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GloballeĢmenin ne olduğuna ve ne kadar yeni olduğuna dair çok Ģey
yazıldı, ve tartıĢmalar hala sürüyor. Genellikle bu tartıĢmalar „ekonomipolitik‟ ekseni etrafında yapılıyor. Yani sorulan sorular dünya
ekonomisinin ne kadar bütünleĢtiğini anlamaya yönelik. Bu nedenle de
ekonomik büyüklükler ön plana çıkıyor: ticaretin boyutları ne, ne hızla
büyüyor; gelirin veya sermaye birikiminin ne kadarı yabancı yatırıma
dönüĢüyor gibi konular gündemi iĢgal ediyor. Sözünü ettiğimiz soruları
gündeme getiren, çoğunlukla Marksist ekonomi politik kökenli
araĢtırıcılar bu sorulardan çıkarak günümüzdeki dünya ekonomisinin
bütünleĢme derecesi üzerinde bir değerlendirme yapıp genellikle de Ģu
sonuca varıyorlar: çeĢitli oranların gösterdiği gibi bu bütünleĢme
derecesi 19. Yüzyılda yaĢanan globalleĢmeye göre çok farklı değil.
Hatta içerideki sermaye birikimine oranla yabancı yatırım ve göç
rakamları gibi bazı endekslerde henüz 1900‟lerin seviyesine ulaĢılmamıĢ.
Örneğin, son elli yıllık donemle karĢılaĢtırıldığında özellikle vasıflı ve
eğitilmiĢ iĢgücünun dolaĢımının hızlandığı bilinse de bu göçenlerin sayısı
mutlak ve oransal rakamlara göre, ve 19. Yüzyıl ile karĢılaĢtırıldığında çok
düĢük. Bazı yorumcular buradan çıkarak günümüzdeki ekonomik
globalleĢmenin çok da önemsenmesi gerekmediğini, belki de aynı 20.
Yüzyılda olduğu gibi geriye dönebileceğini iddia ediyorlar. Bu görüĢün
siyasi uzantısı ise ulusal devletin globalleĢme çerçevesinde çaresiz
olmadığı, globalleĢmeyi yönetebileceği, ve hatta aynı Birinci Dünya
SavaĢı sonrasında olduğu gibi yeniden ekonomik hükümranlığa
ulaĢmasının çok da imkansız görülmemesi gerektiği. Kabaca söylemek
gerekirse, ulusal devletten çokça medet umanlar globalleĢmeyi
azımsama eğiliminde oluyorlar.



GloballeĢme olayını irdeleyenler yalnız ekonomi politik perspektifini
sürdürenler değil tabii. Olayın kültürel boyutunu ön plana çıkarıp
kültürel tüketimin yeni iletiĢim teknolojilerinin katkısıyla nasıl coğrafi
mesafeyi yok ettiği ve eĢzamansal bir kültürel mekan yarattığı
gündeme getiriliyor. Bu kültürel globalleĢme doğal olarak yerel
tepkilere de yol açıyor, fakat bu tepkilerde öne çıkarılan yerellik
global akımlardan beslenmiĢ, ve de ulus-devletin dayattığı “ulusal”
kültürle iliĢkisi çok karmaĢık. Demek ki ileri sürülen sav daha çok
kültürel belirlenmenin artık ulusal düzeyden koptuğuna iliĢkin. Avrupa
ülkelerinin bir kısmı için 19. Yüzyılda baĢlayan, fakat dünyadaki
çoğunluk ulus-devletler açısından bir 20. yüzyıl olgusu olan, devletin
ulusal kültürü inĢa ve dayatma çabası, yani ulusal düzeyde belirgin
ve diğer ulusal kültürlerden ayrıĢtırıcı bir kültür inĢa etme çabası
globalleĢme ile birlikte sona ermeye mecbur gibi görülüyor. Bu
yüzden de globalleĢmenin kültürel düzeydeki esas farklılığı ulusdevletin türdeĢleĢtirme, tek bir ulusal kültür ve tek bir ulusal kimlik inĢa
etme çabalarına devam etmesinin imkansızlığı olarak anlatılıyor.



