenin
korunmasının, yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılmasının; ulusal ve uluslararası
düzeydeki demokrasinin, iyi yönetimin ve hukuk kurallarının sürdürülebilir kalkınma için
gerekli olduğunu kabul ediyoruz (md.10).” (http://www.cem.gov.tr/ erozyon/Files/ Rio20
SonucBildirgesii.pdf 22.02.2014)
Sonuç bildirgesinde yer alan bu ifadelerden “istediğimiz geleceğin”, çok yakın bir
zamanda gerçekleşmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Zira uluslararasındaki
gelişmişlik farklılıkları makul bir seviyeye inmedikçe ve asgari oranda bile olsa insan onuruna
yaraşır bir gelişme düzeyi tüm topluluklar için garanti edilmedikçe sürdürülebilirliğin
sağlanması mümkün görünmemektedir. Diğer yandan, gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun,
toplumlar, benzer bir materyalist değer kuşatması altında olduklarından, sürekli artan tüketim
talebi, az gelişmiş ülkelerde bile hedonist tüketim biçimlerinden taviz verilmesini
zorlaştırmakta; temel ihtiyaçlar çıtasını sürekli yukarı çekerek, çevre üzerindeki baskıyı
arttırmaktadır.
Rio+20, önceki uluslararası toplantılarla kıyaslandığında onlardan daha hacimli bir
bildirge üretmiş olmasına rağmen, mahiyeti itibariyle, md.56’da sözü edilen “yeşil ekonomi”
dışında yeni bir kavram veya açılım getirmemektedir. Bu toplantının yeni sözü gibi görünen
“yeşil ekonomi”, 70’li yılların “yeşil politika” kavramını çağrıştırmaktadır.
“Sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması kapsamında yeşil
ekonomi sürdürülebilir kalkınmanın başarılmasında en önemli araçlardan biridir (md.56).”
Bildiride, “yeşil ekonomi” kavramına açıklık getiren, “yeşil politika uygulamaları”
adlı bölüm incelendiğinde, içerik itibariyle, kalkınma ile çevre arasında uyum talep eden
“sürdürülebilir kalkınma” kavramının farklı cümlelerle söylenmesinden başka bir şeye işaret
etmediği anlaşılmaktadır. Tüm cümleler son tahlilde, temel ihtiyaçların öncelikli olarak
karşılanması; bunun sağlanmasında gelişmiş ülkelerin insaf ederek az gelişmişlere destek
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olması; bu kerteden sonra çevrenin değerine ilişkin bilginin yaygınlaştırılarak toplum
tarafından içselleştirilmesi noktasına gelinmektedir. Bu çapta büyük bir hedef, pek çok
kesimin ortak çabasını gerektirmektedir. Çevre hakkının dayanışma hakları içerisinde
sayılmasının nedeni de budur. Bireysel olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan çevre
hakkı; çevreye duyarlı bir devleti, çevreye duyarlı bir sivil toplumu, çevreye duyarlı bir özel
sektörü ve nihayetinde çevreye duyarlı vatandaşları gerektirmektedir. Çevre bilinci/duyarlılığı
çevre sorunlarını tek başına çözebilecek sihirli bir enstrüman olmasa da çevre ile kalkınmanın
insaf ölçüsünde uzlaştırılmasına yardımcı olabilecek bir yumuşak güç olarak işlev
görebilecektir. Aksine, insanların sorun olarak görmedikleri bir meseleyi çözmeye girişmeleri
her hâlde kendilerinden beklenmeyecektir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre
sorunlarının yaşam kalitesini eksilten bir faktör olarak belirginleşmesi dolayısıyla,
sürdürülebilir kalkınma kavramı ve bu kavramın yaşama geçirilmesinde etkili olacağı
düşünülen çevre eğitimi konusu mevzuatımıza eklenmiştir.

Şekil 12.3. Global İklim Değişikliği Bağlamında Sürdürülebilir Kalkınmanın Unsurları
(Kaynak: Monasinghe, (2001:124) ve Najam et al., (2003:13)’den uyarlanmıştır.)

12.2. Türk Çevre Mevzuatında Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre
Eğitimi
Ülkemizdeki “sürdürülebilir kalkınma” ve çevre eğitimiyle ilgili temel mevzuat 1983
tarihinde yürürlüğe giren 2873 sayılı Çevre Kanunu’dur. Bu Kanunun amacı, “bütün
canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
doğrultusunda korunmasını sağlamaktır”(md.1). Kanun’da “sürdürülebilir çevre: Gelecek
kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan hem
bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda
(sosyal, ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecini; Sürdürülebilir
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kalkınma ise: Bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına
alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma
ve gelişmeyi” (md. 2) anlatmaktadır.
Görüldüğü gibi, her iki tanımlama biçimi de gerek 1987 tarihli Brundtland Raporu’nda
gerekse diğer uluslararası toplantılarda ortaya konan sürdürülebilir kalkınma tanımlarıyla
uyum içindedir. Sürdürülebilir kalkınmanın tüm kesimlerin dâhil edileceği bir formülleştirme
içinde mümkün olabileceği gerçeğinden hareketle, çevre yönetimine sivil toplumun ve
vatandaşların aktif katılımını özendiren düzenlemeler getirilmiştir. Bu tür düzenlemeler,
önemli ölçüde 2006 yılında çevre kanununda değişiklikler getiren 5491 sayılı Kanun’un
getirdiği katkılar ile olmuştur. Bu bağlamda, Çevre kanunu md.3/b’de “Çevrenin korunması,
çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette;
Bakanlık ve yerel yönetimler, gerekli hâllerde meslek odaları, birlikler ve sivil toplum
kuruluşları ile iş birliği yaparlar” denmektedir. Bu düzenleme, “çevre yönetişimi” olarak
adlandırılabilecek bir mekanizmanın ülkemizde, çevre konusunda kullanılabileceğini
göstermesi bakımından önemlidir. Diğer yandan, md.3/c’de “Arazi ve kaynak kullanım
kararlarını veren ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, karar alma süreçlerinde
sürdürülebilir kalkınma ilkesini gözetirler” denmektedir. Kanunun arazi kullanımıyla ilgili
sürdürülebilirlik talebi oldukça manidardır. Zira ülkemizde kentsel rantların oldukça yüksek
oluşu, çevreyle ilgili hassasiyeti zorlaştıran, zaman zaman tali kılan bir yapı oluşturmaktadır.
Çevre Kanunu, çevre bilinci ve eğitimiyle ilgili önemli düzenlemeler içermektedir.
Buna göre, md.9/ı’da; “Çevrenin korunması ve kamuoyunda çevre bilincinin geliştirilmesi
amacıyla, okul öncesi eğitimden başlanarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim
kurumlarının öğretim programlarında çevre ile ilgili konulara yer verilmesi esastır. Yaygın
eğitime yönelik olarak radyo ve televizyon programlarında da çevrenin önemine ve çevre
bilincinin geliştirilmesine yönelik programlara yer verilmesi esastır. Türkiye RadyoTelevizyon Kurumu ile özel televizyon kanallarına ait televizyon programlarında ayda en az
iki saat, özel radyo kanallarının programlarında ise ayda en az yarım saat eğitici yayınların
yapılması zorunludur. Bu yayınların %20’sinin izlenme ve dinlenme oranı en yüksek
saatlerde yapılması esastır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, görev alanına giren hususlarda
bu maddenin takibi ile yükümlüdür” denmektedir.
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Şekil 12.4
Görüldüğü gibi yasa koyucu, medya ve yaygın eğitim aracılığıyla çevre bilincini
geliştirmeyi hedeflemektedir. Çevre bilincinin geliştirilmesi bir yandan bireylerin gündelik
yaşam içinde üretim, tüketim ve geri kazanım ile ilgili daha çevre korumacı bir tutum
almalarını hedeflerken; diğer yandan, çevre kirliliğini meydana getiren kişi ve kurumlara
yönelik caydırıcı ve reaksiyoner tutum almalarını ve bu bağlamda gönüllü doğa korumacılığı
yapmalarını beklemektedir. Nitekim md.30’da “ Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten
zarar gören veya haberdar olan herkes, ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli
önlemlerin alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir. Herkes, 9/10/2003 tarihli ve
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında çevreye ilişkin bilgilere ulaşma hakkına
sahiptir” denmektedir. Diğer yandan, md.2’de yeni bir düzenleme olarak, Çevre gönüllüsü
tanımı yapılmaktadır. Buna göre çevre gönüllüleri, “Bakanlıkça, uygun niteliklere sahip
kişiler arasından seçilen ve bu kanuna göre yürürlüğe konulan düzenlemelere aykırı
faaliyetleri Bakanlığa iletmekle görevli ve yetkili kişiyi” tanımlamaktadır. Her iki madde
birlikte değerlendirildiğinde, vatandaşlar cephesinde çevreyle ilgili bir bilinç/duyarlılık
yaratılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.
Mevzuatımızda sürdürülebilir kalkınma kavramının adapte edilmiş olması olumlu bir
gelişme olmakla beraber bunun vatandaşlar cephesinde etki uyandırması muhtemelen daha
zor ve zaman alıcı olacaktır. Zira kullanıcılar cephesinde bir davranış değişikliği üretmeyen,
bilgi edinme/haberdarlık çerçevesini aşmayan çevre bilicinin istenilen sonuçları üretmesi
mümkün görünmemektedir. Başka bir biçimde söylemek gerekirse, kişiler çevrenin değerine
ilişkin duyarlılık taşısalar da bunu fiili davranışa dönüştürmek için gereken alt yapı ve maddi
olanaklara sahip değillerse, çevre açısından istenilen hedefe ulaşılamayacaktır. Örneğin,
plastik atıkların zararlarını bilen ve bunların diğer evsel atıklardan ayrı toplanması gerektiğini
öğrenen bir birey, eğer atıkların ayrı ayrı toplandığı ve depolandığı bir kentte yaşamıyor ise,
şahsi biçimde yapacağı ayırma işlemi bir işe yaramayacaktır. Diğer yandan, plastik türü
ambalajların kirleticiliğini bilen bir tüketici, daha çevreci ancak daha pahalı olan cam ve kâğıt
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ambalajlı ürünleri satın alma gücüne sahip değilse, istemeyerek de olsa, daha ucuz olan ürünü
tercih etmek durumunda kalacaktır. Nitekim, Çanakkale kentinde, 270 denekle yürütülmüş
olan nicel bir çalışmanın sonuçlarına göre (Bıçkı vd., 2014:6) araştırmaya katılan tüketicilerin
yüzde 72.95’i çevre dostu ürünler için daha fazla ödeme yapma isteğinde olmadıklarını;
yüzde 22’si ise ancak %10 daha fazla ödemeye istekli olduklarını belirtmişlerdir. Çevreci
ürünler için yüzde 20 ve üzerinde fedakarlıkta bulunabileceklerin oranı ise ancak yüzde 1.1
olarak kaydedilmiştir. Diğer yandan, tüketicilerin yüzde 56’sı, çevreci ürün ve diğeri benzer
fiyata sahip ise çevreci ürünü seçeceklerini belirtmişlerdir. Bu durum çevre bilincinin, çevreci
davranışa dönüşümünde bir entropi (enerji kaybı) yaşanabileceğini göstermektedir. Başka bir
deyişle, çevre duyarlılığı ancak maddi güç ile desteklendiği takdirde fiili bir davranış
değişikliğine yol açmaktadır. Nitekim satın alacakları üründe hangi tip ambalajı tercih
edecekleri sorulduğunda, aynı denekler, fiyat faktörü dikkate alınmayacaksa, cam ambalajları
tercih edeceklerini (%87) belirtirken ancak küçük bölümü(%5.92) plastik ambalajları tercih
edeceğini belirtmiştir. Tüketicilerin yine küçük bir kısmı( %6.29) ambalajın kendileri için
önemli olmadığını belirtmişlerdir. Sonuç olarak tüketicilerin sağlıklı/çevreci ürünler
konusunda çok da bilinçsiz olmadıkları; ancak bu bilginin satın alma davranışını mutlak
biçimde dönüştürmek için yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Diğer bir değişle, çevre bilinci
sürdürülebilir kalkınma için önemli bir kolaylaştırıcı olmakla beraber tek başına belirleyici
değildir. Çevreci bilincinin çevreci davranışa dönüşümü için, bir yandan temel
gereksinimlerin karşılanma düzeyinin(gelir seviyesinin) artması; diğer yandan, çevrenin
ulusal ve evrensel bir değer olarak korunmasına dair bir inancın/bilincin tüm kesimlerde
yaygınlaşması gerekmektedir.
Birçok alanda olduğu gibi sürdürülebilir kalkınma açısından da değerler özel bir
öneme sahiptir. Çevreyi koruyarak insanların ihtiyaçlarını karşılamak, açlığı/yoksulluğu
azaltmak, insanların tutum, davranış ve değerlerinde değişimi gerekli kılmaktadır
(Leiserowitz, Kates & Parris TM., 2005 & 2006).
Sürdürülebilir kalkınma bağlamında çevre bilincini konu alan bu çalışmada,
Türkiye’de toplumun çevreye yönelik tutum ve davranışlarını ve bunların arkasındaki
demografik faktörlerin etkisi ortaya konulacaktır. Nitekim Yale Üniversitesi tarafından
yapılan 2014 Çevre Performansı İndeksine (Environmental Performance Index) göre, 178
ülke arasında Türkiye 66. Sırada yer almaktadır. Çevre sağlığı, eko-sistem etkileri, biyoçeşitlilik, habitat, tarım, ormanlar, balıkçılık, enerji ve iklim değişikliği göstergelerine
dayanarak hazırlanan (Savaş, 2012) Çevre Performansı İndeksi’nin 2014 yılında en başında
İsviçre, en sonunda da Somali yer almaktadır.
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Şekil 12.5

12.3. Data
Sürdürülebilir kalkınmanın kültür ve zihniyet dünyasının en önemli unsurlarından
birisini oluşturan ve çevre bilincini ortaya koyan değerlerler, Dünya Değerler Araştırması’nın
(DDA) data setine dayanarak analiz edilmektedir. DDA, 1981 yılından itibaren, dünyanın
yaklaşık 100’e yakın ülkesinde uygulanmaktadır.
Türkiye’ye ilişkin data seti, 1990 (1030 kişi), 1996 (1917 kişi), 2001 (3041 kişi) ve
2007 (1346 kişi) yıllarına aittir. Toplam dört dönem ve 7684 anketi içermektedir. Anket
200’den fazla değer, tutum, davranış ve demografik soruyu kapsamaktadır. Anketin çatısını
oluşturan sorular büyük ölçüde sabit kalsa da zaman içinde bazı yeni sorular eklenebilmekte
ya da çıkartılabilmektedir.

12.4. Çevrenin Korunmasına Yönelik Tutum ve Değerler
Türkiye’de katılımcıların yaklaşık yüzde 86’sı yetersiz su kalitesini, yüzde 81’i
yetersiz hava kalitesini, yüzde 84’ü kötü temizlik koşullarını ve mikroplu hastalıkları, yüzde
97’si küresel ısınma ve sera etkisini, yüzde 86’sı canlı hayatının ve biyo-çeşitliliğinin kaybını
ve yüzde 98’i ise nehir, göl ve denizlerin kirlenmesini sorun olarak gördüğünü ifade
etmektedir.
Bunun yanında, birçok gelişmekte olan ülkede olduğu şekilde, bizde de çevre için
maddi fedakârlıkta bulunabileceğini söyleyenlerin oranı (yüzde 84) gelişmiş ülkelerin
üzerindedir. Çevre için gelirlerinin bir kısmını verebileceklerini söyleyenlerin oranı
Avustralya’da yüzde 59, İsviçre’de 64 ve Yeni Zelanda’da yaklaşık yüzde 39’dur.
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Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde insanların gelirlerinden çevre için fedakârlıkta
bulunabileceklerini ifade etmeleri, çevre konusunda çok daha bilinçli davrandıkları anlamına
gelmemektedir. Bilindiği gibi insanların değerleri ile davranışları arasında ilişkinin varlığına
dair genel bir kabul olsa bile, değerler otomatik olarak davranışa dönüşmemektedir. Özellikle
bizim gibi otoriter kültürel mirasa sahip olan ülkelerde insanlar, bir değerden (ya da ilkeden)
çok, durumsal ya da pragmatik hareket etmeyi alışkanlık hâline getirmektedirler.
Bıçkı ve arkadaşlarının Çanakkale’de yaptıkları araştırmada sorular somutlaştırarak
sorulduğunda sonuç değişebilmektedir. Ankete katılan tüketicilerin sadece yüzde 22’si ancak
%10 daha fazla ödemeye istekli olduklarını belirtmiştir. Çevreci ürünler için yüzde 20 ve
üzerinde fedakarlıkta bulunabileceklerin oranı ise yüzde 1.1 olarak kaydedilmiştir. Bunun
yanında çevre örgütlerine katkıda bulunduğunu söyleyenlerin oranı, DDA’ya göre sadece yüz
12.7’de kalmaktadır.
Bilindiği gibi çevre bilincinin önemli bir göstergesi, bireylerin, çevreyle ilgili
karşılaşılan sorunların çözülmesinde sivil toplum örgütleri yoluyla kararlara katılmaları ve
tepkilerini göstermek için girişimlerde bulunmalarıdır (Öztek, 2006: 210). Ancak katılım
kültürünün zayıf olduğu ülkemizde, anketi cevaplandıranların sadece yüzde 1,1’lik bir
bölümü çevre örgütlerinin aktif üyesi olduklarını ifade etmişlerdir. Oysa çevre örgütlerine
aktif katılım oranı Kanada’da yüzde 5.7, Avustralya’da 7.6, Endonezya’da 20, Finlandiya’da
7.1, Amerika’da 7.4 ve çevre kirliliğinin çok ciddi bir sorun olduğu Hindistan’da yüzde
7.6’dır.
Bunun yanında, çevre korumaya yönelik mitinglere katıldığını ve bu amaçla bazı
dilekçeler imzaladıklarını belirtenlerin oranı yüzde 12,6’dır. Bu oran dünya ortalamasının
oldukça altındadır. Avustralya, Yeni Zelanda, Kolombiya, Güney Kore, İsveç ve Meksika en
çok destek veren ülkeler arasındadır. Demokrasi geleneği yerleşmemiş, çoğunluğu eski
Sovyet yönetimin mirasçıları olan Rusya, Polonya ve Gürcistan gibi ülkelerde çevreye
yönelik mitinglere katılım en düşük düzeydedir. Ülkelerin çevreye yönelik faaliyetlere katılım
oranı ile, Bilgi Ekonomisi, İnsani Gelişme ve Demokrasi indeksleri skorları arasında anlamlı
bir pozitif korelasyon vardır. Yani insani gelişim sürecine paralel olarak çevre bilinci ve
katılım da artmaktadır.