Görüldüğü gibi, ekonomi politik perspektifinden farklı olarak kültürel
globalleĢme bakisi niteliksel bir değiĢimin altını çiziyor. Söz konusu
olan sayıların artması, oranların yükselmesi, veya daha hızlı dolaĢan
mallar, sermaye, insanlar değil. Burada vurgulanan, devletin ve
ulusal düzeyde iktidarı olan diğer güçlerin daha önceki dönemlerde
baĢarabildikleri etkileri gösterememeleri; kültür ve kimlik konularında
alıĢtığımız belirlenmelerin dıĢında, yeni bir düzeyin ortaya çıktığı.
Kültürel globalleĢme anlatımı niteliksel bir değiĢimin altını çiziyorsa da
ekonomi politik perspektifine benzer eleĢtirilere yine de açık. Bu
eleĢtiriye göre „ulusal‟ kültür ve kimlik hep bir yapay kurgu olarak
kaldı; devleti ellerinde tutanların kontrol ettikleri nüfusa zorla
dayattıkları, fakat karsısında hep direnilen bir senaryo oldu.
Dolayısıyla da devletin türdeĢleĢtirme projesi hiçbir zaman baĢarıya
ulaĢmadı. Yani kültürde globallik ve yerellik boyutları yeni bir Ģey
değil; simdi gözlenen, aslında çok kısa bir müddet için tarih
sahnesinde kalmıĢ olan ulusalcı çabanın artık nefesini tükettiği. Yeni
olan iletiĢim teknolojisinin tanıdığı imkanların kültürel boyutta özellikle
ağırlık kazanması. Bu nedenle de kültürel etkileĢim ve zenginliğin
farkına varmanın kolaylaĢması.



Modern devletin çeĢitli özellikleri var; kendi öz tarihinin ve kökenlerinin
belirlemesinden öteye, toplumla olan iliĢkisi içinde nasıl Ģekillendiğini de
tartıĢmak mümkün. ġu anda üzerinde durmak istediğim konu daha çok
biçimsel; yani devlet teorisinin ortaya attığı sorulara değinmeden bütün
modern devletlerin paylaĢtığı Ģekilsel nitelikler. Modern çağda devletler
(devlet elitleri) birbirlerinden çok Ģey öğrendiler; ayrıca devletler arası
sistemin zorlamasıyla benzer davranıĢ biçimlerini benimsediler. Devlet
teknolojisi ve devlet davranıĢı (siyasi rejimden ve toplumun yapısından
bağımsız olarak) aynı çizgi etrafında nispeten küçük farklılıklara izin
vererek geliĢti. Sözünü ettiğim biçimsel alanda modern devletin
Ģekillenmesinin dıĢ ve iç bağlamlarda diye ayırabileceğimiz, iki eksen
etrafında gerçekleĢtiğini söyleyebiliriz. Bu iki eksene sosyal bilimcilere
aĢina gelecek birer kod adı verebiliriz: Birincisi, „Westphalia‟, 1648‟de
imzalanmıĢ bir antlaĢmanın adı; ikincisi ise, modernleĢme çerçevesi ile
devlet biçimi arasındaki iliĢkiyi geçtiğimiz yüzyılın baĢlarında irdeleyen bir
sosyal bilimci, „Weber‟. Ġleri sürülen savı Ģöyle tekrarlayabiliriz: devletlerin
modernleĢmesini bu iki boyut çerçevesinde özetlemek mümkün; veya,
bizim modernleĢme diye adlandırdığımız olgunun bu iki boyuttaki
ilerlemeyle belirlendiğini söyleyebiliriz. Simdi Westphalia ve Weber‟in
devlet pratikleri açısından ne anlama geldiğini tartıĢabiliriz.

SĠYASĠ KÜRESELLEġME


Siyasal küreselleĢme kısaca dünya üzerindeki siyasi iliĢkilerin
yoğunlaĢması ve geniĢlemesi sürecini ifade eder.



Siyasi olarak küreselleĢme; küresel dönem öncesi uluslararası sistemin
temel belirleyici aktörü olan ulus devletlerin, küreselleĢme ile beraber
yetkilerini ulusal ve ulus-üstü örgütlerle paylaĢmaya mecbur kalmıĢtır.