12.5. Çevre mi, Kalkınma mı?
Ankete katılanların çoğunluğu çevrenin korunmasını kalkınmaya tercih ettiğini ifade
etmektedir. Nitekim yüzde 63 oranıyla “Ekonomik gelişmeyi yavaşlatsa ve biraz işsizliğe yol
açsa bile çevrenin korunmasına öncelik verilmelidir” diyenler, “Çevreye bir miktar zarar
gelse bile, ekonomik gelişmeye ve iş yaratmaya öncelik verilmelidir” diyenlere göre (%37)
çoğunluğu oluşturmaktadır.
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Kadınların çevreye ilişkin tutumları konusunda farklı araştırmalar, farklı sonuçlar
ortaya koymuştur. Araştırmaların çoğunluğu kadınların çevreye karşı daha duyarlı olduğunu
ortaya koyarken, sınırlı sayıda araştırma da zıddını ortaya koymaktadır ( Ewert & Baker,
2001). DDA data setinde, ankete katılanların çoğunluğu çevreye öncelik verdiğini ifade etse
de, Tablo 1’de görüldüğü şekilde, kadınlar (% 66,7) ekonomik kalkınma karşısında çevrenin
korunmasına erkeklere göre daha çok öncelik vermektedirler.
DDA’nın data setinde yer alan ülkelerin tümü dikkate alınarak yapılan ki-kare
analizinde de cinsiyet değişkeni ile çevreye yönelik tutum arasında olarak anlamlı bir ilişki
vardır. Bir başka araştırmada (Şener & Hazer, 2008) da kadınların sahip olduğu değerler ile
sürdürülebilir tüketim davranışları arasında pozitif bir ilişki göze çarpmaktadır.
Tablo 12.1: Cinsiyet * Çevre Koruma mı yoksa Ekonomik Büyüme mi?
Çevre Korumaya karşı Ekonomik
Büyüme
Toplam
Çevre Koruma

Ekonomik Büyüme
ve İş Yaratma

Count

1883

1290

3173

% within Sex

59,3%

40,7%

100,0%

Count

2065

1029

3094

% within Sex

66,7%

33,3%

100,0%

Count

3948

2319

6267

% within Sex

63,0%

37,0%

100,0%

Erkek
Cinsiyet
Kadın

Toplam

Χ² =36,77, df=1, P< 0, 000
Eğitim değişkenini kullanarak analiz yaptığımızda, ilköğretim derecesine sahip olanlar
ile orta öğretime sahip olanlar açısından Tablo 2’de de görüldüğü gibi bir fark yoktur. Her
ikisi de yüzde 63,4 oranında “önce çevre” demektedir. Ancak yükseköğrenim derecesine
sahip olmak çevreye verilen önemde bir artışa yol açmaktadır (66,8%). Ki-kare değeri P=,058
ile anlamlılık sınırındadır. Daha önce de belirtildiği şekilde, eğitim her zaman otomatik olarak
çevreci davranışa yol açmasa da (Kollmuss&Agyeman, 2002), eğitim süresinin uzaması hem
çevre hakkında bilgiyi artırmakta hem de çevreci eğilimleri güçlendirebilmektedir.
Gatersleben, Steg and Vlek (2002) ‘in çalışmasının sonuçları, çevreci davranış ile eğitim
arasında pozitif bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır.
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Tablo 12.2: Eğitim düzeyi (recoded) * Çevre Koruma mı yoksa Ekonomik Büyüme mi?
Çevre Korumaya karşı Ekonomik
Büyüme
Total

Düşük
Eğitim
düzeyi
(recoded)

Çevre Koruma

Ekonomik Büyüme
ve İş Yaratma

Count

2071

1249

3320

% within Education

62,4%

37,6%

100,0%

Count

1199

724

1923

% within Education

62,4%

37,6%

100,0%

Count

508

252

760

% within Education

66,8%

33,2%

100,0%

Count

3778

2225

6003

% within Education

62,9%

37,1%

100,0%

Orta

Yüksek

Total

Χ² =5,694, df=2, P< 0, 058
Tablo 3’te görüldüğü gibi istihdam statüsü açısından çevre-ekonomik kalkınma
ikilemini değerlendirdiğimizde tahmin edileceği şekilde, işsiz olanlar çevrenin korunması
konusunda diğer gruplara göre en düşük desteği vermişlerdir (56,4%). İşsizlerin yüzde 43,6’sı
da çevre pahasına ekonomik büyüme ve iş yaratmaya öncelik verilmesi gereğini ifade
etmektedirler. Çevreye yönelik en yüksek desteği yüzde 71,3 ile part-time çalışanlar vermiştir.
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Tablo 12.3: İstihdam statüsü * Çevre Koruma mı yoksa Ekonomik Büyüme mi?
Çevre Korumaya karşı Ekonomik
Büyüme
Total

Full
time

Part
time

Kendi
işi

İstihdam
Statüsü

Emekli

Ev
kadını

Öğrenci

İşsiz

Diğer

Çevre Koruma

Ekonomik Büyüme
ve İş Yaratma

Count

964

559

1523

% within Employment
status

63,3%

36,7%

100,0%

Count

263

106

369

% within Employment
status

71,3%

28,7%

100,0%

Count

476

342

818

% within Employment
status

58,2%

41,8%

100,0%

Count

312

209

521

% within Employment
status

59,9%

40,1%

100,0%

Count

1328

674

2002

% within Employment
status

66,3%

33,7%

100,0%

Count

266

164

430

% within Employment
status

61,9%

38,1%

100,0%

Count

242

187

429

% within Employment
status

56,4%

43,6%

100,0%

Count

83

62

145

297

Toplam

% within Employment
status

57,2%

42,8%

100,0%

Count

3934

2303

6237

% within Employment
status

63,1%

36,9%

100,0%

Χ² =41,038, df=7, P< 0, 000
Yapılan işin kol gücüne ya da zihin gücüne dayanması çevreye bakışı etkilemektedir.
Görece daha eğitimli ve yüksek gelir elde eden zihin işçileri kol gücüyle çalışanlara göre
ekonomik kalkınma karşısında çevreye öncelik vermektedirler. Aynı şekilde, politik
yelpazenin sağında ya da solunda yer almak da çevre bilincini etkilemektedir. Politik
yelpazenin merkezinde ve solunda olanlar çevreye sağda olanlara göre öncelik vermektedir.
Bunun yanında orta sınıflara mensup olanlar, çevre korumaya diğer sınıflara göre
daha yüksek değer verirken, en alt sınıflarda görece ekonomik büyüme ve iş yaratmaya diğer
sınıflara göre daha çok öncelik verilmektedir.
Ancak şaşırtıcı bir biçimde Tanrıya, meleklere, cennete, cehenneme, günahın ve
ahiretin olduğuna inandığını söyleyenlerin tümünde, inanmadığını söyleyenlere göre, çevreye
öncelik verdiğini söyleyenlerin oranları gerilemekte ve kalkınmaya verilen öncelik
artmaktadır. Ancak bu eğilim sadece Türkiye’ye özgü değildir. Dataya diğer ülkeleri de
katarak yaptığımız analizlerde de dindar insanlar; ateist ve kuşkuculara göre, çevreye kısmen
daha az destek vermektedirler. Bunun sebebi dinden ziyade, dünya genelinde dindar
insanların daha çok sosyo-ekonomik bakımdan handikaplı alt gelir gruplarından gelmeleri ve
hayatta kalma değerlerinin bu gruplar arasında baskın olmasından kaynaklanabilir.
Yukarıda anılan demografik değişkenlerin aksine gelir ile çevre-ekonomik büyüme
ikilemi konusunda anlamlı bir ilişki yoktur. Bu sonuç başka araştırmaların (Kızılaslan &
Kızılaslan, 2005) sonuçları ile paralellik taşımaktadır. Ayrıca yaş değişkeni ile de anlamlı bir
ilişki bulunamamıştır.
Dünya Değerler Araştırmasının kurucusu ve teorisyeni Ronald Inlegart’ın geliştirdiği
post-materyalizm ölçeği ile ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasında pozitif bir ilişki vardır.
Bir diğer ifade ile ülkeler zenginleştikçe fizyolojik ve güvenlik gereksinimlerini daha iyi
karşılar hâle gelmekte ve post-materyal değerler öncelik kazanmaya başlamaktadır (Inglehart,
1997). Nitekim çevre bilinci, post-materyal değerlerin gelişimi ile yakından ilişkilidir
(Inglehart, 1995).
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Şekil 1: Ülkelerin Post-Materyalizm İndeksi Sonuçları

Henüz orta gelir grubundaki ülkeler arasında yer alan Türkiye materyalist ve survival
(hayatta kalma) değerlerine daha yakın duran bir ülkedir. Şekil 1’de yer alan PostMateryalizm İndeksi skorlarına göre; Türkiye, İsveç, Kanada, ABD, Avustralya, Yeni
Zelanda ve Norveç gibi ülkelerin oldukça gerisindedir. Buna karşılık Rusya, Ukrayna ve
Mısır gibi ülkelerin de önündedir. Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişme düzeyi bakımından
bulunduğu yer, çevre bilincin gelişimin önündeki en büyük engellerden biridir.
Özetle ifade etmek gerekirse kültürün en önemli öğelerinden olan değerler, toplumsal
davranışı etkileyen unsurlardan birisidir. Bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların kendi
ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından taviz vermeksizin yerine getirmeyi hedefleyen
sürdürülebilir kalkınma için, toplumun zihniyet dünyasının anlaşılması son derece kritik bir
öneme sahiptir.
Bu ünitede Dünya Değerler Araştırmasının data setinden hareketle Türkiye’de çevre
bilincine yönelik değer ve tutumlar incelenmiştir. Dört dalga hâlinde anketlere katılanların
ezici bir çoğunluğu yetersiz su-hava kalitesini, kötü temizlik koşullarını, küresel ısınma/sera
etkisini, canlı hayatın/biyo-çeşitliliğin bozulmasını, nehir göl ve denizlerin kirlenmesini son
derece ciddi sorunlar olarak gördüklerini ifade etmişlerdir.
Anketlere katılanlar, mevcut çevre sorunlarının çözümü için, gelirlerinin bir kısmını
vermek konusunda fedakârlıkta bulunabileceklerini söyleseler de, çevre kuruluşlarının
faaliyetlerine katılım ve maddi katkı konusunda gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedirler.
Kısmi işsizlik ve ekonomik kalkınma pahasına, çevrenin korunmasını öncelikli olarak
destekler misiniz sorusuna, kadınlar, yükseköğretimliler, esnek çalışanlar, zihin işçileri, orta
sınıflara mensup olanlar, dinî bakımdan seküler yaşam tarzını benimseyenler, politik
yelpazenin merkezinde ya da solunda olanlar ve post-materyalist değerleri benimseyenler
tercihlerini ağırlıklı olarak çevreden yana kullanmışlardır.
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Buna karşılık, yaş ve gelir değişkenleri ile “çevre-ekonomik kalkınma ikilemi”
arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır.
Yine Inglegart’ın belirttiği şekilde, ülkeler kalkındıkça, güvenlik ve maddi
zenginleşme anlayışına dayanan “gelenekçi-hayatta kalma değerleri” nin yerine, çevreye daha
çok öncelik veren post-materyalist değerlerin yükselişine tanık olunmaktadır. Türkiye çevreci
post-materyalist değerlerde de gelişmiş ülkelerin ortalamasının oldukça gerisindedir.

Şekil 12.6

12.6. Ek Okuma: Radikal Eylemler İklim Değişikliği Sorununu Çözer
mi? 9
Çevreci siyaset alanında radikallerle reformcular arasındaki görüş ayrılıkları iklim
değişikliğiyle mücadelede benimsenen yaklaşımlarda açık şekilde görülmektedir. Bazıları
yapısal ekonomik ve ideolojik değişimi savunurlarken başkaları daha az radikal ve daha az
yük getirici seçeneklerin öncülüğünü yapmaktadırlar.

Radikal eylemlerin iklim değişikliğinin üzerindeki olası etkileri konu alan bu ek okuma Andrew Heywood’
Küresel Siyaset (Adres Yay, Ankara, 2013) kitabının 480. sayfasından alınmıştır. Küresel Siyaset konusunda
ayrıntılı bilgi için Heywood’un kitabını okuyunuz.

9
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EVET

HAYIR

Tehlikeli gecikmeler. Küresel ısınma probleminin
farkına varılmasıyla etkin uluslararası önlemler
alınması arasında büyük ve gittikçe artan bir
uçurum bulunmaktadır. Rio, Kyoto ve Kopenhag
konferanslarının başarısızlıkları, düşük düzeyde
kalan salınım kesintilerinin artık yeterli olmadığını
ortaya koymuştur. 2-3°C’yt geçecek küresel
sıcaklık artışlarının, tehlikeli insanî sonuçlar
bakımından ‘kritik eşiği’ oluşturduğuna dâir genel
bir görüş birliği bulunmaktadır. SPCC’nin 2007
tahminine göre bu artışlar 6,4C’yi bulabilecektir.

Abartılan korkular, iklim değişikliğiyle ilgili
kaygılar bir tür çevreci histerinin sonucu olarak
ortaya çıkmıştır. Çevreci NGO’lar ‘kıyamet
günü’ senaryoları üreterek kamuoyunun
dikkatini
çekmeye
ve
davranışlarını
değiştirmeye çalışmaktadırlar. Kitlesel medya
günlük olayları verişini ‘çekici’ hâle getirmek
ve dikkatleri yakalayabilmek için bu süreçte
komplo taktiğine başvurmaktadır. Bu bağlamda
karar vericiler iklim değişikliği problemini
çözmekten çok konuyla ilgili kamuoyu
kaygılarını yatıştırmak için radikal stratejiler
benimseme yoluna gidebilmektedir.

‘Kolay’ çözümler miti. Ne yazık ki ekonomik ve
siyasî açıdan en az problemli olan stratejiler en az
etkin olan stratejilerdir. Yenilenebilir enerji
kaynaklan, fosil yakıtların kullanımının azaltılmasına sâdece küçük bir katkıda bulunabilecektir.
Karbon ticareti ciddî düzeyde salınım azaltılması
sağlamamıştır. Biyo-yakıtların kullanılması, karbon
depolama, ‘temiz’ kömür ve nükleer güç gibi iklim
değişikliği konusunda alınan teknolojik tedbirlerin
pahalı ve etkisiz oldukları ya da başka çevre
sorunlarına neden oldukları görülmüştür.

Değişime adapte olma. Çevrecilerin çoğu. bütün
sonuçlarının negatif olduğunu varsayarak
küresel ısınmayı mutlaka durdurulması gereken
bir şey olarak görmektedirler. Ancak iklim
değişikliği, zorluklar yanında (yeni turizm
yerleri, bitkilerin yaşam gücünün iyileştirilmesi
vb.) fırsatlar da sunmaktadır. Ayrıca iklim
değişikliğinin olumsuz sonuçlara neden
olmasını engellemek kabul edilemez düzeyde
maliyetti olabilir. Böyle durumlarda küresel
ısınmanın
sonuçlarını
anlayıp
onlarla
yaşamasını öğrenmek daha kolay ve daha az
maliyetli olabilir.

Ekonomik yeniden yapılandırma. Küresel
ısınmayla ona neden olan ekonomik sistemde
değişiklikler
yapılmaksızın
mücadele
edilebileceğini düşünmek mümkün değildir. Piyasa
kapitalizminin refah yaratmada oldukça etkin
olduğu görülmüştür, fakat kapitalizm ekolojik
sürdürülebilirliğin
düşmanıdır.
Çevreci
sosyalistlerin görüşleri aşırı derecede alaya alınsa
da birçok çevreci, özellikle sürdürülebilir
uygulamalar gerçekleştirilmesi bağlamında devlet
müdahalesinin
güçlendirilmesi
yoluyla
kapitalizmin ciddî şekilde yeniden yapılandırılması
çağrısında bulunmaktadır.

Piyasa çözümleri. Kapitalizm kesin şekilde
çevre karşıtı değildir. Kapitalizmin çevreyle
ilgili üstün yönleri, çevreci tüketici baskılarına
olumlu tepki vermesinde ve uzun dönemli şirket
kârlılığının sürdürülebilir kalkınma bağlamında
sağlanabileceğinin
farkında
olmasında
görülebilir. Bundan başka karbon kullanımından
caydırma en iyi kınamalarla ve yasaklarla değil,
karbon kullanımından sakındıran ve düşük
karbonluya da karbon içermeyen teknolojilerin
geliştirilmesini
teşvik
eden
piyasa
mekanizmalarıyla gerçekleştirilebilir.
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Materyalizm sonrası toplum. Endüstriyel toplumun
ve ‘büyümecilîğin’ devam ettirilmesiyle ilgili
değerler ve iştahlar aynen devam ettirildiği sürece
ekonomik
yeniden
yapılandırma
mümkün
olmayacaktır. Bu yüzden iklim değişikliğiyle ilgili
ortak eylemlerin kültürel ve psikolojik boyutu
olmak zorundadır. ‘Hep daha fazla’ talebinin yerine
‘yetere’ dayandırılan istikrar ekonomisi geçirilerek
materyalizm ortadan kaldırılmalıdır. Sâdece
değerlerin ve hassasiyetlerin değiştirilmesi
durumunda karar vericiler ulusal ve uluslararası
düzeyde, soruna yönelik anlamlı çözümler
geliştirebilme bakımından yeterli siyasî alana sahip
olacaklardır.

İnsanın yaratıcılığı. Karbon endüstrileşmesinin
temelinde yer alan yenilik ve yaratıcılık
kapasitesi
karbon
içermeyen
işlerin,
endüstrilerin ve toplumların yaratılmasında
kullanılabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına
yapılan yatırım şu anda yeterli olmasa da
özellikle süper etkin rüzgâr türbinleri gibi
teknolojilerin kullanılmasının öngördüğü gibi bu
konudaki potansiyel, devasa niteliklidir. Güneş
pilleri kullanan güneş enerjisi tesisleri, dünyanın
birçok bölgesinde gittikçe yaygınlaşmaktadır.
Çin’de, Abu Dabi’de ve başka yerlerde sıfır
karbon içeren ‘eko-şehirler’ kurulmaktadır.
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Uygulamalar
1)
Sizce ekonomik kalkınma pahasına olsa da çevre her koşulda öncelikli olarak
korunmalı mıdır? Sınır nerede olmalıdır. Bu konuda kişisel değerlerinizi de dikkate alarak bir
makale yazınız ve sosyal medyada tartışmaya açınız.
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Uygulama Soruları
1)
Çevreyi kirleten sanayilerin, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere
aktarılması konusunda ne düşünüyorsunuz?
2)

Toplumumuzda çevre bilincinin geliştirilmesi için sizce neler yapılmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede, küresel çevre sorunlarının giderek büyüdüğü ve dünyanın geleceğini tehdit
ettiği bir çağda, sürdürülebilir kalkınma, çevre bilinci ve değerler ilişkisi incelenmiştir.
Çevreyle ilgili yaygın iktisadi görüş, düşük gelir düzeyine sahip olan ülkelerin “çevreci olma”
lüksüne sahip olmadıklarını ileri sürmektedir. Buna göre, ülkeler ancak zenginleştikçe kirlilik
düzeylerini aşağı çekme noktasında bazı imkânlara sahip olmaktadırlar. Bunu ya mevcut
üretimin ölçeğini kısarak; ya çevreci teknolojileri devreye sokarak; ya da daha çevreci
sektörlere ağırlık vererek yapmaktadırlar. Az gelişmiş ülkeleri sürdürülebilirlik konusunda
karamsarlığa iten bu görüş, gelişmiş ülkelerin çevre koruma açısından avantajlarını
irdelerken; az gelişmiş ülkelerdeki sürdürülebilirliğin ancak ülkeler arasında teknoloji
transferi, yoksulluğun giderilmesi gibi dayanışma ilişkisi ile giderilebileceğini
hatırlatmaktadır. Küresel bir sorun olan çevre nihayetinde küresel çözümler beklemektedir.
Sürdürülebilir Kalkınma kavramına temel oluşturan ilk küresel çaba, 1972 yılında
Stocholm’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansıdır. Konferansta
ekonomik kalkınma kavramı tartışılmış ve UNCHE sekteri eko(lojik)-kalkınma nosyonunu
teklif etmiştir. Sürdürülebilir kalkınma düşüncesi, Stockholm Konferansı ile gündeme gelmiş
olsa da en olgun tanımına “Ortak Geleceğimiz” adlı raporla ulaşmıştır. 1983 yılında
Brundtland başkanlığında oluşturulan Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma
Komisyonu’nun 1987 yılında yayınladığı raporun ana kavramı olan sürdürülebilir kalınma,
bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından taviz
vermeksizin karşılayan kalkınma olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilirlik bağlamında çevre
eğitimi, günümüzde giderek önem kazanmakta; yaygın öğretimin içerisine çevre bilincini
arttıracak, çevre sorunları ve bunların sürdürülebilir şekilde çözümü için kamu duyarlılığını
geliştirici çalışmalar yürütülmektedir. Zira çok açık olarak, sürdürülebilir kalkınma
kavramının ihtiva ettiği çevreci tutum ve çevre değerleri gelecek nesillere aktarmak, genel
olarak paylaşılan bir değer olarak hak/adalet ve çevre bilinci olmaksızın mümkün
görünmemektedir. Toplumların eğitim süreleri uzadıkça çevre sorunları konusunda bilgileri
de artmaktadır. Ancak çevre sorunları konusunda bilginin artması otomatik olarak çevreci
davranışa yol açacağı anlamına da gelmemektedir. Sürdürülebilir kalkınma konusunda
düzenlenen, son uluslararası etkinlik 22 Haziran 2012’de Rio de Janerio kentinde
gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’dır. Brezilya’nın aynı
kentinde yapılan 1992 Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın
(UNCED) 20. yıldönümünde tekrarlandığı için konferansa kısaca Rio+20 ismi de
verilmektedir. Ülkemizdeki “sürdürülebilir kalkınma” ve çevre eğitimiyle ilgili temel mevzuat
1983 tarihinde yürürlüğe giren 2873 sayılı Çevre Kanunu’dur. Mevzuatımız, uluslararası
toplantılarda ortaya konan sürdürülebilir kalkınma tanımlarıyla uyum içindedir. Ancak
mevzuat ve çevre bilinci, sürdürülebilir kalkınma için önemli bir kolaylaştırıcı olmakla
beraber yeterli değildir. Çevreci bilincinin çevreci davranışa dönüşümü için, bir yandan temel
gereksinimlerin karşılanma düzeyinin (gelir seviyesinin) artması; diğer yandan, çevrenin
ulusal ve evrensel bir değer olarak korunmasına dair bir inancın/bilincin tüm kesimlerde
yaygınlaşması gerekmektedir. Birçok alanda olduğu gibi sürdürülebilir kalkınma açısından da
değerler özel bir öneme sahiptir. Çevreyi koruyarak insanların ihtiyaçlarını karşılamak,
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açlığı/yoksulluğu azaltmak, insanların tutum, davranış ve değerlerinde değişimi gerekli
kılmaktadır. Yale Üniversitesi tarafından yapılan 2014 Çevre Performansı İndeksine göre, 178
ülke arasında Türkiye 66. Sırada yer almaktadır. Çevre sağlığı, eko-sistem etkileri, biyoçeşitlilik, habitat, tarım, ormanlar, balıkçılık, enerji ve iklim değişikliği göstergelerine
dayanarak hazırlanan Çevre Performansı Endeksi’nin 2014 yılında en başında İsviçre, en
sonunda da Somali yer almaktadır. Türkiye’de kısmi işsizlik ve ekonomik kalkınma pahasına,
çevrenin korunmasını öncelikli olarak destekler misiniz sorusuna, kadınlar,
yükseköğretimleler, esnek çalışanlar, zihin işçileri, orta sınıflara mensup olanlar, dinî
bakımdan seküler yaşam tarzını benimseyenler, politik yelpazenin merkezinde ya da solunda
olanlar ve post-materyalist değerleri benimseyenler tercihlerini ağırlıklı olarak çevreden yana
kullanmaktadırlar.
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Bölüm Soruları
1)
Bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme
olanağından taviz vermeksizin karşılayan kalkınma................................ olarak tanımlanmıştır.
Yukarıdaki boşluğu uygun kelime ile doldurunuz.
2)
Az gelişmiş ülkelerin sürdürülebilirliği devam ettirebilmeleri aşağıdaki hangi
şartın gerçekleştirilmesi ile mümkün olabilir?
a)

Üretim ölçeğini kısmalarıyla

b)

Çevreci teknolojileri hayata geçirmeleriyle

c)

Çevreci sektörlere ağırlık vermeleriyle

d)

Green sektörlere yatırım yapmalarıyla

e)

Yoksulluğun giderilmesiyle

3)

Sürdürülebilir kalkınma ile aşağıdaki olgulardan hangisi amaçlanmaktadır?

a)

Mevcut kaynaklardan azami fayda

b)

Gelecek kuşakların çevreden yararlanmayı sürdürebilmesi adına ölçülü olunması

c)

Zengin ve yoksul ülkeler arasındaki ekonomik farkların hızla kapatılması

d)

Yoksul ülkelerin çevre duyarlılığının arttılması

e)

Ekonomik kalkınmanın mevcut toplumlar için hızla geliştirilmesi

4)
Ülkemizdeki çevre kanununda gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların
varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini
oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fiziki vb.) ıslahı, korunması
ve geliştirilmesi sürecinine ne ad verilir?
5)
Gündem 21 eylem planının hangi maddesinde eğitim ve kamu duyarlılığının
geliştirilmesi konuları üzerinde durulmuştur?
a)

Toplumsal ve ekonomik boyutlar

b)

Kalkınma için kaynakların korunması ve yönetimi

c)

Birleşmiş milletlere göre kalkınmada öncelikli konuların önceliklendirilmesi

d)

Etkin grupların rollerinin güçlendirilmesi

e)

Uygulama yöntemleri
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6)

Sürdürülebilirliğin önündeki temel engellerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Daha zengin olma arzusu

b)

Yoksulluk

c)

Aşırı eğitim

d)

Devlet baskısı

e)

Demokratik yönetim anlayışı

7)
Jonannesburg’da Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinin sonunda yayınlanan
siyasi bildiride aşağıdaki maddelerden hangisi talep edilmemektedir?
a)

Dünya halkları arasında işbirliği ve diyalogun ilerletilmesi

b)

Temel gereksininlere herkesin erişebilmesi

c)

Çevre sorumluluğunu zengin ülkelerin üstlenmesi

d)

Teknoloji transferi konularında birlikte çalışılması

e)
Yoksullukla
kullanılması

mücadelede

mevcut

kaynakların

tüm

insanlığın

yararına

8)
Rio+20 konferansının “İstediğimiz Gelecek” başlıklı sonuç bildirgesinde yer
alan sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin
olması gerekmektedir?
a)

Temel ihtiyaçlar çıtasının sürekli yükseltilmesi

b)

Hedonist tüketim biçimlerinin desteklenmesi

c)

Gelişmişlik düzeylerine göre toplumların kaynak kullanımının sınırlandırılması

d)

Tüm sorumluluğu zengin ülkelerin alması

e)

Uluslararasındaki gelişmişlik farklılıklarının makul bir seviyeye inmesi

9)
Türkiye’deki çevre kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kamuoyunda çevre
bilincinin arttırılmasına dönük faaliyetlerden birisi değildir?
a)
Okul öncesi eğitimden başlanarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim
kurumlarının öğretim programlarında çevre ile ilgili konulara yer verilmesi esastır.
b)
Yaygın eğitime yönelik olarak, radyo ve televizyon programlarında da çevrenin
önemine ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik programlara yer verilmesi esastır.
c)
Sendika ve sivil toplum kuruluşlarının hepsinin çevreyle ilgili faaliyette
bulunmaları zorunludur.
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d)
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile özel televizyon kanallarına ait televizyon
programlarında ayda en az iki saatTürkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile özel televizyon
kanallarına ait televizyon programlarında ayda en az iki saat eğitici yayınların yapılması
zorunludur.
e)
Özel radyo kanallarının programlarında ayda en az yarım saat eğitici yayınların
yapılması zorunludur.
10) Dünya Değerler Araştırması’na göre Türk insanı aşağıdakilerden hangisini çevre
ile ilgili bir sorun olarak görmemektedir?

a)

Sokak hayvanlarını

b)

Kötü temizlik koşullarını ve mikroplu hastalıkları

c)

Küresel ısınma ve sera etkisini

d)

Canlı hayatının ve biyo-çeşitliliğinin kaybını

e)

Nehir, göl ve denizlerin kirlenmesini

Cevaplar
1) sürdürülebilir kalkınma, 2) e, 3) b, 4) sürdürülebilir çevre, 5) e, 6) b, 7) c, 8) e, 9) c,
10)a
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13. NİTELİKLİ EMEĞİN KÜRESELLEŞMESİ

310

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde beyin göçü sorunu, beyin göçünden kazananlar ve kaybedenler, beyin
göçünü beyin kazancına çevirmek konuları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Nitelikli emeğin küreselleşmesi beyin göçünü nasıl etkiliyor?

2)

Beyin göçü zararlı mıdır?

3)

Beyin göçü, kazanca dönüştürülebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Beyin Göçü Sorunu

Beyin
göçü
hakkkında
bilgi
olacaksınız.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
kavramı Okuyarak, yorumlayarak ve
sahibi mümkünse
arkadaşlarınızla
tartışarak

Okuyarak, yorumlayarak ve
Beyin Göçü Alanında Beyin
göçü
verenlerin
mümkünse
arkadaşlarınızla
Kaybedenler
kayıpları incelenecek.
tartışarak
Göçün
Yararları

GOÜ’lerin
Politikaları

GOÜ’lere Beyin göçünü beyin kazancına Okuyarak, yorumlayarak ve
dönüştürmek hakkında bilgi mümkünse
arkadaşlarınızla
sahibi olacaksınız.
tartışarak
Göç Gelişmekte olan ülkelerin göç Okuyarak, yorumlayarak ve
politikaları hakkında bilgi mümkünse
arkadaşlarınızla
tartışarak
sahibi olacaksınız.

AB Ülkeleri ve Beyin AB ülklerinde beyin göçü Okuyarak, yorumlayarak ve
sorunu
hakkında mümkünse
arkadaşlarınızla
Göçü
bilgilendirileceksiniz.
tartışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Beyin Göçü Sorunu

•

Beyin Göçü Politikaları

•

Beyin Kazancı
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Giriş
İnsanlık tarihi, aynı zamanda göçlerin tarihidir. Binlerce yıldır insanlar, bazen hayatta
kalmak için bazen de daha iyi yaşam standartlarına ulaşmak için bir yerden başka bir yere göç
etmektedir. Dünyayı daha akışkan ve elektronik köy hâline getiren küreselleşme, insanların
farklı coğrafyalardaki yaşam tarzlarından haberdarlıklarını artırmıştır. Bunun yanında hava
taşımacılığındaki artış ve rekabetin getirdiği ucuzlama, uluslararası göçü çok daha
kolaylaştırmıştır.
Göç, çok boyutlu bir kavramdır. Hakkında olağanüstü geniş bir literatür mevcuttur.
Bugüne kadar çok sayıda göç teorisi ortaya atılmıştır. Her teori, göçün farklı boyutlarını öne
çıkartmıştır. Örneğin, Neoklasik Ekonominin Makro Teorisi, “arz ve talep alanında ortaya
çıkan coğrafi farklılığı vurgularken”, Mikro Teori, bireylerin rasyonel tercihi olarak
değerlendirilmektedir. Yeni Ekonomi Teorisi, göçü hane halkının kararı olarak
değerlendirirken, İkiye Bölünmüş Emek Piyasası Kuramı, kabul eden ülkelerin sürekli düşük
ücretli işgücü ihtiyacından kaynaklandığını iddia etmektedir. Dünya Sistemi Teorisi, tahmin
edileceği şekilde, merkezdeki kapitalist ekonominin çevre ülkelere yayılması ve bunların
üzerinde denetimi altına girmesiyle açıklarken, Network teorisi, kişiler arası bağları öne
çıkartmaktadır. Bunlara, Kümülatif Nedensellik, Göç Sistemleri ve kurumsal teoriyi de
ekleyebiliriz (Durugönül, 2013).
Bu ünitede, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından stratejik bir öneme sahip olan
beyin göçü sorunu ele alınacaktır.
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13.1. Beyin Göçü Sorunu
Post-endüstriyel dönüşüm sürecinde bilgi temelli ekonominin ön plana geçmiş
olması, nitelikli beyinlere duyulan gereksinimi de artırmıştır. İyi eğitimli bir iş gücü,
ekonomik ve toplumsal gelişmenin olmazsa olmaz koşulu hâline gelmiştir. Nitekim bilgitemelli ekonominin yükselişe geçtiği yıllarla, beyin göçünün gündeme gelişinin aynı döneme
rastlaması tesadüf değildir.
Göçün tarihi, insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte, “beyin göçü” kavramı ilk defa
1960’larda kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde, özellikle yeni bağımsızlığını kazanan
ülkelerden, gelişmiş ülkelere doğru bir göç akını ortaya çıkmıştır. Günümüzde beyin göçü
birçok ülkenin en çok rahatsızlık duyduğu konuların başında gelmektedir.
Webster, beyin göçünü, “eğitimli profesyonel işgücün kaybedilmesi” olarak
tanımlıyor. Bir diğer sözlükte (The American Heritage Dictionary) ise beyin göçü, vasıflı
entelektüel ve teknik işgücünün, daha çok tercih edilen coğrafi, ekonomik veya profesyonel
çevrelere göç etmesi dolayısıyla kaybı olarak tanımlamaktadır. Bir başka tanıma göre ise
beyin göçü, (özellikle de ABD’ye) göçünü ifade etmektedir (Miyagawa, 1991, s.743).

Şekil 13.1
İktisat kuramı, beyin göçünü ihmal etmektedir. Bu konudaki istisnai çalışmalardan
birisini oluşturan Haque ve Kim’in modeli, yoksul ülkelerdeki yüksek vasıflı işgücünün göç
etmesinin, uzun vadede gelir ve büyüme oranını düşürdüğünü iddia etmektedir (Carrington;
Detragiache., 1998, s.4).
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Beyin göçü konusunda bir çok ülke şikâyetçi olmakla birlikte, göçün ampirik olarak
boyutlarına ilişkin kaynaklar yeterli değildir (Carrington; Detragiache, 1998, s.4). OECD
(2015) kaynaklarına göre, 2012’de AB ve OECD ülkelerinde yaşayanların 10’da biri yurt
dışında doğmuştur. OECD ülkelerinde 115 milyondan fazla göçmen yaşamaktadır. Bunun 52
milyonu Avrupa Birliği ülkelerindedir. AB’deki göçmenlerin 33.5 milyonu da AB ülkesi
olmayan ülkelerdendir. Hem OECD hem de 2000 yılından itibaren göç ortalama yüzde 30
büyümektedir.
Yakın zamanlara kadar göç veren bir ülke olan Türkiye, son yıllarda kaydedilen
ekonomik büyümenin da etkisiyle göç alan bir ülke hâline gelmiştir. Özellikle Suriye krizi
sonrası 2 milyondan fazla göçmen gelmiştir. Suriye’deki krizi dışarıda tutarak ifade edersek,
OECD kaynaklarına göre, üniversite mezunları arasında göç oranı daha yüksektir. Gana,
Mısır, Güney Afrika gibi ülkelerin göçmenlerinin yüzde 60’ı üniversite mezunudur. Örneğin
göç eden Afrikalıların yüzde 80’inden fazlası üniversite mezunudur. Guyana’da üniversite
mezunlarının yüzde 70’i ABD’ye göç etmiştir. İran ise üniversite mezunlarının yüzde 2534’ünü kaybetmiştir (Olesen, 2/2002). İyi eğitimliler çok daha kolay göç etmektedirler.

13.1.1. Beyin Göçü Alanında Kaybedenler
Beyin göçü, öncelikle Gelişmekte Olan Ülkelerin (GOÜ) sorunudur. Bu ülkeler, bir
taraftan ekonomik ve toplumsal gelişmeyi harekete geçirerek nitelikli işgücü açığı yaşarken
diğer taraftan ellerindeki kıt kaynaklarla yetiştirdikleri sınırlı sayıdaki nitelikli beyinleri daha
varsıl ülkelere kaptırmaktadırlar.
UNDP’ye göre (2001, s.91-92), beyin göçü Hindistan gibi ülkelere milyarlarca dolara
mal olmaktadır. Hindistan IT (Enformasyon Teknolojileri) bakanı Mabojan, “Hindistan gibi
yoksul bir ülke, Amerikan eğitim sistemini ve ekonomisini destekliyor” demektedir. Halen,
çoğunluğu enformasyon teknolojileri (IT) alanında çalışan on binlerce Hindistanlı ABD’den
vize beklemektedir.

Şekil 13.2
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ABD Ulusal Bilim Akademisi’ne göre, Doğu Asya öğrencilerinin yüzde 77.2’si, Latin
Amerika öğrencilerinin yüzde 64.3’ü, Afrikalı öğrencilerin yüzde 42,1’i çalışmalarını
bitirdikten sonra bu ülkede kalıyor. Türkiye’den devlet bursu ile ABD’ye gönderilen
öğrencilerin ise yüzde 25’i dönmemektedir (Erdoğan, İ. 2003, s. 98). Hâlen yurt dışında
devlet bursu ile okuyan öğrencilerin yüzde 80’inden fazlası ABD’de eğitim görmektedir.
Eski Doğu Bloğu ülkelerinden beyin göçü, 1989’da duvarın yıkılmasından sonra
büyük ölçüde artmıştır (Chompalov; 2000. s.1). Sovyetler Birliği döneminde savunma
endüstrisinde çalışan bilim adamları, mühendisler ve teknisyenler sıkı bir kontrol
altındaydılar. Bunlar sahip oldukları devlet sırları dolayısıyla yurt dışına seyahat imkânına
sahip değillerdi. Hatta Sovyet kontrolü altındaki Doğu Avrupa ülkelerine bile gidemezlerdi.
Bu tür bilim adamları ve mühendisler, geleneksel olarak yüksek maaş alırlardı. Kapalı
şehirlerdeki eğlenceli yaşamları, dünyanın geri kalanından izole olmayı telafi edecek
şekildeydi.
1980’lerdeki perestroyka, askerî güce yapılan vurguyu azaltmıştır. 1991’den sonra
merkezi planlamanın göçmesi ve aylık yüzde 30’ları bulan hiper enflasyon, bilim adamlarının
göçünü hızlandırmıştır. Nükleer fizik, biyoteknoloji, kimya gibi ileri teknoloji alanlarında
çalışan çok sayıda bilim adamı ve mühendis, başta ABD olmak üzere, Çin, Libya, İran,
Meksika, Kuzey Kore, Güney Kore ve Küba gibi ülkelere göç etmişlerdir. 1993 Ağustosunda
yaklaşık 30 bin kişilik Rusya Atom Enerjisi Bakanlığı çalışanı, sekiz ay içinde bakanlığı terk
etmişlerdir (Moody, 1996, s.94). 1995 yılından itibaren ise, göçü önleme çabalarına tanık
olunmuştur.
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Bulgar hükümeti yüksek vasıflı iş gücünün göçü dolayısıyla Bulgaristan’ın ekonomik
ve toplumsal açıdan olumsuz etkileneceğini iddia etmektedir. Bulgar yöneticilere göre, beyin
göçü Bulgaristan’ın gelişimini tehdit eden bir fenomendir. Ayrıca bilgi temelli bir ekonomiyi
kurmayı zorlaştırmaktadır. Beyin göçü konusunda yapılan bir araştırmaya göre,( Moody,
1996, s. 94) Bulgar bilim adamlarının yüzde 67’si göç etme eğiliminde olduklarını ifade
etmişlerdir. Bulgar bilim adamlarının tercih ettiği ülkelerin başında yüzde 28 ile ABD
gelmektedir. O’nu yüzde 16,6 ile Almanya, yüzde 9,9 ile Kanada, yüzde 5,7 ile İngiltere,
yüzde 2,4 ile Fransa ve Avusturya izlemektedir.
Bir başka çalışmaya göre de Almanya, Bulgarlar tarafından en çok tercih edilen
ülkedir. Çünkü Almanya, Doğu Avrupa’dan gelen göçmenlere vize konusunda daha fazla
kolaylık sağlamaktadır.
Beyin göçünde sadece ekonomik faktörlerin çekiciliği değil, göç veren ülkenin siyasal
ve eğitim koşullarının iticiliği de belirleyici olmaktadır (Jaafari, 1973, s.119-131). Jaafai’nin
Ürdünlüler ve Filistinliler üzerinde yaptığı araştırmaya göre, ankete cevap verenlerin yüzde
32’isi ABD’de kalma nedenlerini ülkelerindeki siyasal istikrarsızlığa bağlamışlardır. Diğer
nedenler arasında, daha iyi kariyer fırsatı (%17), daha iyi eğitim/araştırma (%13) ve daha çok
yaşam tatmini gelmektedir. Yine Yugoslavya’da çıkan çatışmalar, Bosna’da akademik
topluluğu bitirme noktasına getirmiştir.
Tablo13.1: ABD’de kalma Nedenleri
NEDENLER

YÜZDELER

Siyasal istikrarsızlık

32

Daha iyi kariyer fırsatı

17

Daha iyi eğitim/araştırma

13

Daha çok tatmin

12

Pratik eğitim

11

Eş

8

Diğer

6

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Başkanı Dr. Lee Jong-Wook’a göre, Afrika
ülkelerinden gelişmiş ülkelere beyin göçü, Afrika’daki HIV/AIDS gibi hastalıklarla başa
çıkmayı zorlaştırmaktadır. Oysa Avustralya gibi varsıl ülkeler, gelişmekte olan ülkelerden
nitelikli insanları (Ör. sağlık personelini) çekecek bir ulusal strateji izlemektedirler. Ancak
günümüzde bazı yazarlar, bunun etik boyutunu da sorgulamaktadırlar. Bir refah toplumu olan
Avustralya’da doktorlar uzak ve kırsal bölgelerde çalışmak istememektedirler. Öte yandan
personel yetiştirmekte yetersizlikleri vardır. Avustralya sağlık personeli alanındaki açığını
yoksul ülkelerden karşılamaktadır. Bu amaçla Avustralyalı bazı yazarlar etik boyutta
Avustralya için şu önerileri getiriyorlar (Scott, Whelan, Dewdney, Zwi; 2004 s. 174):
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Beyin göçü politikasında yoksul ülkelere en az zarar verecek şekilde ulusal etik kodlar
oluşturulmalıdır.
•

Uygun insan gücü planlaması yapılmalıdır.

•

GOÜ’lerden gelen sağlık personeli için, sınırlı seçim politikası izlenmelidir.

•

Kaybı olan ülkeye eğitim giderlerinin karşılanması için, ödeme yapılmalıdır.

Şimdilik bu önerilerin uygulanması mümkün görülmezse bile, etik açıdan ilginç bir
tartışma alanı açmaktadır.