Ulus Devletler, modern çağın etkisiyle yakaladığı o „fonksiyonel
zirveyi‟, küreselleĢmenin de etkisiyle uluslararası ve bölgesel
kurumlarla paylaĢmak zorunda kalmıĢtır.



NATO,BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER,AVRUPA BĠRLĠĞĠ…



Meydana gelen bu dönüĢüm ile beraber, küreselleĢme öncesi
dönemden farklı olarak ulus devletlerin önemi gittikçe azalmakla
beraber, bölgesel güçler ve uluslararası Ģirketler değer kazanmıĢtır.



Böylece küreselleĢme ile beraber ulus devletlerinin yerini alan
uluslararası Ģirket ve kurumların, hem ekonomik hem de siyasal güce
sahip olmaları, toplumda yeni yapı ve kültürlerin ortaya çıkmasına
zemin hazılamıĢtır.



KuĢkucular,aĢırı küreselciler,Ģüpheciler.



Modern ulus-devlet sistemin kökeni Avrupa‟da 17. yy daki siyasi
geliĢmelere kadar gitmektedir.1648‟de „Vestfalya BarıĢ AntlaĢması‟
Avrupa‟nın büyük güçleri arasında protestan reformasyon dönemini
izleyen büyük din savaĢları sonra ermiĢtir.



Yeni devletler modeli egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine
dayanıyordu.



Vestfalya düzeni ile beraberinde Avrupa, Ortaçağ‟dan modern
zamanlara geçiĢ yapmıĢtır.Bugün de sıklıkla kullandığımız
egemenlik,sınırlar,baĢka devletin iç iĢlerine karıĢmamak ce elçilik gibi
kavramlar Vestfalya düzeninin birer getirisi olmuĢtur.



Vestfalya BarıĢ AntlaĢmasını izleyen yüzyıllar boyunca siyasi güç giderek
merkezileĢti.





Devlet yönetiminin kapsamı geniĢledi ve baskı araçları devletin
elinde baĢarılı bir Ģekilde daha tekelleĢti.



Devletler, ticaretin geniĢlemesi için gerekli askeri araçları sağlayarak
dünya üzerinde Avrupa siyasal yönetim tarzının yayılmasına katkıda
bulunmuĢtur.



Modern ulus devlet sistemi, olgun haline 1. Dünya SavaĢı sonrasında
ABD baĢkanı Woodrow Wilson‟un ulusların kendi geleceklerini
belirleme ilkesine dayalı ünlü 14 madde ile ulaĢmıĢtır.



Wilson‟un önerdiği devletler arası ulus devleti esas alınmıĢtır.



Uluslararası iĢ birliğinin kurumsallaĢtırılması düĢüncesi 1945 te BM in
kurulması ile hayata geçirilmiĢtir.



BM ve diğer devletler arası örgütlerin kökeni büyük ölçüde modern
ulus devlet sistemi çevresinde bir siyasi düzen olsa da bu örgütler
siyasi faaliyetlerin giderek ulus sınıralarının ötesine uzanmasında
katalizörlük rolü oynamıĢtır.



1970 lerde güçlenen küreselleĢme eğilimleri ile birlikte bağımsız
devletlerden oluĢan uluslararası topluluğun hızlı bir Ģekilde ulus
devletlerin egemenliğine meydan okuyan küresel bir siyasi karıĢıklık
bağımlılık ağına dönüĢmekte olduğu görülür.



1990 larda Körfez savaĢı öncesinde George H. W. Bush‟un yeni bir
dünya düzenini ortaya çıktığını ilan ederek Vestfalya modelinin sona
erdiğini açık bir Ģekilde ortaya koyması yaĢanan yoğun küreselleĢme
süreci ile birlikte „ulus devlet öldü mü?‟sorusunu gündeme getirmiĢtir



Ulus devletinin ölmediği açık olmak ile birlikte geleneksel politika
araçları giderek zayıflamakta, dünya hemen her alanda
entegrasyonun derinleĢmesi ile birlikte siyasal iktidarın küresel
kurumlara ve yerleĢme eğiliminin güçlenmesi ile yerel parçalara
doğru dağıtılması sonucu ulus devlet iki yönlü bir baskı altına girmiĢtir.