13.2. Göçün GOÜ’lere Yararları
Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından bir takım sorunları gündeme getiren emek
göçü, aynı zamanda göç veren ülke açısından bir döviz girdisine de yol açmaktadır. Son yirmi
yılda uluslararası işçi gelirleri artmaya devam etmektedir. Nitekim Kapur ve McHale’in (2004;
s. 49) araştırmasına göre, Dünya’da GOÜ’lerin, 1980 yılında 17,7 milyar dolar olan işçi
gelirleri, 1990’da 30,6 milyar ve 2002 yılında da yaklaşık 80 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye
açısından soruna baktığımızda artış sınırlıdır; 1981 yılında yaklaşık 3,5 milyar dolar olan işçi
dövizleri, 2000 yılında 4 milyarın biraz üzerine çıkmıştır. İşçi dövizlerinde en çok artışın
olduğu ülkelerin başında Meksika gelmektedir. 1982 yılında 183 milyon dolar olan işçi
dövizleri, 2000 yılında yaklaşık 32 kat artarak 5 milyar 800 milyon dolara çıkmıştır
(Adams,2003, s. 23). ABD Nüfus Sayım Bürosu’nun 2000 yılı verilerine göre, Türkiye’den göç
edenlerin yarısından fazlası (%58) üniversite mezunu, yüzde 28’i lise ve yüzde 14’ü ilköğretim
mezunudur.
Dünya Bankasının tahminlerine göre 2009 yılındaki 414 milyar dolar olan işçi
gelirlerinin 316 milyar doları gelişmekte olan ülkelere gitmiştir. 2013 yılı itibariyle de en çok
dışarıda çalışan vatandaşlarından para transferi alan ülke Hindistan’dır. Günümüzde dışarıdan
Hindistan’a transfer edilen para miktarı yıllık 70 milyarı doları bulmaktadır. Yaklaşık
60milyar dolarlık transfere Hindistan’ı Çin izlemektedir.
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Tablo 13.2: Başka Ülkelerden En Çok Döviz Alan Ülkeler ( in milyar of ABD Doları)
Gelirler
2009

Gelirler
2010

Gelirler
2011

Gelirler
2012

Gelirler
2013

Hindistan

49.20

53.48

62.50

68.82

69.97

Çin

41.60

52.46

61.58

57.99

59.49

Filipinler

19.96

21.56

23.05

24.61

26.70

Fransa

16.06

19.46

22.56

22.05

23.34

Meksika

22.08

22.08

23.59

23.37

23.02

Nijerya

18.37

19.82

20.62

20.63

20.89

Mısır

7.15

12.45

14.32

19.24

17.83

Almanya

12.34

12.79

14.52

15.14

15.20

Pakistan

8.72

9.69

12.26

14.01

14.63

Bangladeş

10.74

11.28

12.96

14.24

13.86

Belçika

10.44

10.29

10.98

10.16

11.11

Venezuela

6.02

8.26

8.60

10.00

11.00

Ukrayna

5.94

6.54

7.82

8.45

9.67

İspanya

8.95

9.10

9.92

9.66

9.58

Endenozya

6.79

6.92

6.92

7.21

7.62

Ülkeler

Note: Bu tablo en çok döviz alan 15 ülkeyi göstermektedir. Kay: Dünya Bankası datasına dayanmaktadır. 2013
yılında en çok döviz alan ülkeler ve GSMH oranları: Doğu Timor (216.6%), Tacikistan (42.1%), Kırgızistan
(31.5%), Nepal (28.8%), Moldova (24.9%), Lesotho (24.4%), Samoa (23.8%), Haiti (21.1%), Ermenistan
(21.0%), The Gambia (19.8%), Liberya (18.5%), Lübnan (17.0%), Honduras (16.9%),
El
Salvador (16.4%), Kosovo (16.1%), Jameica (15.0%) ve Bosna Hersek (13.4%). Kaynak: Wikipedia

UNDP’nin İnsani Kalkınma Raporu, bir taraftan beyin göçünün gelişmekte olan
ülkeler açısından sakıncalarına dikkat çekerken, diğer taraftan da göçün orijin ülkelere kaynak
sağladığını iddia etmektedir. Çünkü nitelikli insanlar, yeni yatırımlara, yeni fikirlere ve
yüksek teknolojilere açık yerlere göç etmektedirler.
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Nitekim ABD’deki Hintli profesyoneller, Hindistan’a sermaye ve bilgi akışının en
önemli kaynağıdır. Hindistan hükümeti yurt dışındaki Hintlilerden faydalanabilmek için,
yasal düzenlemeler ve vergi indirimleri yoluna gitmiştir. Örneğin İnternet üzerinde sanal
toplulukların oluşturulmasına katkıda bulunulmuştur (Cervantes; Guellec; 2002). Hindistan
beyin göçünü, ülke ekonomilerine katkı sağlayacak şekilde kullanan en başarılı ülkelerin
başında gelmektedir. Ayrıca beyin göçü, Hindistan’ın ülke imajını da olumlu etkilemektedir.
Nitekim dünyada yazılım denildiğinde, ilk akla gelen ülkelerden birisi Hindistan’dır.
Eğitimli insanların yurt dışına göçü, hem içeride hem de dışarıda işgücünün şöhretini
arttırmaktadır. Beyin göçü, bir tür enformasyon/tanıtım aracı hâline gelmektedir. Yetenekli
insanların göçü, orijin ülkede uzun vadede büyümeye ve yerli yeteneklerin ortaya çıkmasına
yol açabilir (Khwaja; Scaramozzino; 2003, s.4). Bill Gates’in bilgi çağının en önemli
beyinlerinden biri olarak ifade ettiği Kenya asıllı Emeagwali, eğer ülkemde kalsaydım,
bilgisayarlara büyük bir ivme kazandıran o buluşumu gerçekleştiremezdim diyor.

13.3. GOÜ’lerin Göç Politikaları
Göç eden yeteneklerin geri getirilmesi konusunda çok az ülke başarılı olmuştur.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’ne göre, Avrupa ve Kuzey Amerika’da 300 bin Afrikalı
çalışmaktadır. Tayvan, Kore ve İrlanda, Araştırma-Geliştirme (AR-GE), yazılım, yenilik
alanlarında yatırımlarını artırarak; ekonomilerini ve politikalarını açarak, geri dönüşü
hızlandırmışlardır. “Bilimsel diaspora”, “göçmen girişimciler ağı” ve yurt dışındaki nitelikli
işgücünü, yeni fikir ve buluşların taşınması için kullanmaktadırlar (Cervantes, Guellec; 2002).
Kore Cumhuriyeti, yatırımlarını değil, vasıflı göçmenlerin kendilerini geri çekmeye
çalışmıştır. Onlara daha iyi maaşla, daha iyi çalışma koşulları önermişlerdir. Çocuklarının
eğitimi başta olmak üzere birçok konuda yardımcı olunmuştur.
Beyin göçü konusunda Bulgar hükümeti (Moody), “Bulgar Paskalyası” adı altında bir
uygulamaya başlamıştır. Yurt dışında yaşayan 500 yüksek vasıflı Bulgar, Sofya’da her yıl
düzenli olarak toplanmaktadırlar. Toplantıda, “Bulgaristan’ın yurt dışında olumlu bir imajının
oluşturulması”, “yabancı yatırımcıların Bulgaristan’a çekilmesi”, Bulgaristan’ın yatırım ve
gelir imkânlarının artırılması gibi konular görüşülmektedir. Katılımcıların bazıları, Bulgar
hükümeti
tarafından
desteklenmektedir.
Bazıları
da
harcamalarını
kendileri
karşılamaktadırlar. Bulgaristan beyin göçü konusunda stratejiler oluşturmaktadır. Bu amaçla
yurt dışındaki Bulgarlar için bir devlet ajansı kurulmuştur.

13.4. Hem Beyin Göçü Kazancı Hem de Kaybı Olan Ülkeler
Dünyanın en çok beyin göçü çeken; dolayısıyla beyin göçünden en çok yararlanan
ülkesi ABD’dir. Bu ülke, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren, nitelikli beyin göçüne uyguladığı
özel vize kolaylıkları sayesinde, ihtiyaç duyduğu alanlarda dünyanın nitelikli beyinlerini
çekmektedir.

322

Şekil 13.5
Buna karşılık Kanada, Avustralya ve İngiltere gibi ülkeler tarihsel olarak göç alan
ülkelerdir. Ancak günümüzde ABD karşısında bu ülkeler de nitelikli beyin güçlerini
kaybetme kaygısını yaşamaya başlamışlardır. Örneğin Kanadalılarda, ABD’ye göç etme
eğilimi son derce yüksektir. Son yıllarda da ABD sınırları Kanadalılara her zamankinden daha
açık hâle gelmiştir. 1950-1963 arasında her yıl yaklaşık 10 bin Kanadalı ABD’ye göç etmiştir.
1965-1990 arasında ise, ABD göç politikaları dolayısıyla, bu hareket neredeyse durmuştur.
1970’lerin ortaları ile 1980 arasında sessiz kalınmıştır. 1990’larda ABD göç politikasında
yapılan değişiklikler, Kanada’dan ABD’ye göç hareketini hızlandırmıştır. Ancak bütün
bunlara rağmen Kanada, bir taraftan nitelikli beyinlerini kaybederken, diğer taraftan da
dünyanın yoksul ülkelerinden çok daha fazla beyin gücünü çekmektedir (Devoretz, 1999,
s.18).
Tablo 13.3: Mesleklere göre Kanada’dan ABD’ye Vasıflı Emek Göçü
MESLEKLER

SAYI

%

Yöneticiler

1,866

37,50

Hemşire/Hastabakıcı

545

11,00

Doktorlar

398

8,00

Diğer Sağlık Personeli

291

5,80

Mühendislik/Bilgisayar/Fen Bilimciler

916

18,40

Sanatçılar/Sosyal Bilimciler

555

11,2

Öğretmen/Profesör

406

8,20

Kay. Human Resources Industry Development Center.
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Kanada’dan ABD’de göçte rol oynayan faktörler arasında, daha iyi mesleki kariyer
şansı, yüksek maaş ve düşük vergiler etkili olmaktadır. Ancak yine de Kanada gönderdiğinden
çok, nitelikli işgücü alan ülkeler arasında yer almaktadır. Yine geçmişte göçmenlerin kurduğu
bir ülke olan Yeni Zelanda, nitelikli beyinler için artık eskisi kadar çekici bir ülke olmaktan
uzaklaşmıştır (Kerr, 2001, s. 2).

13.5. AB Ülkeleri ve Beyin Göçü
Geçmişte endüstriyel devrimi gerçekleştiren Avrupa Birliği ülkeleri, çağımızın
enformasyon devrimini geriden izlemektedirler. Özellikle yeni teknolojiler açısından bu
ülkelerin Amerika’nın gerisinde kalması Avrupa’da bir taraftan beyin göçünü hızlandırırken
öte yandan da Avrupa’nın teknolojik atılım şansını zayıflatmaktadır.
Amerika’nın başta enformasyon teknolojileri alanında çalışanlar olmak üzere, yüksek
nitelikli işgücüne uyguladığı özel vizelerden bugün birçok Avrupa Birliği üyesi ülkenin
vatandaşı yararlanmaktadır. AB raporlarına göre, bugün Avrupa’daki sadece deneyimli
araştırmacılar değil, aynı zamanda ABD’de doktora yapan Avrupalılar da bu ülkede kalmayı
tercih etmektedirler.
Avrupa’da durumu nispeten iyi olan ülkelerden birisi İngiltere’dir. Bilindiği gibi
geçmişten günümüze İngiltere sürekli göç alan bir ülke olmuştur. İngiltere bir taraftan nitelikli
işgücünü kaybetse de dışarıdan beyin göçü almaya devam etmektedir. Beyin göçünü tersine
çevirmek konusunda en aktif politika izleyen ülkelerin başında İrlanda gelmektedir. Bu ülke
dışarıdaki nitelikli beyinleri geri çekebilmek için, bürokratik sıkıntıları olabildiğince
azaltmaya çalışmaktadır. Almanya, IT uzmanlarını çekebilmek için “yeşil” kart uygulamasını
başlatmıştır. Bununla özellikle ihtiyaç duyduğu alandaki işgücü açığını beyin göçü ile
kapatma çabası içindedir.
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AB ülkeleri arasında İtalya en çok beyin göçü veren ülkelerden birisi hâline
gelmektedir. Üniversiteleri de dâhil edilirse beyin göçü, 1990’lardan sonra dört katına
çıkmıştır. Popüler yazarlar, medya ve bilim adamları, beyin göçü konusunda tedirginliklerini
dile getirmektedirler. İş ve araştırma alanındaki yetersizlikler nitelikli İtalyanları göçe
zorlamaktadır. İtalya’da hem özel sektör hem de kamuda araştırmaya ayrılan kaynaklar
yetersizdir. İtalyan beyinleri, yurt dışına göç etmekte ya da okullarını bitirdikten sonra
doktora yaptıkları ülkede kalmaktadırlar (Sascha; Becker; 2003 s. 1-2). Kişisel ve aile
bağlantıları hala ilk işin bulunmasında önemli olduğu için, İtalyan göçmenlerin bulunduğu
yerler öncelikli olmaktadır.
Beyin göçünü Ocak 2004’te (Chu, J.; 2004, s.32-39) kapak konusu yapan Time’a göre,
yaklaşık 400 bin Avrupalı parlak beyin Amerika’da çalışmaktadır. Öte yandan Avrupa
yüzbinlerce araştırmacıya ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple Avrupalılar, onları geri getirme
arayışı içindirler.
Avrupa’dan Amerika’ya göçün en başta gelen nedeni, Avrupa’da araştırma
imkânlarının yetersizliği ve düşük ödemelerdir. Örneğin bir İtalyan araştırmacı İtalya’da iken
maaşının 900 Euro olduğunu ancak Amerika’da bunun üç katını aldığını ifade etmektedir.
ABD, bugün araştırma ve geliştirme için 287 milyar Euro para harcamaktadır.
Öte yandan Avrupa üniversitelerindeki katı bürokratik formaliteler, araştırmacı-bilim
adamlarını hayal kırıklığına uğratmaktadır. Yine göç eden Avrupalı araştırmacılar,
Amerika’da kendileri için daha iyi kariyer şanslarının olduğunu iddia etmektedirler.
Ancak günümüzde Avrupa bilgi temelli bir ekonomi yaratmak için nitelikli beyinlere
ihtiyaç duymaktadır. Bir taraftan yoksul ülkelerden özel vizelerle beyin gücünü çekmeye
çalışırken, diğer taraftan da Amerika’daki beyinlerini kazanma arayışı içindedirler. Bu amaçla
AB Komisyonu araştırma ve geliştirme alanında ayrılan kaynağı artırmıştır. Yine
olabildiğince araştırmacıları yıldıran geleneksel hiyerarşik-bürokratik yönetim anlayışını
kaldırma çabası içine girmişlerdir.
Türkiye, her iki yönde de beyin göçünü yaşamış bir ülkedir. Nitekim Atatürk
döneminde Nazi yönetiminden kaçan bilim adamlarının bir kısmı Türkiye’ye gelmiştir. Bu
bilim adamları daha sonra Türkiye’de eğitimin gelişimine son derece önemli katkılarda
bulunmuşlardır. İkinci olarak ise Doğu Bloku’nun çökmesinden sonra, Türk
Cumhuriyetlerinden beyin göçü yaşanmıştır. Son yıllarda Suriye’den göç eden 2 milyondan
fazla sığınmacının aynı zamanda beyin kazancına dönüştürülebileceğini söyleyenler olsa bile,
şu an için bu konuda elimizde yeterli veri yoktur.
Son dönemi dışarıda tutarsak Türkiye genelde göç veren bir ülke olmuştur. BM
verilerine göre 1962-67 arasında her yıl ortalama 375 bilim adamı yurt dışına gitmiştir.
Bunların yüzde 51’i tıp, yüzde 40’ı mühendislik alanındadır (Erdoğan, İ.; s.78).
Bir yazar (Kaya, 2002), Türkiye’nin beyin göçü veren ülkeler arasında 34. sırada
olduğunu ve yetişmiş beyinlerin yüzde 65’ini kaybettiğini iddia ediyor. Ancak beyin göçü
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konusunda diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de henüz güvenilir ölçümleri esas alan veriler
yoktur. Beyin göçü tahminlerinin büyük bölümü spekülasyonlara dayanmaktadır.
Uludağ Üniversitesinde 500 öğrenci üzerinde yaptığımız bir çalışmaya göre,
öğrencilerin yüzde 75’i, imkân bulduklarında yurt dışında çalışmak istediklerini ifade
etmişlerdir. Günümüzde üniversite öğrencileri, içeride bulamadıklarını dışarıda aramak
yoluna gitmektedir.
Türk beyin göçü konusunda, Tansel ve Güngör (2002) İnternet üzerinden 1009 kişi ile
bir anket çalışması yapmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, yurt dışında eğitim gören
öğrencilerin çok büyük bir bölümü, yurt dışında eğitim görmenin prestij ve olanaklarından
yararlanmanın en başta gelen gitme nedeni olduğunu belirtmişlerdir. Bu seçeneği
işaretleyenlerin çoğunluğu yurt dışında daha kaliteli eğitim olduğu görüşündedir.
Tablo.13.4: Yurt Dışındaki Eğitim Programına Göre Gitme Nedenleri (Tansel ve Güngör)
GİTME NEDENİ

lisans

%

lisans
üstü

%

Doktora/
postdoc

%

diğer

A

Yabancı bir dil öğrenmek veya
geliştirmek için

0

0.0

12

4.4

9

1.5

0

B

Değişiklik için / farklı bir kültür
deneyimi için

4

4.1

35

12.7

57

9.4

3

Türkiye’de
mesleğimde
ilerleyebilmek için yurt dışında
C
okuma / deneyim kazanma
zorunluluğu olduğu için

5

5.2

40

14.5

94

15.5

4

D Türkiye’de iş bulamadığım için

1

1.0

11

4.0

13

2.1

2

Türkiye’de
uzmanlaşmak
E istediğim alanda eğitim programı
bulunmadığı için

5

5.2

14

5.1

51

8.4

4

Türkiye’de uzmanlık alanımda
F çalışmam için gereken maddî
olanakların azlığından

5

5.2

15

5.5

156

25.7

4

Yurt dışında okumanın getirdiği
ve
olanaklardan
G prestij
yararlanabilmek için

46

47.4

82

29.8

127

20.9

4

Hâlen bulunduğum ülkenin yaşam
tarzına olan tercihimden ötürü

11

11.3

20

7.3

24

4.0

3

H
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I

Eşimle / yakınımla beraber olmak

2

2.1

7

2.5

7

1.2

1

J

Çocuklarıma daha iyi bir ortam
sağlamak için

8

8.2

11

4.0

14

2.3

2

K

Türkiye’deki siyasî
uzaklaşmak için

2

2.1

9

3.3

14

2.3

1

6

6.2

16

5.8

27

4.4

1

2

2.1

3

1.1

14

2.3

1

97

100.0

275

100.0

607

100.0

30

ortamdan

L Diğer
Belirtilmemiş
TOPLAM

Buna karşılık Aytaç et.all.(2003) tarafından yürütülen bir başka çalışmada da Türk
beyin göçü sorunu incelenmiştir. Bu araştırmaya göre, yurt dışına gitmelerinde en çekici
faktör olarak, gittikleri ülkelerde akrabalarının olmasını (%72,8) göstermişlerdir. Aslında
başka ülkelerin göçmenlerinde olduğu şeklide, bizim göçmenlerimiz arasında da ilk işin
bulunmasında akraba faktörünün rolü büyüktür. Yine yurt dışında eğitimin sınavsız olması
(%74,8), yurt dışında siyasi özgürlüklerin olması (%70,9), yurt dışında arkadaşlarının olması
(%65,6), yurt dışındaki kurumsallaşmanın varlığı (%62,8), yurt dışında insan haklarına değer
verilmesi (%57,1) gibi faktörler beyin göçünü teşvik eden nedenler arasında sayılmıştır.
Aynı araştırmanın bulgularına göre, ailede yabancı uyruklu biri(leri)nin olması
(%93,0), etnik köken ayrımcılığı ( %85,7), işsizlik (%67,1), devlete güvensizlik (%62,4), aşırı
bürokrasi (%57,4), siyasi istikrarsızlık (%54,9), ülkemizde kalıcı milli eğitim politikasının
olmaması (%52,4), milli gelirden eğitime ayrılan payın azlığı (%51,6), ekonomik istikrarsızlık
ve kriz (%51,5), düşük ücret politikası (%51,3), ülkemizde Ar-Ge’ye önem verilmemesi (
%50,9) gibi itici nedenler Türkiye’den beyin göçünün itici faktörleri arasında yer almıştır.
Aslında UÜ. Öğretim üyelerinin göçün itici ve çekici faktörlerine yönelik bulguları başka
ülke deneyimleri ile büyük bir paralellik taşımaktadır.

Çekici Faktörler

Sayı

Kesinlikle
(Hiç) Etkili
Olmadı

Etkili
Olmadı

Orta
(Kararsız)

Etkili Oldu

Çekici ve İtici Faktörler

Kesinlikle
(Çok) Etkili
Oldu

Tablo 13.5. Yurt Dışına Gitme Nedenlerine İlişkin İtici ve Çekici Faktörler (Atac, et.all)

Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı

Yüzde

1) Yurt dışında akrabalarımın olması

279

62,3

47

10,5

18

4,0

36

8,0

68

15,2

2) Yurt dışında arkadaşlarımın olması

225

50,4

68

15,2

49

11,0

73

16,4

31

7,0
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3) Hayalimde yurt dışında yaşama
124
isteğinin olması

27,3

58

12,7

94

20,7

116

25,5

63

13,8

5) Yurt dışında
avantajlı olması

143

32,9

48

11,0

34

7,8

93

21,4

117

26,9

75

16,9

51

11,5

72

16,2

156

35,1

90

20,3

7) Yurt dışında yaşam kalitesinin
106
yüksek olması

23,9

65

14,6

71

16,0

122

27,5

80

18,0

9) Yurt dışındaki kurumsallaşmanın
181
varlığı

42,1

89

20,7

67

15,6

69

16,0

24

5,6

14) Daha iyi bir yaşam standardına
104
kavuşma isteği

23,3

47

10,5

56

12,5

142

31,8

98

21,9

20) Yurt dışında siyasi özgürlüklerin
215
olması

49,2

95

21,7

47

10,8

50

11,4

30

6,9

21) Yurt dışında insan haklarına değer
160
verilmesi

37,0

87

20,1

55

12,7

73

16,9

58

13,4

22) Yurt dışında bilim ve teknoloji.
104
önem verilmesi

24,1

59

13,7

59

13,7

109

25,3

100

23,2

24) Yurt dışında
desteklenmesi

fikir

121

27,8

70

16,1

66

15,2

98

22,5

80

18,4

26) Yurt dışında
eşitliğinin olması

eğitimde

140

32,3

82

18,9

72

16,6

85

19,6

55

12,7

28) Yurt dışında. eğitim paralı olsa
234
bile,sınavsız olması

53,5

93

21,3

35

8,0

44

10,1

31

7,1

4) İyi bir yabancı dil eğitimi almış
136
olmam

30,9

77

17,5

55

12,5

112

25,5

60

13,6

8) Ailemde yabancı uyruklu biri(leri)nin
356
olması

82,6

45

10,4

7

1,6

11

2,6

12

2,8

10) İşsizlik

215

49,1

79

18,0

58

13,2

53

12,1

33

7,5

11) Ekonomik istikrarsızlık ve kriz

148

33,6

79

17,9

73

16,6

85

19,3

56

12,7

eğitim

almamın

6) Kendi ayaklarımın üzerinde durma
(bağıms.) isteği

üretiminin
fırsat

İtici Faktörler
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12) Düşük ücret politikası

142

32,1

85

19,2

72

16,3

87

19,6

57

12,9

13) Gelir dağılımının bozukluğu

131

30,0

69

15,8

78

17,9

91

20,9

67

15,4

15) Gelecek kaygısı

104

23,4

68

15,3

79

17,8

104

23,4

89

20,0

16) Siyasi istikrarsızlık

158

36,0

83

18,9

64

14,6

72

16,4

62

14,1

17) Etnik köken ayrımcılığı

280

65,4

87

20,3

39

9,1

13

3,0

9

2,1

18) Aşırı bürokrasi

164

37,5

87

19,9

76

17,4

68

15,6

42

9,6

19) Devlete güvensizlik

199

45,5

74

16,9

60

13,7

65

14,9

39

8,9

135

32,1

79

18,8

76

18,1

71

16,9

59

14

25) Millî gelirden eğitime ayrılan payın
123
azlığı

28,1

103

23,5

87

19,9

78

17,8

47

10,7

27) Ülkemizde kalıcı millî eğitim
135
politikası olmaması

31,3

91

21,1

86

19,9

80

18,5

40

9,3

23) Ülkemizde
verilmemesi

Ar-Ge’ye

önem

Kısaca ifade etmek gerekirse çağımızda bilgi temelli bir ekonomiye geçiş sürecinde
bir taraftan beyin gücü hayati bir önem kazanırken diğer taraftan da beyin göçünü hızlandıran
bir faktör hâline gelmiştir. Günümüzde beyin göçü bütünüyle önüne geçilebilecek bir olgu
değildir. Bu alanda yapılan araştırmalarını gösterdiği şekilde kötü yönetilen ülkeler beyin
güçlerini kaybetmektedirler.
Yine hemen hemen bütün göçmenler daha iyi yaşama ve çalışma koşullarına
kavuşmak isteğiyle bir yerden başka yere göç etmektedirler. Göç edenlerin büyük bir bölümü
de bir gün evine geri döneceği hayali ile yola çıkmaktadır. Ancak kendi ülkelerinde siyasi ve
ekonomik krizler, işsizlik, düşük ücretler, araştırmacıları bezdiren katı bürokratik kurallar,
araştırma-geliştirmeye yeterli kaynak ayrılmaması ve iç istikrarsızlıklar geri dönüşü
zorlaştırmaktadır.
Ülkeler, beyin göçünü, beyin kazancına da dönüştürebilirler. Bu konuda Hindistan
ilginç bir örnektir. Ülke içinde yazılım vb. alanlarda yapılacak atılımlar, yurt dışındaki
nitelikli beyinlerin kendi ülkelerinde iş yapmaları için teşvik edici olabilir. Bugün Hindistan
birazda yurt dışındaki Hintlilerin kendi ülkelerine yaptıkları yatırımlar sayesinde dünyanın en
büyük yazılım ihraç eden ülkelerinden birisi hâline gelmiştir.
Hükümetlerin beyin göçünü sadece bir felaket gibi algılayıp, korunma güdüsüyle bunu
engellemeye çalışmaları hatalı bir politika olacaktır. Çünkü karar alıcıların bütün dikkatlerini
evden kaçanları durdurmaya yoğunlaştırmaları sonuç vermeyecektir. Esas olan evi daha
müreffeh ve yaşanabilir hâle getirmektir.
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Şurası unutulmamalıdır, insanlar sosyal varlıklardır. Her normal insan bir gruba
ihtiyaç duyar. Çağımızda hâlâ insanların en büyük aidiyetleri kendi uluslarına ve kültürlerine
yöneliktir. Eğer normal bir insan kendi evinde güven ve refah içinde yaşama/çalışma şansına
sahipse neden başka topraklarda bir ömür “yabancı” olarak kalmak istesin?!

13.6. Ek Okuma: Farklı Ülkelerin Beyin Göçü Sorunu10
“Beyin göçü sorununun uzun bir geçmişi var; bu sorun ulus-devletleri farklı zaman
dilimlerinde çeşitli şekillerde etkilemiştir ve etkilemeye de devam ediyor. Dahası, büyük bir
entelektüel sermayeye sahip olanların akıntılarının yönü de genellikle zamana ve mekâna göre
değişiyor. Bazı yerlerde ve zamanlarda, bu akıntılar öncelikli olarak dışarıya doğruyken,
bazılarında ise içeriye doğrudur. Esas yön neresi olursa olsun, hemen hemen bütün
zamanlarda ve mekânlarda akıntı iki yönlüdür. (…)
Son dönemde, Almanya’da insanların, özellikle çeşitli mesleklerden insanların, büyük
göçüne dair ciddi bir endişe dile getiriliyor. 2005 yılında, yaklaşık 145 bin Alman, ülkesinden
göç etti; 2001 yılında da yaklaşık 110 bin kişi göç etmişti. Buna ek olarak, 2005 yılında daha
önceden göç etmiş olanlardan sadece 130 bini Almanya’ya geri döndü; önceki yıla kıyasla 50
bin kişilik bir azalma söz konusuydu. Böyle bir şey, hem azalan hem de yaşlanan nüfusuyla
Batılı ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan bir ülkede gerçekleşiyor. Öte yandan, endişe
yaratan şey sadece bu rakamlar değil; göç edenlerin son derece yetenekli ve eğitimli
profesyoneller; arasından çıkmakta oluşu. Birçok yaşlı Alman önümüzdeki on yıl içinde
emekli olacağından, kaygı da iyi eğitilmiş personel göç ettiği sürece bu yaşlıların yerinin nasıl
doldurulacağı noktasında ortaya çıkıyor. Ülkeyi terk edenlerin gerekçeleri arasında “kronik
işsizlik, katı bir emek piyasası, boğucu bürokrasi, yüksek vergiler ve tökezleyen ekonomi” yer
alıyor. Aslında, genellikle terk edenler genellikle genç insanlar; çünkü tutkularının, katı ve
son derece biçimsel hiyerarşiler ve (…) güç sahibi üsttekiler tarafından boğazlanacağına
inanıyorlar. New York şehrinde bir hastanede çalışan Alman bir ortopedi cerrahı şöyle
diyordu: “Daha fazla para kazanıyorum, önümde daha fazla imkân var. New York hayatımın
fırsatıydı”. Gerçekten de 2005 yılında Almanya’dan 2,300 doktor göç etmiş durumda. Peki,
Almanya dışına çıkan bu çok sayıda insan hangi ülkelere gitmeyi tercih ediyor? İsviçre, 2005
yılında en çok gidilmek istenilen ülkeydi; bunun başlıca nedenleri kuşkusuz ülkenin refahı,
Almanya’ya yakınlığı ve orada çok sayıda Almanca konuşan insanın bulunmasıydı. Alman
göçmenlerin gidecekleri yer olarak İsviçre’den hemen sonra gelen ülke ise ABD oluyor.
Avusturya, Polonya ve İngiltere ise diğer önemli hedef ülkeler.
Özellikle yirmi birinci yüzyılın başından itibaren İsrail’de de beyin göçüyle ilgili
endişeler artmıştır. Almanya ile arasındaki benzerlik, ileri düzeyde eğitim görmüş olanların
İsrail’i terk etmesinde ortaya çıkıyor. Örneğin akademisyenler, genel istikrarsızlık atmosferi
terörizm ve savaşla bağlantılı tehlikeler nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Ayrıca
düşük maaşlar, yüksek vergiler ve esnek olmayan emek piyasası gibi daha dünyevi sorunlar
da ülkeyi terk etmelerine yol açan sebepler arasında.
Bu ek okuma metni, Ritzer’in Küresel Dünya (Ayrıntı, 2011) kitabından özetlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için
Ritzer’in kitabını okuyunuz.
10
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Japonya örneğinde, ileri düzeyde eğitim ve öğrenim görmüş vasıflı çalışanlar,
özellikle mühendisler, artan bir oranda diğer Asya ülkelerinde, özellikle Tayvan ve şimdi artık
Çin’de iş imkânı arıyor. 1980’lerde ve 90’larda zirve yaptıktan sonra Japonya ekonomisi
sadece gerilemekle kalmadı, çalışanlar da ömür boyu iş güvencesinden yoksun kalmaya
başladı. Bunun bir sonucu olarak, Japonya’da iş bulmak zorlaştı ve mevcut işler de geçmişe
kıyasla daha az cazip hâle geldi. Dahası, komşu ekonomiler büyük gelişmeler kaydetti ve
buralarda vasıflı Japon işçileri için iş imkânları ortaya çıktı. Japon mühendislerin gözünde
cazip olan şey sadece yüksek ücretler değil. Mesela, Tayvan’da tamamen yeni bir işe başlama
imkânı sunuluyor. Dahası Japonya tarzı okullar, restoranlar, karaoke barlar ve hatta “masaj
salonları” gibi hizmetler de öneriliyor. Japonya’da yetenekli ve teknik uzmanların kaybıyla
ilgili bir kaygı söz konusu; bazı işverenler vasıflı işçi bulmanın imkânsızlığından şikâyet
ediyor. Japonyalı bir yarıiletken mühendisi durumu şu sözlerle özetliyor: “Bir Tayvan
şirketinde işe girmek yüksek-riski, yüksek-getirisi olan bir karar... Ancak Japonya’da kalmak
da yüksek-riski az-getirisi olan bir teklif.
Beyin göçü Kuzey için büyük bir kaygı konusuyken aynı durum Güney için daha da
fazla kaygı yaratıyor; burada, bazı ülkelerin en iyi ve en parlak insanlarının yaşadıkları yerleri
terk ettikleri, yurtlarında ele alınması gereken çeşitli görevleri zora soktukları yönünde
göstergeler var. Güney Afrika her yıl üniversiteden çok sayıda mezun veriyor; ancak bunların
çoğu İngiltere ve Avusturya gibi ülkelere gidiyor. Örneğin, Fas’ta bilgisayar becerisine sahip
olanlar başka ülkelere, özellikle Fransa’ya gidiyor. Bunun sonucu olarak Fas kendi internet
sistemini güncelleştirme ihtiyacı duyarken, bu alanda onun iyi eğitimli insanlarının çoğu
başka yerlerde, muhtemelen Paris’teki Fas Bilişim Teknolojisi birliğinin bir üyesi olarak
çalışıyor. Afrika’daki hastaneler de hastalarını tedavi edebilmek için büyük bir mücadele
vermekte; çünkü vasıflı sağlık personeli Körfez Ülkeleri’ne, AB’ye vb. yerlere göç ediyor.
Jamaika, Trinidad ve Senegal gibi ülkelerin üniversite mezunlarının yarısından fazlası
yurtdışına gitmiş durumda. Onları cezbeden şeyler ise yüksek ücretler ve daha iyi yaşam
koşullan; aynı zamanda, kendi ülkelerindeki düşük ücretlerden, yoksul yaşamdan ve çalışma
koşullarından, bezdirici bir altyapıdan vb durumlardan da kaçmış oluyorlar”.
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Uygulamalar
1) Beyin göçünün Türkiye üzerine olası etkileri konusunda bir yazı yazın ve bunu
sosyal medya hesabınızda/arkadaş çevrenizde tartışmaya açın.
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Uygulama Soruları
1)

Sizce beyin göçü Türkiye’yi nasıl etkiliyor?

2)
Gelişmekte olan ülkeler beyin göçünü beyin kazancına dönüştürmek için neler
yapabilirler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşme, insanların farklı coğrafyalardaki yaşam tarzlarından haberdarlıklarını
artırmıştır. Özellikle bir yerden başka yere gitmenin kolaylaşması da göçü hızlandırmıştır. Bu
ünitede, stratejik bir öneme sahip olan beyin göçü sorunu ele alınmıştır. Bilgi temelli
ekonominin ön plana geçmiş olması, nitelikli beyinlere duyulan gereksinimi de artırmıştır. İyi
eğitimli bir işgücü, ekonomik ve toplumsal gelişmenin olmazsa olmaz koşulu hâline gelmiştir.
Beyin göçü alan ülkeler bundan olumlu etkilenirken, nitelikli iş gücünü kaybeden ülkeler
olumsuz etkilenmektedirler. Yakın zamanlara kadar göç veren bir ülke olan Türkiye, son
yıllarda kaydedilen ekonomik büyümenin da etkisiyle göç alan bir ülke hâline gelmiştir.
Ancak gelenlerin ne kadarının nitelikli beyinlerden oluştuğuna dair elimizde yeterli veri
mevcut değildir. Gana, Mısır, Güney Afrika gibi ülkelerin göçmenlerinin yüzde 60’ı
üniversite mezunudur. ABD Nüfus Sayım Bürosu’nun 2000 yılı verilerine göre, Türkiye’den
göç edenlerin yarısından fazlası (%58) üniversite mezunu, yüzde 28’i lise ve yüzde 14’ü
ilköğretim mezunudur. Beyin göçü Hindistan’a da her yıl milyarlarca dolara mal olmaktadır.
Hindistan IT (Enformasyon Teknolojileri) bakanı Mabojan, “Hindistan gibi yoksul bir ülke,
Amerikan eğitim sistemini ve ekonomisini destekliyor” demektedir. Halen, çoğunluğu
enformasyon teknolojileri (IT) alanında çalışan on binlerce Hindistanlı ABD’den vize
beklemektedir. Afrika ülkelerinden gelişmiş ülkelere beyin göçü, Afrika’daki HIV/AIDS gibi
hastalıklarla başa çıkmayı zorlaştırmaktadır. UNDP’nin İnsani Kalkınma Raporu, bir taraftan
beyin göçünün gelişmekte olan ülkeler açısından sakıncalarına dikkat çekerken, diğer taraftan
da göçün orijin ülkelere kaynak sağladığını iddia etmektedir. Çünkü nitelikli insanlar, yeni
yatırımlara, yeni fikirlere ve yüksek teknolojilere açık yerlere göç etmektedirler. Dünya
Bankasının tahminlerine göre 2009 yılındaki 414 milyar dolar olan işçi gelirlerinin 316 milyar
doları gelişmekte olan ülkelere gitmiştir. 2013 yılı itibariyle de en çok dışarıda çalışan
vatandaşlarından para transferi alan ülke Hindistan’dır. Günümüzde dışarıdan Hindistan’a
transfer edilen para miktarı yıllık 70 milyarı doları bulmaktadır. Yaklaşık 60 milyar dolarlık
transferle Hindistan’ı Çin izlemektedir. ABD’deki Hintli profesyoneller, Hindistan’a sermaye
ve bilgi akışının en önemli kaynağı hâline gelmiştir. Hindistan hükümeti yurt dışındaki
Hintlilerden faydalanabilmek için, yasal düzenlemeler ve vergi indirimleri yoluna gitmiştir.
Göç eden yeteneklerin geri getirilmesi konusunda çok az ülke başarılı olmuştur. Uluslararası
Göç Örgütü (IOM)’ne göre, Avrupa ve Kuzey Amerika’da 300 bin Afrikalı çalışmaktadır.
Tayvan, Kore ve İrlanda, Araştırma-Geliştirme (AR-GE), yazılım, yenilik alanlarında
yatırımlarını artırarak; ekonomilerini ve politikalarını açarak, geri dönüşü hızlandırmışlardır.
Kuşkusuz dünyanın en çok beyin göçü çeken; dolayısıyla beyin göçünden en çok yararlanan
ülkesi ABD’dir. Bu ülke, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren, nitelikli beyin göçüne uyguladığı
özel vize kolaylıkları sayesinde, ihtiyaç duyduğu alanlarda dünyanın nitelikli beyinlerini
çekmektedir. Günümüzde beyin göçü bütünüyle önüne geçilebilecek bir olgu değildir. Bu
alanda yapılan araştırmaların gösterdiği şekilde kötü yönetilen ülkeler beyin güçlerini
kaybetmektedirler. Ülkeler, beyin göçünü, beyin kazancına da dönüştürebilirler.
Hükümetlerin beyin göçünü sadece bir felaket gibi algılayıp, korunma güdüsüyle bunu
engellemeye çalışmaları hatalı bir politika olacaktır. Çünkü karar alıcıların bütün dikkatlerini
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evden kaçanları durdurmaya yoğunlaştırmaları sonuç vermeyecektir. Esas olan evi daha
müreffeh ve yaşanabilir hâle getirmektir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin göç üzerindeki etkilerinden birisidir?

a)

Endüstri ucuz işgücünün olduğu bölgelere kaymıştır.

b)

Gelişmekte olan ülkeler dünyanın atelyesi hâline dönüşmüştür.

c)

İnsanların farklı coğrafyalardaki yaşam tarzlarından haberdarlıklarını arttırmıştır.

d)

Gelişmekte olan ülkelerin ar-ge harcamalarındaki artış olmuştur.

e)

Gelişmiş ülkelerin ar-ge harcamalarındaki azalma olmuştur.

2)

Neoklasik Ekonominin Makro Teorisi göçün hangi boyutunu öne çıkarmaktadır?

a)

Bireylerin rasyonel tercihi olarak değerlendirmektedir.

b)

Kişiler arası bağları öne çıkartmaktadır.

c)

Hane halkının kararı olarak değerlendirmektedir.

d)
Kabul eden ülkelerin sürekli düşük ücretli işgücü ihtiyacından kaynaklandığını
iddia etmektedir.
e)

Arz ve talep alanında ortaya çıkan coğrafi farklılığa vurgu yapmaktadır.

3)
Eski Doğu Bloğu ülkelerinden aşağıdaki hangi olayın gerçekleşmesinden sonra
beyin göçü önemli ölçüde artmıştır?
a)

Berlin Duvarı’nın yıkılması

b)

İkiz kulelere yapılan saldırı

c)

Rusya’nın Afganistan’ı işgali

d)

Irak-İran savaşı

e)

1927 Ekim Devrimi

4)
Aşağıdakilerden hangisi Ürdünlü ve Filistinlilerin ABD’de kalma nedenleri
arasında yer almaz?
a)

Daha iyi kariyer fırsatı

b)

Vize muafiyeti sağlaması

c)

Daha iyi eğitim fırsatı

d)

Siyasal istikrarsızlık

e)

Daha çok tatmin
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5)
Aşağıdakilerden hangisi emek göçünün gelişmekte olan ülkeler açısından
sağladığı yararlar arasında sayılır?
a)

Nitelikli elemanlarının miktarında artış

b)

Yaptığı eğitim harcamalarının karşılığını alamaması

c)

Nitelikli elemanlarının miktarında azalma

d)

Döviz girdisi sağlaması

e)

Döviz kaybına yol açması

6)
Aşağıdakilerden hangisi ABD’de çalışan Hintli profesyonellerin Hindistan’a
sağladıkları yararlar arasında sayılamaz?
a)

Sermaye akışı sağlamaları

b)

Bilgi akışı sağlamaları

c)

Ülke imajına olumlu katkıları

d)

Döviz akışı sağlamaları

e)

Nitelikli iş gücü ihtiyaçının artışına yol açmaları

7)
Aşağıdaki ülkelerden hangisi bir tarftan nitelikli beyinlerini kaybederken diğer
taraftanda beyin göçünü çekmektedir?
a)

Rusya

b)

Kanada

c)

Bulgaristan

d)

Romanya

e)

Cezayir

8)

AB ülkeleri arasında en çok beyin göçü veren ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a)

İtalya

b)

İngiltere

c)

Fransa

d)

Almanya

e)

İspanya
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9)
Avrupa’dan Amerika’ya göçün en önemli nedenlerinden biri aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Gıda kaynaklarının yetersiz oluşu

b)

Araştırma imkânlarının yetersizliği

c)

Genç nüfusun çok olması

d)

Temiz su kaynaklarının azalması

e)

Nüfusa yetecek kadar iş imkânlarının olmaması

10) Göç edilen ülkede ilk işin bulunmasında en etkin faktör aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

İnternet

b)

İş bulma kurumları

c)

Tavsiye mektubu

d)

Gazete ilanları

e)

Akrabalar ve tanıdıklar

Cevaplar
1) c, 2) e, 3) a, 4) b, 5) d, 6) e, 7) b, 8)a, 9) b, 10) e
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14. KÜRESELLEŞMENİN TOPLUMSAL SONUÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde küreselleşme ve artan eşitsizlik, küreselleşme ve güvensizlik,
küreselleşme ve toplumsal bütünleşme, sosyal sorumlu küreselleşme konuları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sizce küreselleşme toplumsal eşitsizliği artırıyor mu?

2)

Sizce daha güvensiz bir dünyaya doğru mu gidiyoruz?

3)

Sizce küreselleşme toplumsal bütünleşmeyi hangi doğrultuda etkiliyor?

4)

Mevcut neoliberal küreselleşmeden daha farklı bir küreselleşme olabilir mi?