Ulus devletler bir yandan etnik ve bölgesel siyasetlerin artmasıyla
birlikte merkezkaç güçlerin baskısı altına girerken, öbür yandan
ekonominin küreselleĢmesinin yarattığı dıĢ tehtidler ve meydan
okumalarla da karĢı karĢıya kalmaktadırlar.



Bugün devletler, kurallarını kendilerinin koymadıkları uluslararası hatta
AB gibi örneklerde, uluslarüstü hukuku kabul etmek durumunda
kalmaktadırlar.



KüreselleĢme ile birlikte;



Demokrasi



Ġnsan hakları



Özgürlüklerin korunması



Gibi bazı temel değerler evrensel nitelik kazanırken, ulus-devlet de
demokratikleĢme , yerleĢme, saydamlık,katılım,estetik,hesap
verebilirlik gibi güçlü eğilimlerin yoğun baskısı altında yeniden
Ģekillendirmeye zorlanmaktadır.



Devletin küçülmesi,deregülasyon, özelleĢtirme, siyasal reformlar,
sosyoekonomik politikaların dönüĢümü gibi stratejiler ülkelerin temel
politikaları haline gelmiĢtir.



Pek çok siyasi sorunun temelinde ekonomik çatıĢmaların ve çıkarların
yatması nedeniyle küesel ekonomik bütünleĢmeler siyasi yapıyıda
etkilemiĢtir.



Siyasal dönüĢüm gerek uluslararası sistemde ve gerek ulusal ve ulus
altı yeni yönetiĢim modellerini gündeme getirmiĢ ulus-devletin
yapısında ve yetki fonksiyonlarında farklılaĢmaya yol açmıĢtır.



Özellikle küreselleĢmenin temelinde yer alan teknolojik geliĢme,
devlet hiyerarĢilerinde, örgütsel yapılarda, yönetim süreçlerinde ve
hizmet sunma biçimlerinde büyük değiĢimlere neden olmaktadır.



Bu küreselleĢme döneminde hükümetler dört temel konuda değiĢim
ile karĢı karĢıya kalmıĢtır.

yönetim coğrafi boyutu değiĢime uğramıĢtır. Devlet yönetiminde karar
alıcı ve uygulayıcıların kamu çıkıĢlarının hayata geçirilmesi de özel çıkar
çeliĢkisi arasındaki gerilimler çoğu zaman ülke sınırlarının ötesine
taĢınmaktadır.



Zaman faktörü siyasi kararları hayata geçirenler için daha canlı bir
etken halini almıĢtır.Günün her dakikasında canlı bir Ģekilde iĢlem
yapabilen bir finans piyasası,geliĢmiĢ haberleĢme teknolojileri
sayesinde yeni geliĢimleri dakikalar içerisinde tüm dünya ile
paylaĢılabilen bir medya örgütlenmesi hem uluslararası örgütlere
hem de devletlere bir karar alabilmeleri için çok az zaman
tanımaktadır.



Buna karĢılık devletlerin bürokratik yapıları yıllar içerisinde çok da
değiĢmemiĢ ve bu yeni düzene uymakta yetersiz kalmıĢtır.Bununla
birlikte siyasi kararların kendisi de karmaĢıklaĢmıĢtır.Çünkü alınan siyasi
bir karar sadece kararın alındığı ülkeyi etkilemeyecek, o ülke ile
ekonomik ve siyasi iliĢki içerisinde olan baĢka ülkelerin de siyasetini
etkileyecektir.



Siyasi kararların karmaĢıklığı gittikçe artmaktadır.Devletler ve
uluslararası örgütler ürettikleri kararların bürokrasi ve hiyerarĢik yapılar
içerisinde kaybolmasının riskini hesaba katmak zorundadır.


MeĢrutiyet ve hesap verebilirlik.Hükümetler arası diplomasinin
getirmiĢ olduğu geleneksel kapalı iĢyeri uygulaması, ulus ötesi politika
yapımına daha fazla katılım ve hesap verebilirlik için gayret gösteren
vatandaĢların ve ulus ötesi örgütlü savunma gruplarının istediklerini
yerine getiremez.