341

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Toplumsal
Küreselleşme
sürecinde
artan Okuyarak, yorumlayarak ve
Adaletsizlik ya da eşitsilik tartışmaları hakkında fikir mümkünse arkadaşlarınızla
sahibi olacaksınız.
Eşitsizlik
tartışarak
Küreselleşme ve
Güvensizlik

Küreselleşme
güvensizlik
öğreneceksiz.

sürecinde
artan Okuyarak, yorumlayarak ve
tartışmalarını mümkünse arkadaşlarınızla
tartışarak

Küreselleşme ve
Toplumsal
Bütünleşme

Küreselleşmenin
toplumsal Okuyarak, yorumlayarak ve
bütünleşme üzerindeki etkileri mümkünse arkadaşlarınızla
hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
tartışarak

Sosyal Sorumlu
Küreselleşme

Okuyarak, yorumlayarak ve
Sosyal sorumlu küreselleşmeye
mümkünse arkadaşlarınızla
yönelik tartışmaları öğreneceksiniz.
tartışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Küreselleşme

•

Eşitsizlik

•

Güvensizlik

•

Toplumsal bütünleşme
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Giriş
İçinde yaşadığımız çağda, “risk”, “belirsizlik”, “güvensizlik”, “eşitsizlik”, “kaygı” ve
“toplumsal çözülme”, küreselleşme sürecinin toplumsal sonuçlarını açıklamada en çok
başvurulan kavramlar hâline gelmiştir. Aslında bütün bu kavramlar, modern zamanlarda
hemen hemen her dönem mevcut olmuş ve endüstri uygarlığı, büyük ölçüde bu kavramlar
üzerinde gelişmiştir.
Modern/endüstriyel toplumlarda özgürleşen bireyler, özgürlüğün bedeli olarak daha
çok risk ve belirsizlikle karşı karşıya olmuşlardır. Her ne kadar, geride bıraktığımız yüzyıl
içinde, kapitalizmin getirdiği olumsuz koşulları telafi etmeye yönelik teşebbüsler olmuşsa da,
bunlar yüzyılın son on yılında, büyük ölçüde “yıkılan duvarlar”ın altında kalmıştır.
Özellikle Doğu Blok’unun yıkılmasından sonra, ivme kazanan küreselleşme süreci,
yukarıdaki kavramlarla ifade edilen toplumsal sonuçları, tarihte görülmedik bir şekilde
küresel düzeye taşımıştır. Ulusal ekonomilerin birbirleriyle bütünleşme sürecine paralel bir
biçimde, toplumsal sorunlar da küreselleşmiş ya da büyük ölçüde küreselleşme sürecinin
sonuçlarından etkilenmeye başlamıştır.
Küreselleşme sürecinin toplumsal sonuçlarını değerlendiren akademisyenler arasında
bir uzlaşmadan bahsetmek mümkün değil. Bu sürece şüpheyle bakanlar, tümüyle olumsuz
sonuçlar üzerinde odaklanırken, daha ziyade neoliberal düşünce içinde yer alanlar, serbest
ticaretin olumlu sonuçlarının, zamanla, toplumsal sorunların da çözümüne yardımcı olacağını
ileri sürmektedirler.
Aslında endüstri devrimi gibi, küreselleşme de öncelikle bir olgudur. İnsanlığın
bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişim düzeyinin geldiği yeri ifade etmektedir. Ancak nasıl
modern/endüstriyel toplumların gelişim sürecinde, yeni kurumlar ve anlayışlar gelişmişse,
günümüzde de küreselleşme sürecine paralel olarak, bu çağa özgü kurumların ve anlayışların
ortaya çıkmasına tanık olmaktayız. Ekonomik ve teknolojik faktörler yanında, ideolojik
faktörler, hem küreselleşme sürecini etkilemekte hem de bu süreçten etkilenmektedir.
Küreselleşme sürecindeki ideolojik kaygıları, belli bir düzeyde de olsa bir tarafa
bırakarak ifade edersek, bu gelişmeden hem kazananlar hem de kaybedenler vardır.
Küreselleşmenin toplumsal sonuçları henüz ampirik delillerle tümüyle ortaya konulamamış
olsa da yaşanan deneyim, bize bu yolda oldukça önemli ipuçları vermektedir.
Yukarıda da belirttiğimiz şekilde, küreselleşme bir olgu olmanın yanında, siyasal ve
ekonomik elitlerin tercihleriyle de yakından ilişkilidir. Zaman zaman vurgulandığı şekliyle
küreselleşmeden eğer kazananlar olmasaydı, bütün ekonomik ve teknolojik gelişmelere
rağmen, böyle bir olgu da olmazdı. Bugün dünyadaki gidişatı etkileyen oldukça geniş bir kitle
küreselleşmeden kazanç elde etmektedir. Ancak küreselleşme sürecini etkileyen ve
kazananların yanında, bu süreçten etkilenen, fakat süreci etkileyemeyen ve çoğunluğunu da
kaybedenlerin oluşturduğu kalabalık bir kitle vardır. Bu ünitede, küreselleşmenin olumlu
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sonuçlarını veri kabul ederek daha ziyade olumsuz toplumsal sonuçları üzerinde
yoğunlaşılacaktır.
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14.1. Toplumsal Adaletsizlik ya da Eşitsizlik
Toplumsal adaletsizlik ya da eşitsizlik küreselleşmenin en çok eleştirilen toplumsal
sonucunu oluşturmaktadır. Aslında eşitsizlik kapitalizmin doğasında var olan bir özellik ve
küreselleşme ile ortaya çıkmış yeni bir olgu da değil. Ayrıca bu kavram kapitalist sistemi de
aşan bir özelliğe de sahiptir. Ancak eşitsizlik, küreselleşme sürecinin getirdiği serbest rekabet
anlayışının sonucunda, rekabet gücü olanlarla olmayanlar arasındaki mesafenin çok daha
açılmasına yol açmıştır.
Eşitsizliğin hem ulusların kendi içinde ve gruplar arasında, hem de ülkeler arasında
arttığı sıkça dile getirilmektedir (Rao, s. 22; Lee; Manning, s. 133-148; Wilkin; Mittelman;
Anderson; Cavanagh: Lee; Amin, s. 13; Chossudovsky, s. 15). Birleşmiş Milletlerin (UN)
İnsani Kalkınma Raporu’na (HDR) göre, dünya gelir dağılımı piramidinde ilk yüzde 20’ye
giren yüksek gelir grubu, dünya gelirinin yüzde 86’sını almaktadır. Bu en zengin yüzde 20,
aynı zamanda, dünyadaki toplam ihracatın yüzde 82’sini, doğrudan yabancı yatırımların
yüzde 68’ini, dünya telefon hatlarının yüzde 74’ünü almaktadırlar. Yoksul ülkelerde yaşayan,
en düşük gelir grubunu oluşturan yüzde yirmi ise, her bir sektörde yaklaşık yüzde birini
almaktadır.
Gelir dağılımında en zengin yüzde yirmiye giren dilim ile en yoksul yüzde yirmilik
dilime giren grup arasındaki mesafe, 1960’da 30’da bir iken, 1997’de 70’de bire çıkmıştır.
Yine aynı rapora göre, 1980-1996 yılları arasında, sadece 33 ülke gayri safi milli hasılalarında
yıllık yüzde üçlük bir büyüme gerçekleştirebilmiştir. Buna karşılık çoğunluğunu Afrika
ülkeleri ile eski doğu bloku ülkelerinin oluşturduğu, 59 ülkede gayri safi millî hasıla
gerilemiştir. Tanzanya gibi birtakım ülkelerde, borç ödemeleri, eğitim ve sağlık
harcamalarından defalarca fazladır. Bir taraftan zenginlik yaratan küreselleşme süreci, diğer
taraftan da bazı gelişmekte olan ülkeleri marjinalleştirme tehdidi ile karşı karşıya
bırakmaktadır (Short, s.6) 11.

Z. Bauman, “Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına Mıdır? (Ayrıntı,2014) eşitsizlik konusunda şunları
söylüyor: “Birleşmiş Milletler Üniversitesindeki Dünya Gelişim Ekonomisi Araştırma Enstitüsü'nün yakın tarihli
bir çalışmasına göre, 2000 yılında yetişkin nüfusun en zengin yüzde 1’lik bölümü dünyadaki zenginliklerin
yüzde 40’ına sahipken en zengin yüzde l0’luk kısım dünyadaki toplam malvarlığının yüzde 85’ini elinde
bulunduruyordu.
11

Söz konusu nüfusun daha fakir olan yarısı küresel varlıkların sadece yüzde 1’ine sahipti. Michel Rocard,
Dominique Bourg ve Floran Augagner, 3 Nisan 2011 tarihli Le Monde’daki “İnsan Türü Tehlikede” başlıklı
makalelerinde “Sosyal eşitsizliklerin, modernliğin mucitlerini utançtan yerin dibine sokacağını” yazmışlardı.
Francis Bacon, Descartes ve hatta Hegel’in yaşadığı Aydınlanma Dönemi'nde, dünyanın hiçbir yerinde yaşam
standardı en fakir bölgedekinin iki katından daha yüksek değildi. Günümüzde ise, en zengin ülke olan Katar'da
kişi başına düşen gelir en fakir ülke olan Zimbabve’dekinin 428 katıdır. Unutmayalım ki, bunlar ortalamalar göz
önüne alınarak yapılan karşılaştırmalar; tek tek rakamlar ele alındığında iş çok daha ciddi boyutlara ulaşıyor.
Ekonomik büyüme köktenciliğinin sancılarını çeken bir gezegende fakirliğin ısrarla sürmesi bile, akıllı
insanların, zenginliğin bu yeni dağılımının doğrudan ve dolaylı etkileri üzerinde durup düşünmeleri için
yeterlidir. Fakir ve çaresiz olanlarla varlıklı, umutlu, özgüvenli ve kudretli olanları ayıran, en iyi dağcıların bile
kolay kolay aşamayacağı uçurumun gittikçe derinleşmesi endişelenmek için iyi bir neden. Hayatta kalmak ve
kabul edilebilir bir yaşam sürmek için gerekenlerin gittikçe zor bulunur ve zor ulaşılır olması, bunları tedarik
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Şekil 14.1
Dünya Bankasının küreselleşme sürecine paralel olarak gelişmekte olan ülkelerin,
sanayileşmiş ülkelerden daha hızlı büyümeleri dolayısıyla, zenginle yoksul arasındaki
mesafenin azalacağı (Anderson, Cavanagh, Lee) şeklindeki iddiasına karşılık, HDR’nin
rakamları tersini ortaya koymaktadır. 1980 ve 90’larda zenginlerle yoksullar arasındaki fark
edenler ile terk edilmiş muhtaçlar arasında gırtlak gırtlağa mücadeleye (ve hatta savaşa) yol açacağından, Rocard
ve arkadaşları, eşitsizlik uçurumunun derinleşmesinin başlıca kurbanının demokrasi olacağı konusunda bizi
uyarıyor. Serbest piyasa ekonomisinin temel ahlaki gerekçelerinden biri olan bireysel fayda peşinde koşmanın,
ortak faydanın sağlanması için de en iyi mekanizmayı sağlayacağı söylemi böylece şüphe uyandırmakla
kalmayıp tamamen yalanlanmış oluyor. Piyasaların yarattığı sorunları (ve belki de fazlasını) çözmek konusunda
hem editörlerin hem de okurların güvendiği "gizli el"in ustalığına ve yetkinliğine methiyeler düzen gazetelerden
biri olan Daily Telegraph'ın Editör Yardımcısı Jeremy Warner, ''ABD'de, en zengin yüzde ıo'un ortalama geliri
en fakir yüzde ıo'unkinin şu anda ı4 katıdır" itirafında bulunuyor ve ekliyor: ''Artan gelir eşitsizliği sosyal açıdan
istenmeyen bir durum olsa da eğer herkes zenginleşiyorsa sorun yaratmayabilir. Ancak ekonomik gelişmenin
nimetleri zaten yüksek gelirli olan nispeten az sayıda kişiye gidiyorsa ki esasen bugün olan da budur, bir sorun
oluşacağı barizdir:' İhtiyatlı bir şekilde ve gönülsüzce yapıldığı anlaşılan, kulağa pek de samimi gelmeyen bu
itiraf, sosyal hiyerarşinin tepesindekiler ile dibindekileri gittikçe daha fazla ayıran uçurumu gözler önüne seren
ve her geçen gün yeni bir örneğini gördüğümüz araştırma bulgularının ve resmi istatistikilerin üstüne geliyor.
Artık üzerinde düşünülmeyen, sorgulanmayan, kontrol edilmeyen ve genel inanışa dönüşmesi beklenen politik
demeçlere karşın, toplumun üst kesiminde biriken zenginlik "aşağılara damlamadı", geriye kalanları
zenginleştirmedi, bizi kendi geleceğimiz ya da çocuklarımızın geleceği hakkında daha iyimser, daha güvenli
veya mutlu kılmadı”.

347

derinleşmiştir. 1960 yılı ile 1993 yılı arasında, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler
arasındaki mesafe üç katına çıkmıştır. Bugün dünyanın, 200 zengin kişisi, insanlığın yoksul
yüzde 41’inin toplamından daha fazla gelir elde etmektedir.
Ayrıca teknolojik düzey bakımından da, gelişmişlerle gelişmekte olan ülkeler
arasındaki mesafe açılmaktadır. Şöyle ki, bugün teknolojik gelişmenin en önemli
unsurlarından olan patentlerin yüzde 97’sini sanayileşmiş ülkeler ellerinde tutmaktadır. UN’in
ortaya koyduğu rakamlar, zengin Kuzey ile yoksul Güney arasındaki farkın azalmak yerine,
artmakta olduğunu göstermektedir.
Küreselleşme süreci, sadece gelişmişlerle azgelişmişler arasında değil, sanayileşmiş
ülkeler arasında da bir dengesizlik yaratmaktadır. Bu denge büyük ölçüde Amerika lehinedir.
Biraz da bu sebeple, bazı yazarlar küreselleşme sürecine dünyanın Amerikanlaşması da
demektedirler (Gerbier, s. 107).
Bugün küreselleşme sürecini hızlandıran önemli teknolojilerden birisi olan İnternet’in
üzerindeki kaynakların yüzde 80’inin dilinin İngilizce olduğu iddia edilmektedir. Tek süper
güç olan Amerika’nın uluslararası kuruluşlardaki ağırlığı diğer gelişmiş ülkelerden çok daha
fazladır. Nitekim bu konu, Dünya Ticaret Örgütü’nün Çok Taraflı Yatırım Antlaşmalarıyla
(MAI) ilgili müzakereleri esnasında da ortaya çıkmıştır. Başta Fransa ve Kanada olmak üzere
bazı OECD ülkeleri MAI’yi imzalamak konusunda ayak diremişler; Avrupa ve ABD arasında
bir serbest değişim bölgesi yaratma projesini sürekli engellemeye çalışmışlardır (Yüzak).
Öte yandan sınırların giderek daha çok kalktığı ve küresel bir köyün ortaya çıktığı
iddia edilse bile, herkesin bu küresel köyün vatandaşı olabileceği konusunda kuşkular vardır.
Bir taraftan küreselleşen profesyonel elitlerin önündeki engeller sürekli kalkarken, vasıf
düzeyi düşük, milyarlarca insanın önündeki engeller sürekli yükselmektedir (UN, Human
Development Report/HDR, s. 31). Hewlett Packard, Motorola ve IBM gibi şirketler,
Hindistan’dan uzmanlar getirerek istihdam etmektedirler. Hintli vasıflı iş gücü, ABD ya da
Batı Avrupa ülkelerindeki benzer vasıflı meslektaşlarından daha düşük ücretlerle çalışmakta
ve şirketlerin maliyetlerinde düşüşe yol açtığı iddia edilmektedir. Yerel bilgisayar uzmanları
buna karşı çıksalar bile, hükümetler bu olayı desteklemektedirler. Vasıfsız işçilerin karşısında
sürekli duvarları yükselten hükümet bunlara, sadece istisnai durumlarda uygulanan vizeler
vermektedir (Martin, Schumann, s. 106).
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Şekil 14.2
Benzer bir durum geçmişte bizim için de söz konusu olmuştur. Bazı gazetelerin
manşetten verdiği haberde, Türkiye’de, bir danışmanlık firmasının öncülüğünde, bilişim
sektöründe yatırımlara giren bazı holdinglerin bünyelerinde istihdam edilmek üzere,
Hindistan’dan bilgisayar mühendisi getirmişler ve bu mühendisler, çalışmaya başlamışlardır.
Bağlantıyı kuran aracı firma, Hindistan’dan beyin gücü ithaline önümüzdeki dönemde de
devam edeceklerini belirtmektedir. Milliyetin konuya ilişkin haberine göre, bu organizasyonu
yürüten firmanın yetkilisi, elektronik, telekom ya da bilişim alanında 3 yıllık tecrübeli bir
Türk mühendisin aylık ücretinin 2500-3000 dolar olduğunu, Hintlilerin ise 1000 dolar talep
ettiğini ifade etmiştir.
Bunun yanında eşitsizlik sadece gelişmişlerle azgelişmişler ya da Avrupa ile Amerika
arasında değil, gelişmiş ülkelerin ve ABD’nin kendi içinde de artmaktadır. Örneğin CNN’in
haberine göre bugün dünyanın en zengin ülkesi olan Amerika’da, 30 milyon açlık sorunu
yaşayan insan vardır. Martin ve Schuman’a göre (s. 123) yine bu ülkede, 1973 ve 1994 yılları
arasında, Amerikan halkının kişi başına düşen gayri safi millî hasılası reel olarak üçte bir
oranında artmış olmasına karşılık, işçi kesiminin neredeyse, dörtte üçünün ortalama maaşı
yüzde 19 oranında gerilemiştir. Piramidin en altında yer alan, düşük gelirli milyonlarca nüfus
bu ülkede 20 yıl öncesine göre yüzde 25 oranında daha az ücret almaktadır.
Yeryüzünün bu en zengin ülkesinin toplam üretimi sürekli arttığı halde, istatistiklere
göre, artış, piramidin üstünde yer alan en zengin yirmi milyon aileye yaramaktadır. Bu grup
içinde de bir adalet söz konusu değildir. Çünkü burada da tahminen yarım milyon kişi
ABD’deki özel mülkiyetin üçte birine sahiptir. Bunun yanında Thurow gibi bazı
ekonomistler, Amerika’nın yaptığı bazı işsizlik istatistiklerini yanıltıcı bulduklarını beyan
etmektedirler.
Stiglitz’e (2014) göre, Amerika’da halkın çoğunluğu ekonomik büyümeden
faydalanamamaktadırlar. Piyasalar olması gerektiği gibi işlememekte, oyun adil kurallara
göre oynanmamaktadır. Ekonomik elitler, kendiişlerine gelen bir düzen kurma çabası
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içindedirler. Ona göre, Amerika’da parayı alt ve orta kesimlerin cebinden, varsılların cebine
taşıyan bir sistem mevcuttur. 2007-2008 finans krizi sonrasında çok sayıda Amerikalı evini ve
işini kaybetmiştir. 2007’de Amerika’da en zengin yüzde 1’lik kesim vergi sonrası ortalama1.3
milyon dolar seviyesine ulaşırken, en yoksul yüzde 20’lik dilimde yer alanların vergi sonrası
ortalama geliri sadece 17.800 dolardır. En zengin yüzde 1’lik kesim, en yoksul yüzde 5’lik
kesimin bir yılda kazandığından çok daha fazlasını bir haftada kazanmaktadır. Bir diğer
ifadeyle Stiglitz’e göre, zenginler zenginleştikçe, zenginlerin en zenginleri daha da
zenginleşmektedir. Buna karşılık yoksullar daha da yoksullaşmakta ve orta sınıfın içi
boşalmaktadır.
Küresel rekabetin yarattığı baskı, Avrupa’da çalışma standartlarını şimdiden aşağıya
çekmeye başlamıştır. Özelikle sosyal piyasa ekonomisinin uygulandığı ifade edilen
Almanya’da yüksek ücretler, rekabette bir dezavantaj hâline gelmiştir. Birçok Avrupa
ülkesinde olduğu gibi, küresel rekabetin de etkisiyle işsizlik oranları, yaklaşık yüzde 10’lara
ulaşmıştır.
Bir diğer ifade ile küreselleşme sürecinin, kaynakların daha iyi kullanılmasını,
ekonomik etkinliği ve yüksek büyümeyi teşvik ettiği şeklindeki iddiaların yanında, işsizliği
artırdığı (Somavia) ve sendikaların rekabet gücünü kırdığı şeklindeki iddialar da mevcuttur
(Armbruster- Sandoval). Yaratılan yeni işlerin niteliğine baktığımız zaman da, bunların
geçmişin endüstri işlerinden farklı ve süreklilikten uzak olduğu dikkat çekmektedir.
Yeni uluslararası işbölümünün bir sonucu olarak işler artık çok farklı coğrafi bölgelere
bölünmüş durumdadır. Küresel üretim düzeni içerisinde, bir malın farklı parçaları birden
farklı ülkede üretilmektedir. Dolayısıyla, bir yerden gelebilecek herhangi bir tepki karşısında,
firma, üretimi başka bir ülkedeki fabrikalarına kaydırabilmektedir. Cornell Üniversitesinin
yaptığı bir alan araştırmasına göre, incelenen firmaların yüzde 62’sinde yönetim, sendikaları,
üretimi daha düşük ücretli bölgelere kaydırmakla tehdit etmektedir (Anderson, Cavanagh,
Lee).
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Şekil 14.3
Ancak, Jefry Sach’ın da (s. 82) belirttiği şekilde, küreselleşme sürecinin gelişmiş ve
gelişmekte olan pazarlardaki gelir dağılımına etkisi konusunda bir fikir birliği söz konusu
değildir. Hızlı küreselleşmenin yaşandığı 1980’li ve 90’lı yıllar, Amerika’da artan gelir
eşitsizliği ve özellikle de düşük gelirli işçilerin aynı zamanda gelir kaybı dönemi olmuştur.
Bununla birlikte Sach, gelir eşitsizliğinin nedenlerinin, çok sebepli olduğunu belirtmektedir.
Bu konuda özellikle yüksek vasıf gerektiren, enformasyon teknolojileri alanındaki
gelişmelerin, vasıfsız işçilerin konumunu olumsuz etkilemiş olabileceğini iddia etmektedir.
Krugman ve Lawrence’ın da görüşlerinden destek alarak, teknolojinin etkisinin ticaretten
daha büyük olduğunu savunmaktadır.
Küreselleşme sürecinde giderek ivme kazanan eşitsizlik ve belirsizlik, yeryüzü
ölçeğinde yayılmış bir şekilde güvensizliği de teşvik etmektedir.

14.2. Küreselleşme ve Güvensizlik
Modern dünyanın temellerini oluşturan aydınlanma düşüncesi, aklın, bilimin ve
teknolojinin gelişimine paralel olarak insanoğlunun dünya üzerindeki kontrolünün çok daha
artacağını iddia etmektedir. Aynı zamanda çağdaş uygarlığın özünü oluşturan Aydınlanma
düşünürlerinin iddia ettiği şekilde, bilim, teknoloji şimdiye kadar görülmedik düzeyde arttığı
halde, insanoğlunun kontrolü gerçekleşmemiştir. Tam aksine, dünya giderek daha çok
kontrolden çıkmaktadır. Ya da Giddens’ın ifadesiyle “elimizden kaçıp giden bir dünya” ile
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karşı karşıya kalmaktayız. Günümüzde, insanoğlunun karşı karşıya kaldığı risk her
zamankinden daha fazla artmıştır. Artık bir düzenden değil, bir düzensizlikten bahsediyoruz.
Bauman’ın da vurguladığı şekilde (s. 69), küreselleşme fikrinden çıkan derin anlam,
dünya meselelerinin belirsiz, kuralsız ve kendi başına buyruk doğasıdır; bir merkezin, bir
kontrol masasının, bir yönetim kurulunun, bir idari büronun yokluğudur. Yani bir tür
“yenidünya düzensizliği”dir.
Küreselleşme sürecinin en çok tartışılan sonuçlarından birisi de gittikçe artan
belirsizlik ve güvensizliktir. Bu sadece gelir düzeyi düşük gruplar arasında değil, orta sınıflar
arasında da giderek yaygınlaşıyor. Birçok kişi, geleceğin bugünden daha kötü yaşam
koşullarını getireceğini düşünüyor. Geleneksel endüstrilerde, birçok işletme gelecekte
varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda kuşkuludur (Somavia).
Üstelik artan güvensizlik sadece rekabet gücü baskısı altında kalan gelişmekte olan
ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de yaşanmakta. Örneğin yapılan bir çalışmaya göre
(Rieley, s. 86), “küreselleşmenin, ABD için, genelde daha iyi mi yoksa daha kötü mü,
olduğunu düşünüyorsunuz” şeklindeki soruya Amerikalı liderler, yüzde 87 oranında
çoğunlukla iyi derken, Amerikan kamuoyu sadece yüzde 54 düzeyinde çoğunlukla iyi
cevabını vermiştir.
Vaktiyle yeni sağın önde gelen isimlerinden olan John Gray’e (s. 145) göre, genelde
küreselleşmeden en çok kazançlı çıkması beklenen ve ekonomisi sürekli büyüyen
Amerika’da, güvensizlik zemini hiç bu düzeyde olmamıştı; kaygının bugün çoğunluğu ele
geçirdiği bir toplum ortaya çıkmıştır. Çünkü diyor Gray, gelirleri yükselmiş olanlar için bile,
kişisel ekonomik risk gözle görülür bir biçimde artmıştır. Orta yaş civarındaki çoğu
Amerikalı, bir daha asla düzeltememekten kuşkulandıkları bir alt üst oluşla karşı karşıya
kalmaktan korkmaktadırlar. Ömür boyu sürebilecek tek bir işi (ya da mesleği), artık pek az
kişi düşünmektedir; birçokları haklı olarak gelirlerinin düşebileceğini beklemektedirler.
Buna karşılık İngiliz işçilerinin yüzde 40’ının işlerinden dolayı korku içinde olduğu ve
işçilerin yüzde 60’ının güvensizliğin arttığı düşüncesinde olduğu belirtilmektedir. 1991-96
yılları arasında, diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, İngiltere’de de işsizlik oranının
arttığı görülmektedir; en riskli meslek grupları arasında ise, esnaf ve makine operatörleri yer
almaktadır (Grint, s. 380). Yine Amerika’daki şirketlerin önemli bir kısmı iş güvenliğinden
uzaktır.
Geçmişin genellikle bir kez öğrendikten sonra yaşam boyu sürdürülen iş anlayışı,
günümüzde, giderek artan bir biçimde, gerilemektedir. Artan küresel rekabet baskısı
karşısında, yeni çalışma şekillerinin (esnek/part time) artışına tanık olunmaktadır. Özellikle
bu yeni süreksiz çalışma şekilleri, işçinin işinin geleceğine güvenle bakmasını
engellemektedir. Örneğin 1996 yılında İngiltere’de işgücünün sadece yüzde 57’sinin full time
kalıcı işlerde çalıştığı ifade edilmektedir (Grint, s. 385). Günümüzde de bu eğilim artarak
devam etmektedir.
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Benzer baskılarla, Alman ve Japon endüstrisi de karşı karşıyadır. 1990’lı yıllara kadar,
Batı’dan farklı bir gelişme seyri izleyen ve işgücünün önemli bir bölümü için yaşam boyu
istihdam politikası uygulayan Japonya’da, günümüzde işten çıkartmaların ayıp sayıldığı
yerlerde, çalışanların işi kendiliğinden bırakmaları için, personelin daha düşük ücretli
mevkilere sürüldüğü iddia edilmektedir. Samuray dilinde “kafa kesme” anlamına gelen işten
atmada artık bir toplumsal tabu olmaktan çıkmıştır. Eskiden zorlukların dayanışmayla
paylaşıldığı ve hükümete güvenildiği belirtilen Japonya’da günümüzde, artık piyasa
kurallarının geçerliliğinden bahsedilmektedir (Martin, Schumann, s. 131).
Öte yandan Fransa’da geçmişte başbakan düzeyinde ‘‘dizginsiz küreselleşmenin
tehlikelerine’’ dikkat çekilmiş ve Fransızların güvenliğini garanti altına almak için mücadele
etmenin gerekliliği vurgulanmış olmasına rağmen, daha sonraki yıllarda küreselleşen terör,
Fransa’yı da etkilemiş ve 2015 yılının kasım ayında Fransa ağır bir terör saldırısı ile karşı
karşıya kalmıştır.

Şekil 14.4
Öte yandan teknolojik bakımdan geri olan gelişmekte olan ülkelerde, küreselleşme
sürecinin, hâlihazırda mevcut güvensizlik sorununu çok daha artırdığı sıkça dile
getirilmektedir. Her ne kadar iyi donanımlı küçük ve orta boy işletmeler için küresel düzeyde
iş yapma imkânları ortaya çıksa bile, çok sayıda KOBİ’nin bu sürece ayak uydurmakta
zorlandığı sıkça dile getirilmektedir. ILO Genel Direktörü, Juan Somavia’nın da belirttiği
şekilde, gelişmekte olan ülkelerde, aralarında çoğunlukla KOBİ’lerin bulunduğu yerel
işletmelerin, serbest bırakılan doğrudan yabancı yatırımlarla, rekabet baskısı altında kaldığını
belirtmektedir. Uzun dönemdeki olumlu beklentilerine rağmen, bu durum yerel üreticiler
arasında pazar; işletmelerin yeniden yapılanma sürecinde de iş kayıplarını beraberinde
getirmektedir. Yabancı yatırımların bu ülkelerde yeni işler yaratmasına rağmen, bunun
düzeyi, yeni teknolojilerin adaptasyonu dolayısıyla umulandan az olmaktadır.
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Bunun yanında, gerileyen kârlar, örgütlerin yalın ya da esnek tarzda yeniden
yapılanması, ileri teknoloji kullanımı, artan işsizlik ve süreksiz yeni istihdam şekilleri gibi
küreselleşme sürecine eşlik eden, zaman zaman küreselleşmeyi etkileyen, zaman zaman da
onun sonuçlarından etkilenen gelişmeler, bugün emeğin pazarlık gücünü büyük ölçüde
kırmaktadır.
Öte yandan küreselleşmenin yarattığı güvensizliği artıran en çarpıcı gelişmelerden
birisi de Asya Krizi olmuştur. Küreselleşmenin en uç düzeyde yaşandığı mali piyasalardaki
çöküş, beraberinde ağır sosyal maliyetleri de getirmiştir. İnsani Kalkınma Raporu’na göre,
kriz, 1998-2000 yılları arasında küresel üretimde 2 trilyon dolarlık gerilemeye yol açmıştır.
Gardels’in (s. 6) de belirttiği gibi, küreselleşmiş kapitalizmin ilk ciddi krizi olarak Asya’daki
çöküş sonrasında, krizlerden sakınılmak isteniyorsa, yenidünya düzenine yön verilmesi
yolunda bir uzlaşma olmuştur.
Türkiye, genelde küreselleşmeden, daha özelde ise Asya Krizinden nasibini almıştır.
Kriz ilk ortaya çıktığında, hatta Rusya’ya kadar yayıldığında, “bize bir şey olamaz” diyen
ekonomiden sorumlu yöneticilerin söylediklerinin aksine, kısa bir süre sonra Türkiye’de
krizden çok derin bir biçimde etkilenmiş ve çok sayıda işletme kapısına kilit vurmak
durumunda kalmış ve işsizler ordusuna yenileri katılmıştır.

Şekil 14.5
Benzer durum 2008 krizi sonrasında da Türkiye ekonomisi, bu süreçten olumsuz
etkilenmiştir.
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Bir diğer ifadeyle, kaygı, belirsizlik ve güvensizlik hemen hemen her ülkeye ve her
alana yayılmıştır (Occhionero). Küreselleşme sürecinin daralttığı mekânlar ve yok olan
sınırlar, insanların günlük yaşamını etkileyen, çok geniş bir alanda, yeni tehditler meydana
getirdiği sıkça dile getirilmiştir.
Öte yandan akademik literatürde yukarıda özetlenen eleştirel görüşlere rağmen,
Eurobarometer’in Mayıs 2015’te, 30’dan fazla ülkede yaklaşık 33 bin kişi üzerinde
gerçekleştirdiği araştırmaya göre, sokaktaki vatandaşların yüzde 57’si küreselleşmeyi
ekonomik büyüme için hala bir fırsat olarak görmektedir. Buna karşılık yüzde 25.6’sı ise bu
fikre katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Gençler, eğitimliler, üst sosyal sınıflar, diğer gruplara
göre küreselleşmeyi ekonomik büyüme için bir fırsat olarak görmeye devam etmektedirler.
Tablo14.1. Ülkelere Göre Küreselleşmenin Ekonomik büyüme için fırsat olduğunu
düşünenler
Küreselleşme Fırsattır
Tamamen
Tamamen Katılıyoru Katılmıyoru
katılmıyoru
katılıyorum
m
m
m

Total
DK

FR - Fransa

9,5%

36,5%

26,6%

14,0%

13,3% 100,0%

BE - Belçika

10,2%

42,9%

26,6%

9,0%

11,3% 100,0%

NL Hollanda

24,9%

51,8%

12,4%

3,4%

7,6% 100,0%

DE Batı Almanya

25,1%

46,9%

14,0%

3,9%

10,2% 100,0%

IT - İtalya

10,6%

41,6%

22,3%

11,6%

13,9% 100,0%

LU - Lüksemburg

11,9%

43,8%

23,4%

6,9%

13,9% 100,0%

DK - Danimarka

32,3%

41,8%

10,3%

3,2%

12,5% 100,0%

IE - İrlanda

19,7%

49,1%

10,2%

4,5%

16,4% 100,0%

GB - GBN - İngiltere

14,0%

45,6%

16,6%

6,6%

17,2% 100,0%

GB - NIR Kuzey
İrlanda

10,0%

43,3%

11,7%

4,3%

30,7% 100,0%

GR - Yunanistan

4,3%

25,8%

32,8%

31,5%

5,5% 100,0%

ES -İspanya

13,7%

36,3%

17,4%

9,9%

22,8% 100,0%

PT - Portekiz

11,5%

42,2%

20,0%

6,6%

19,7% 100,0%
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DE-E Batı Almanya

22,3%

41,7%

21,1%

8,6%

6,3% 100,0%

FI - Finlandiya

24,3%

45,5%

14,5%

4,3%

11,4% 100,0%

SE - İsveç

40,2%

38,7%

11,1%

3,7%

6,4% 100,0%

AT - Avusturya

13,5%

37,2%

26,6%

14,5%

8,2% 100,0%

CY - Kıbrıs
Cumhuriyeti

11,4%

24,4%

19,0%

29,6%

15,6% 100,0%

CZ - Çek Cumhuriyeti

9,3%

34,1%

27,7%

13,1%

15,8% 100,0%

EE - Estonya

10,9%

37,0%

12,1%

6,3%

33,8% 100,0%

HU - Macaristan

16,8%

46,4%

15,8%

10,4%

10,5% 100,0%

LV - Letonya

12,0%

42,2%

17,7%

6,2%

21,9% 100,0%

LT - Litvanya

10,8%

49,3%

11,6%

3,3%

25,1% 100,0%

MT - Malta

23,8%

48,2%

7,5%

3,8%

16,7% 100,0%

PL - Polonya

14,4%

45,3%

17,5%

4,0%

18,7% 100,0%

SK - Slovakya

9,9%

39,8%

24,2%

8,7%

17,5% 100,0%

SI - Slovenya

15,5%

45,4%

16,7%

7,8%

14,6% 100,0%

BG - Bulgaristan

19,1%

32,9%

12,9%

8,1%

27,0% 100,0%

RO - Romanya

15,7%

35,9%

16,8%

8,4%

23,1% 100,0%

TR - Türkiye

21,5%

32,9%

21,3%

6,9%

17,4% 100,0%

HR - Hırvatistan

14,2%

49,7%

18,8%

6,8%

10,4% 100,0%

MK - Makedonya

21,3%

36,3%

15,4%

8,0%

19,1% 100,0%

ME - Montenegro

11,7%

35,8%

18,1%

14,9%

19,4% 100,0%

RS - Sırbistan

13,7%

29,9%

22,0%

14,0%

20,5% 100,0%

AL - Arnavutluk

37,1%

42,3%

6,7%

2,9%

11,0% 100,0%

Toplam oranlar

17,0%

40,6%

17,8%

8,6%

16,0% 100,0%
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14.3. Toplumsal Bütünleşme
Küreselleşme sürecine paralel olarak ortaya çıkan eşitsizlik ve güvensizlik gibi
unsurların ön plana geçtiği, orta sınıfların zayıflamaya yüz tuttuğu, zenginle yoksul arasındaki
mesafenin şimdiye kadar görülmedik düzeyde arttığı, birçok ülkede toplumsal bütünleşmeyi
tehdit eder hâle geldiği sıkça iddia edilmektedir.
Günümüzde sosyologların üzerinde ittifak ettiği konulardan birisi, giderek artan
fundamentalist hareketleri, küreselleşme sürecinin hızlandırdığı şeklindedir. Küreselleşmenin
de etkisiyle, geleneksel bağlarından kopan insanlar, uyum sağlayamadıkları takdirde, tam
tersine bir tutum benimseyerek altın çağ arayışı umuduyla köklere (fundamentals) dönüşe
yönelebilmektedirler.
İnsanlar bir yazarın deyimiyle küreselleşme sürecinde McDonalds ve cihat seçeneği
arasında kalmaktadır. İyi eğitimliler, yüksek vasıflılar, uyum sağlayanlar birinci grupta yer
alırken, eğitimsiz ve vasıfsızların önemli bir kısmı ikinci grupta yer almaktadırlar. Ya da
Avusturya örneğinde olduğu gibi, küreselleşme sürecine eşlik eden istihdamdaki daralma,
neonazi hareketlerin canlanmasına yol açabilmektedir. Gelişmişinden az gelişmişine, bu hızlı
küresel dönüşüm, toplumsal parçalanma riskini de beraberinde getirmektedir.
Bunun yanında Huntington gibi bazı yazarlar da, küreselleşme sürecinin uygarlık
bilincini güçlendirerek, dünyada bir bütünleşme değil, çatışmayı beraberinde getirdiğini iddia
ediyor.
Drucker (s. 12), Asya’daki krizin ana kaynağının iktisadi değil toplumsal olduğunu
vurgulayarak bölgenin tümünde toplumsal gerilimler o kadar yüksek ki bana iki dünya
savaşının çöküntüsüne yuvarlanmış gençliğimi hatırlatıyor diyor. Asya’da gördüklerimiz,
birçok bakımdan büyük bozulmanın, geniş kitlelere dönük sanayi devriminin ve ona eşlik
eden hızlı kentleşmenin, sonuç olarak vaktiyle Avrupa’da ortaya çıkmış olanlarla aynı türde
gerilimler olduğunu belirtiyor.
Küreselleşme sürecinin kamçıladığı sorunlar, birçok yazara göre, toplumsal çözülmeyi
teşvik edebilir. Rodrik’in de belirttiği şekilde, küreselleşme toplumsal bütünlüğe ikili bir
darbe indirmektedir. Bir taraftan toplumsal örgütlerin temel ilkeleriyle çelişkileri
derinleştirerek, diğer taraftan da çelişkilerin toplum tarafından düşünülüp tartışılarak
çözülmesini sağlayan güçleri zayıflatarak. Bu gelişmeler, küreselleşmeye maruz kalan bütün
toplumları, özellikle de gelişmekte olan ülkeleri etkilemektedir.
Bir taraftan “çalışma”nın sürekliliğini (dolayısıyla bütünleştirici işlevini) yitirmiş
olması, diğer taraftan küresel sorunların ulus devletlerin çapını aşmış olması, çözülme riskini
büyütmektedir. Ancak bu potansiyellerin mevcudiyetine rağmen, küreselleşme sürecinde,
geriye dönüş konusunda yeterli işaret mevcut değildir; tam aksine gelişmeler bütünleşme
yönündedir.
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Küreselleşmeden geri dönüşün olabilmesi için Krugman’ın da belirttiği şekilde, her
şeyden önce şu anda dünyanın tek süper gücü olan Amerika’nın büyük bir krize düşmesi
gerekir. Oysa mevcut göstergeler, bütün bu eşitsizliğe, artan güvensizliğe rağmen, Amerikan
ekonomisinin büyüdüğünü ortaya koymaktadır. Enformasyon devrimine öncülük etmekte ve
işsizlik oranları da sürekli gerilemektedir. Ancak Amerika için geçerli olan bu durumun, diğer
ülkeler için aynı düzeyde geçerli olup olmadığı tartışmalıdır. Yine Krugman’ın iddiasına göre
Amerika ile Avrupa arasındaki ticaret herkes için yararlıdır ancak HDR’un iddialarına göre
ise küreselleşme sürecinde, gelişmekte olan ülkelerin kazançlarıyla kayıpları arasında, bir
dengesizlik vardır. Ancak bu durum eski korumacı politikaların, bir alternatif oluşturduğu
anlamına gelmez.
Öte yandan küreselleşme sürecinin ulusal hükümetlerin otoritelerini büyük ölçüde
zayıflattığı iddia edilmektedir. Artık uluslararası şirketler ya da Dünya Ticaret Örgütü, Dünya
Bankası, OECD ve IMF gibi kuruluşların aldığı kararlar, büyük ölçüde ulusal otoriteleri daha
bağlayıcı hâle gelmektedir.

Şekil 14.7
Uzun bir süre hem sanayileşmiş hem de sanayileşmekte olan ülkelerde, uluslararası
kuruluşların kararlarına karşı bir ayak direme olsa bile, ülkeler bir süre sonra bu kararlara
uymak mecburiyeti ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Örneğin “küresel ekonominin anayasası”
olduğu (Ekin, s. 77) iddia edilen MAI ve tahkim konusunda, geçmişte Türkiye’de, belki
muhalefette olsalar, en sert tepkiyi göstermesi gereken, sağda ve solda ulusal egemenlik
konusunda seçim öncesinde hassasiyetlerini ifade etmiş iki partinin temsil ettiği koalisyon,
gerekli onayı vermiş ve bu yolda zor bir süreç olan anayasa değişikliğini
gerçekleştirmişlerdir. Bir diğer ifadeyle, mevcut söylemleriyle ters düşse bile, artık ulusal
otoriteler, küreselleşme karşısında, uzun süre ayak direyememektedirler. Çünkü böyle bir
direnç, o ülkeyi marjinalleşme gibi başka tehlikelerle karşı karşıya bırakmaktadır.
Ancak ideolojik olduğu kadar ekonomik rasyonalite ve teknolojik gelişmeyle yakından
ilişkili olan küreselleşmenin kaçınılmazlığı, onun yarattığı sosyal maliyetleri ortadan
kaldırmamaktadır. Hatta mevcut haliyle küreselleşme, toplumsal boyutta çok daha olumsuz
sonuçlar yaratmaktadır. Özellikle rekabet gücü zayıf olan ülkeler ve gruplar için, çoğu kere
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kayıplar kazançların önündedir. Her şeyi ekonomik rasyonaliteye indirgemenin yarattığı
insani maliyet, yeni sosyal yıkımlara yol açabilecektir. Bunun için de, bazılarının
küreselleşmeye insani bir yüz kazandırmak dedikleri, sosyal sorumlu küreselleşme kavramı
üzerinde de düşünmeyi bir zorunluluk hâline getirmiştir.
Eğer küreselleşme, insani bir yüz kazanmazsa, yeni küresel tepkiler ve bazı toplumsal
patlamaları da tetikleyebilir. Nitekim Dünya Sosyal Formu’nun eleştirilerine baktığımız
zaman, önemli bir kısmının küreselleşmenin olumsuz toplumsal sonuçlarına tepki niteliğinde
olduğunu görüyoruz.

14.4. Sosyal Sorumlu Küreselleşme
Küreselleşme süreci mevcut haliyle, endüstri devriminin hemen sonrasındaki,
kapitalizmin vahşi işleyen koşullarını hatırlatmaktadır. O dönemde de geleneksel kurumlar
çözülmüş ancak endüstriyel toplumun kuralları da hemen oluşturulamadığı için, süreç
toplumsal handikaplılar aleyhine işlemiştir. Ancak kısa bir süre sonra, toplumsal tepkiler
ortaya çıkmış ve kapitalizm kendisine toplumsal adaleti sağlamak yolunda çeki düzen
vermiştir.
Bu çalışmada kastedildiği anlamıyla, küreselleşme sürecinin de tarihine baktığımızda,
benzer koşulların varlığı dikkat çekiyor. Ortaya modern/endüstriyel toplumların getirdiği
kurumları aşan yeni küresel sorunlar çıkıyor. Ancak bu sorunlarla başa çıkacak mevcut
yapılar oluşmuş değil. Hali hazırda küreselleşme sürecinin yönlendiricisi olan Dünya Ticaret
Örgütü, Dünya Bankası ve IMF gibi kurumların da meşruiyeti tartışmalıdır.
Öte yandan küreselleşme sürecinde bu kurumları da yönlendirenler, genellikle
çokuluslu firmalar olmaktadır. Ya da finans çevrelerinin taleplerine göre, küreselleşme süreci
biçimlenmektedir. Bu da bir yanıyla doğaldır; çünkü en hızlı küreselleşen gruplar bunlardır.
Emeğin küreselleşmesi ise son derece sınırlı bir düzeydedir. Öyle ki aralarında serbest
dolaşım uygulayan Avrupa Birliği ülkelerinde bile, kendi ülkesi dışında çalışan topluluk üyesi
işgücünün oranı yüzde iki civarındadır (Newland, s. 23).
Öte yandan mevcut haliyle küreselleşme sürecinin sosyal sorumluluktan uzak olduğu
ve çoğunlukla da çalışanlar için daha riskli bir düzeni beraberinde getirdiği sıkça dile
getirilmektedir. Ancak çalışanlar, sonuçlarından etkilendiği küreselleşmenin karar alma
sürecinde henüz yerini alamamıştır.
Ayrıca küreselleşme sürecinde yeni kargaşaların ortaya çıkması istenmiyorsa ya da
mevcut sorunlarla baş edilmesi isteniyorsa küresel yönetişimin (global governance)
güçlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ticaret savaşları, küresel çatışmalar için uygun
bir ortam doğacaktır.
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Şekil 14.8
Bunun yanında mevcut prosedür içerisinde, küresel çevre, mafya ve terör gibi
sorunlarla başa çıkmak son derece güçtür. Küreselleşme sürecinde, mevcut kurumların
meşruiyet tartışmalarını ortadan kaldırmak ve toplumsal sorunları hafifletmek için, en önemli
teşebbüslerden birisi, hem mevcut gruplar arasında hem de içinde adaletli bir düzenin
kurulmasıdır.
Ancak bu da çok kolay değildir (Newland, s. 26). Örneğin DTÖ’de tüzüğün sosyal
konulara ilişkin maddeleri de kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin teklif sanayileşmiş
ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında derin bir uçurum yaratmıştır. Öte yandan, emeğin
ABD ve Fransa, 1996 yılının sonunda, DTÖ’de, çalışma standartlarıyla, ticarette serbestleşme
arasında bağlantı kurulmasını öngören bir ortak amaçta buluşmuşlardır. İki ülke de bununla,
uluslararası ticari rekabetin, ücretle ve iş koşullarının dibe vurduğu bir yarış olmasını
engellemeye ve üzerinde anlaşılmış çalışma standartlarının ihlalinin, ticari yaptırımlar
uygulamak için yeterli sayılması için çalışmışlardır. Çünkü hem Fransa hem de ABD kendi
ülkelerinde küreselleşme karşıtı tepkilerden kaygılıydılar. Fakat dişli bir uluslararası çalışma
standartları oluşturma fikri, Asya’nın yükselen ekonomilerine ya da birçok diğer ihracatçı
ülkeye cazip gelmemiştir. ABD ve Fransa’nın bu çalışmalarına karşın, Güney Doğu Asya
Ülkeleri Örgütü ASEAN, Aralık 1996’da Singapur’daki DTÖ Bakanlar Konferansında,
üyelerin sosyal maddeye ve “ticaretle ilgili olmayan” diğer meselelere karşı çıkacaklarını
belirtmişlerdir. Yeni sanayileşmekte olan ülkeler, bu maddeyi, serbest ticarete getirilen bir
gümrük dışı engel olarak görmüşler ve bunun ucuz iş gücünden kaynaklanan göreceli
avantajlarını önlemeye yönelik bir girişim olarak değerlendirmişlerdir. Bu muhalefeti
yansıtan, Singapur toplantısının nihai deklarasyonunda “uluslararası alanda tanınmış temel
emek standartlarının uygulanması taahhüdünü” yenilemiş fakat “bu standartların
oluşturulması ve uygulanması konularında, yetkili örgütün DTÖ değil, ILO olduğu” üzerinde
ısrarla durmuşlardır. Bunun yanında DTÖ’nün mevcut haliyle ne derece sosyal sorumluluktan
uzak çalıştığı da bu kitabın daha önceki ünitelerinde dile getirilmiştir.
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Toplumsal adaletsizliği, eşitsizliği, güvensizliği ve toplumsal çözülmeyi azaltan bir
sosyal sorumlu küreselleşme için yeni adımların atılmasına ihtiyaç olduğu sıkça dile
getirilmektedir. Bu alanda BM (UN / HDR) gibi kuruluşların çalışmalarında sıkça dile
getirilen önerileri şu şekilde sıralayabiliriz:
• Küreselleşme sürecinin, sadece, sermayenin ya da çok nitelikli profesyonellerin
serbest dolaşımı ve sonuçlarından yararlanması şeklinde değil, diğer grupları da kapsayacak
şekilde gelişiminin temin edilmesi;
• Küreselleşme konusunda politikaların koordine edilmesi için, bütün gelişmekte
olan ülkelerde üst düzey mekanizmaların kurulması;
• İnsani gelişme öncelikleri ve yoksul ülkelerin koşulları düşünülerek, yardımların
yeniden düzenlenmesi;
• Dünya Ticaret Örgütü’nün kurumsal yapısının gözden geçirilmesi ve DTÖ’de
uluslararası müzakerelerde, yoksul ülkelere yardımcı olacak bir ombudsman ile bağımsız
yasal bir yardım merkezinin kurulması;
• Bankacılık alanındaki sır sayılan hükümlerin gevşetilerek, küresel suçla
mücadelede, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi;
• Yoksul ülkelerin ihtiyaçlarını da dikkate alacak şekilde, küresel teknolojik devrimin
finansmanında yeni kaynakların araştırılması; yoksullar için de yeni teknolojilere ulaşmanın
sağlanması;
• Ülkelerin yanında, çok uluslu işletmeler, sendikalar ve diğer hükümet dışı örgütleri
de kapsayacak şekilde, farklı grupların temsilcilerin yer aldığı bir küresel forumun ve
zenginlerle yoksulların karar sürecinde bir arada temsil edildiği bir küresel yönetişimin tesisi;
• İnsan hakları ihlalleri, kirlilik ve AIDS gibi insanların güvenliklerini küresel
düzeyde tehdit eden sorunlarla başa çıkabilmek için, daha kapsamlı yaklaşımların
geliştirilmesi;
• Emek kesiminin çıkarlarının korunmasını, güçlü olması beklenen bir örgütten, zayıf
olduğu bilinen bir diğerine kaydırarak, emeği marjinalize eden bir adım atmışlardır (Newland,
s. 27).
• Yoksulların temel teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak için, biyoteknoloji,
enformasyon ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri finanse edecek, uluslararası bir
kamu programının oluşturulması (eğer her şey piyasaya bırakılırsa yoksul ülkelerin ihtiyaçları
ihmal edilecektir);
• Her ülkenin ihtiyaçlarına ve değişen koşullarına saygı gösterilmesi;
• Serbest piyasa ve ekonomik büyümenin insanlığın refahını ve huzurunu sağlayacak
bir araç olması sağlanmalıdır.
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Bunların dışında ILO Genel Direktörü Somavia’nın da belirttiği şekilde, çalışma
hayatında evrensel ilkelerin kabul edilmesi, kadın ve erkekler için istihdam ve gelir
fırsatlarının yaratılması, sosyal korumanın genişletilmesi ve sosyal diyaloğun teşviki gibi
uygulamalarla, küreselleşme sürecine insani bir yüz kazandırılması gerekmektedir.
Küreselleşme süreci olumlu sonuçları yanında, mevcut haliyle güvensizliği, eşitsizliği,
toplumsal adaletsizliği artırmakta ve toplumsal dayanışmayı zayıflatmaktadır.
Günümüzde küreselleşme, endüstri devriminden hemen sonraki kurulları oluşmamış
kapitalizm dönemini hatırlatan bir görünüm arz etmektedir. Aksine iddialara rağmen, yirmi
yıllık bir geçmişi olan küreselleşme sürecinin de henüz kuralları oluşmamıştır. Mevcut
kuralsızlık içerisinde, süreç toplumsal handikaplı grupların aleyhine işlemektedir.
Ancak sürecin bu haliyle devam etmesi de mümkün değildir; nitekim adaletsiz
küreselleşmeye karşı küresel tepkiler yükselmeye başlamıştır. Muhtemelen önümüzdeki
dönemde, artan tepkilerin de etkisiyle küreselleşmeye insani yüz kazandırma (ya da sosyal
sorumlu küreselleşme) çabaları da hız kazanacaktır.
Sosyal sorumlu küreselleşme sürecinde hala ulusal kurumlara önemli bir işlev
düşmekle birlikte, küresel düzeydeki etkin düzenlemeler, ancak, güçlendirilmiş meşru bir
küresel yönetişim (governance) ile gerçekleştirilebilecektir.
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Uygulamalar
1)
Küreselleşme sizin hayatınızda belirsizlikleri azaltıyor mu, artırıyor mu? Kendi
hayatınız bağlamında bir makale yazarak tartışmaya açınız.
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Uygulama Soruları
1)
Tartışınız.
2)
3)
Tartışınız.

Sizce küreselleşme olmasaydı dünyamız daha güvenli bir yer mi olurdu?
Arttığı iddia edilen eşitsizlik, sizi ne yönde etkiliyor?
Küreselleşme Türkiye’de toplumsal bütünleşme sürecini nasıl etkiliyor?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde küreselleşmenin toplumsal sonuçlarına ilişkin tartışmaları öğrendik.
Çağımızda, “risk”, “belirsizlik”, “güvensizlik”, “eşitsizlik”, “kaygı” ve “toplumsal çözülme”,
küreselleşme sürecinin toplumsal sonuçlarını açıklamada en çok başvurulan kavramlar hâline
gelmiştir. Nitekim toplumsal adaletsizlik ya da eşitsizlik küreselleşmenin en çok eleştirilen
toplumsal sonucunu oluşturmaktadır. Eşitsizliğin hem ulusların kendi içinde ve gruplar
arasında hem de ülkeler arasında arttığı sıkça dile getirilmektedir. Dünya gelir dağılımı
piramidinde ilk yüzde 20’ye giren yüksek gelir grubu, dünya gelirinin yüzde 86’sını
almaktadır. Bu en zengin yüzde 20, aynı zamanda, dünyadaki toplam ihracatın yüzde 82’sini,
doğrudan yabancı yatımların yüzde 68’ini, dünya telefon hatlarının yüzde 74’ünü
almaktadırlar. Yoksul ülkelerde yaşayan, en düşük gelir grubunu oluşturan yüzde yirmi ise,
her bir sektörde yaklaşık yüzde birini almaktadır. Küreselleşme süreci, sadece gelişmişlerle
azgelişmişler arasında değil, sanayileşmiş ülkeler arasında da bir dengesizlik yaratmaktadır.
Yeni uluslararası işbölümünün bir sonucu olarak, işler artık çok farklı coğrafi bölgelere
bölünmüş durumdadır. Küresel üretim düzeni içerisinde, bir malın farklı parçaları birden
farklı ülkede üretilmektedir. Dolayısıyla, bir yerden gelebilecek herhangi bir tepki karşısında,
firma, üretimi başka bir ülkedeki fabrikalarına kaydırabilmektedir. Cornell Üniversitesinin
yaptığı bir alan araştırmasına göre, incelenen firmaların yüzde 62’sinde yönetim, sendikaları,
üretimi daha düşük ücretli bölgelere kaydırmakla tehdit etmektedir. Modern dünyanın
temellerini oluşturan Aydınlanma düşüncesi, aklın, bilimin ve teknolojinin gelişimine paralel
olarak, insanoğlunun dünya üzerindeki kontrolünün çok daha artacağını iddia etmektedir.
Aynı zamanda çağdaş uygarlığın özünü oluşturan Aydınlanma düşünürlerinin iddia ettiği
şekilde, bilim, teknoloji şimdiye kadar görülmedik düzeyde arttığı halde, insanoğlunun
kontrolü gerçekleşmemiştir. Tam aksine, dünya giderek daha çok kontrolden çıkmaktadır. Ya
da Giddens’ın ifadesiyle “elimizden kaçıp giden bir dünya” ile karşı karşıya kalmaktayız.
Günümüzde, insanoğlunun karşı karşıya kaldığı risk her zamankinden daha fazla artmıştır.
Artık bir düzenden değil, bir düzensizlikten bahsediyoruz. Küreselleşme sürecinin en çok
tartışılan sonuçlarından birisi de gittikçe artan belirsizlik ve güvensizliktir. Bu sadece gelir
düzeyi düşük gruplar arasında değil, orta sınıflar arasında da giderek yaygınlaşıyor. Bir diğer
ifadeyle, kaygı, belirsizlik ve güvensizlik hemen hemen her ülkeye ve her alana yayılmıştır.
Küreselleşme sürecinin daralttığı mekânlar ve yok olan sınırlar, insanların günlük yaşamını
etkileyen, çok geniş bir alanda, yeni tehditler getirdiği sıkça dile getirilmiştir. Küreselleşme
sürecine paralel olarak ortaya çıkan eşitsizlik ve güvensizlik gibi unsurların ön plana geçtiği,
orta sınıfların zayıflamaya yüz tuttuğu, zenginle yoksul arasındaki mesafenin şimdiye kadar
görülmedik düzeyde arttığı, birçok ülkede toplumsal bütünleşmeyi tehdit eder hâle geldiği
sıkça iddia edilmektedir. Günümüzde sosyologların üzerinde ittifak ettiği konulardan birisi,
giderek artan fundamentalist hareketleri, küreselleşme sürecinin hızlandırdığı şeklindedir.
Küreselleşmenin de etkisiyle, geleneksel bağlarından kopan insanlar, uyum sağlayamadıkları
takdirde, tam tersine bir tutum benimseyerek, altın çağ arayışı umuduyla köklere
(fundamentals) dönüşe yönelebilmektedirler. Küreselleşme süreci mevcut haliyle, endüstri
devriminin hemen sonrasındaki, kapitalizmin vahşi işleyen koşullarını hatırlatmaktadır. O
dönemde de geleneksel kurumlar çözülmüş, ancak endüstriyel toplumun kuralları da hemen
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oluşturulamadığı için, süreç toplumsal handikaplılar aleyhine işlemiştir. Ancak kısa bir süre
sonra, toplumsal tepkiler ortaya çıkmış ve kapitalizm kendisine toplumsal adaleti sağlamak
yolunda çeki düzen vermiştir.
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14.4. Ek: Küresel Bir Araştırma
İNSANLARIN BİR HAFTALIK MUTFAK HARCAMALARI
Japonya: The Ukita ailesi, Kodaira Şehri
Bir haftalık yiyecek harcamaları: $317.25

Italya: The Manzo ailesi, Sicilya
Bir haftalık yiyecek harcamaları: $260.11
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Almanya: Melander ailesi, Bargteheide
Bir haftalık yiyecek harcamaları: $500.07

ABD: Revis ailesi, North Carolina
Bir haftalık yiyecek harcamaları: $341.98

368

Meksika: Casales ailesi, Cuernavaca
Food expenditure for one week: 1,862.78 Mexican Pesos or $189.09

Polanya: Sobczynscy ailesi, Konstancin-Jeziorna
Bir haftalık yiyecek harcamaları: $151.27
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Mısır: Ahmed ailesi, Kahire
Bir haftalık yiyecek harcamaları: $68.53

Ekvator: Ayme ailesi, Tingo
Bir haftalık yiyecek harcamaları: $31.55
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Butan: Namgay ailesi, Shingkhey köyü
Bir haftalık yiyecek harcamaları: $5.03

Chad: Aboubakar ailesi, Breidjing Camp
Bir haftalık yiyecek harcamaları: $1.23
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Türkiye: Çelik ailesi, İstanbul –
Bir haftalık yiyecek harcamaları: $145.88.
Favori yemekleri Melahat hanımın hamur işleri .

Şekil 14.9
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Bölüm Soruları
1) Küreselleşmenin en çok eleştirilen toplumsal sonuçlarından birisi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Serbest rekabeti yok etmesi
b) Gelişmekte olan ülkelerde endüstrileşmenin gerilemesine sebep olması
c) Toplumsal hareketliliği azaltması
d) Toplumsal hareketliliği arttırması

e) Toplumsal eşitsizlik
2) Bir ülkedeki teknolojik
aşağıdakilerden hangisidir?

gelişmenin

en

önemli

göstergelerinden

biri

a) Alınan patentlerin sayısı
b) Mavi yakalı çalışan sayısı
c) Üretilen ürün miktarı
d) Var olan fabrika miktarı
e) Halkının yeni teknolojik ürünleri kullanma konusundaki istekliliği
3) Cornell Üniversitesinin yaptığı alan araştırmasına göre, küresel dünyada firmalar,
sendikaları en çok hangi konuda tehdit etmektedir?
a) Ücretleri düşürmek
b) İşçi çıkartmak
c) Üretim dalını değiştirmek
d) Farklı bir sendikaya geçmek
e) Üretimi başka bir ükleye kaydırmak
4) Küreselleşmenin yaratmış olduğu güvensizlik ortamında İngiltere’de en riskli
meslek grubu aşağıdakilerden hangisi görülmektedir?
a) Öğretmenler
b) Doktorlar
c) Akademisyenler
d) Mühendisler
e) Esnaf ve makine operatörleri
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5) Gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı yatırımların serbest bırakılmasının
yarattığı güvensizlik aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açmaktadır?
a) KOBİ’ler büyük oranda ayakta kalmakta zorlanmaktadır.
b) Çalışanların maaşlarının artmasına yol açmaktadır.
c) Yerel işletmeleri avantajlı konuma taşımaktadır.
d) Vergileri arttırmaktadır.
e) Rekabetin baskısını ortadan kaldırmaktadır.
6) Aşağıdaki hangi gruba ait insanlar küreselleşmeyi ekonomik büyüme için bir
fırsat olarak görmemektedirler?
a) Gençler
b) Eğitimliler
c) Siyasal yelpazenin sağında ya da merkezinde yer alanlalar
d) Radikal sol
e) Üst sosyal sınıflar
7) Barber’in “McDonalds’a Karşı Cihat” tezine göre, aşağıdaki gruplardan
hangisinin cihat seçeneğinde yer alma potansiyeli daha yüksektir?
a) Eğitimsizler ve vasıfsızlar
b) Yüksek vasıflılar
c) İyi eğitimliler
d) Toplumsallaşmaya uyum sağlamış olanlar
e) İyi bir işi olanlar
8) Drucker’a göre, Asya krizinin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İktisadidir.
b) Siyasidir.
c) Toplumsaldır.
d) Ticaridir.
e) Hukukidir.
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9) Krugman’a göre küreselleşmeden geri dönüşün olabilmesi için öncelikle
aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi gerekmektedir?
a) Zengin ve yoksul arasındaki gelir uçurumunun küçülmesi
b) Kaynakların dünyada daha adil dağıtılması
c) Sosyal devlet olgusunun güçlenmesi
d) Ulus devletlerin tamamen ortadan kalkması
e) Dünyanın tek süper gücü olan Amerika’nın büyük bir krize girmesi
10) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal adaletsizliği, eşitsizliği, güvensizliği ve
toplumsal çözülmeyi azaltan bir sosyal sorumlu küreselleşme için BM gibi kuruluşların
çalışmalarında dile getirilen öneriler arasında yer almaz?
a) Küreselleşme sürecinin, sadece, sermayenin ya da çok nitelikli profesyonellerin
serbest dolaşımı ve sonuçlarından yararlanması şeklinde değil, diğer grupları da kapsayacak
şekilde gelişiminin temin edilmesi
b) Küreselleşme konusunda politikaların koordine edilmesi için bütün gelişmekte
olan ülkelerde üst düzey mekanizmaların kurulması
c) Bankacılık alanındaki sır sayılan hükümlerin gevşetilerek küresel suçla
mücadelede, uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi
d) Serbet piyasanın ortadan kaldırılarak kamu iktisadi teşebbüslerinin aracılığla
eşitsizliğin ve adaletsizliğin azaltılması
e) Serbest piyasa ve ekonomik büyümenin insanlığın refahını ve huzurunu
sağlayacak bir araç olmasının sağlanması

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) e, 4) e, 5) a, 6) d, 7) a, 8) c, 9) e, 10) d
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