KÜLTÜREL KÜRESELLEġME


Öyle bir toplumsal değiĢme çağında yaĢıyoruz ki insanlar, sermaye, teknoloji,
fikirler ve bilgi bize miras kalan kültürel ve siyasi sınırlar boyunca durmaksızın
hareket halindedir. Bölgeler arası ticaret, göç, teknolojik yayılma, din değiĢtirme
(dönüĢümler) ve askeri fetihler gibi sınır ötesi süreçler yeni değildir (McNeill 1986).
2000 yılında bize göründüğü Ģekliyle küreselleĢme açıkça yaygın bir Ģekilde atıf
yapılan 1913‟teki küresel geniĢleme evresini de içeren önceki sınır ötesi aktiviteler
ve uluslararası antlaĢmanın üzerine inĢa edilmiĢtir. 2000 yılında konuĢulmaya
baĢlanan küreselleĢme, etkisi 1913‟te görülmeye baĢlayan daha çok küresel
geniĢleme olarak ifade edilen sınırlar ötesi ve enternasyolizmin yükseliĢi üzerine
kurulmuĢtur. Kendine özgü çağdaĢ küresel değiĢme, yine de kürenin çeĢitli
parçaları arasında karĢılıklı bağımlılık ve bütünleĢmenin yeni formlarıyla iliĢkilidir.
1913‟ten önceki geliĢmelerin aksine günümüzde küreselleĢme entegrasyon ve
karĢılıklı bağımlılığı zamansal ve mekansal boyutta artırmıĢtır (yoğunlaĢtırmıĢtır).
Bu, genellikle zaman –mekan sıkıĢması olarak ifade edilir. (Harvey 1989). Bilgi
teknolojisi sadece mesafenin despotluğunu yok etmekle kalmaz, aynı zamanda,
zamanı sosyal değiĢimin önünde önemli bir engel olmaktan kaldıran küresel
sanal gerçekliğin yaratılmasına da yol açar.



Günümüz, küreselleĢme çağı olarak kavramlaĢtırılabilir ancak
küreselleĢmenin sınırları ve dinamikleriyle ilgili birçok Ģey hâlâ açıklığa
kavuĢmamıĢtır. Bu özellikle bu makalenin konusu da olan
küreselleĢmenin kültürel hayatla iliĢkileri için doğrudur. Bu iliĢki
bağlamında bu makalede küreselleĢmenin kültürel nedenlerinden
ziyade kültür için küreselleĢmenin sonuçlarına odaklanılmıĢtır. Bu
sonuçlarla ilgili tartıĢmaları daha yakından irdelersek üç temel
pozisyonun varlığından söz edilebilir: küreselleĢmenin kültürel
birleĢmeye yönlendirdiği homojenleĢme tezi; Batılı küreselleĢme ve
onun karĢıtları arasındaki kültürel savaĢları öngören kutuplaĢma tezi;
son olarak; küreselleĢmeyi sınır ötesi değiĢimlerle oluĢan çeĢitli kültürel
repertuvarın (birikimlerinin) bir karıĢımı olarak ele alan hibritleĢme ya
da senkretizm tezidir. Bugünkü haliyle bu pozisyonlar arasındaki
tartıĢma empirik bir derinliğe sahip olmaktan ziyade spekülatif bir
durum arz etmektedir.



Bu tartıĢmayı çözmek adına Raymond Williams‟ın “kültür” (1976, 87) kelimesinin
Ġngilizce dilindeki iki ya da üç en karmaĢık kelimeden biri olduğunu belirttiği
yorumunu hatırlamak yerinde olacaktır. Kültür kavramının pratik aktivitelerden
öteye yüksek kültüre ya da inançlara ve değerlere göndermede bulunduğu fikri
halen büyük oranda geçerliliğini korumaktadır. Bu durum, sosyal bilimlerde
kültüre bir Sinderella (Külkedisi) statüsü kazandırdı. Siyaset bilimi ve ekonomi
kültürü bir konuyla ilgili rasyonel bir açıklama ya da analiz
gerçekleĢtirilemediğinde boĢluğu doldurmak için kullanırlarken; sosyoloji ise
kültürü yakın zamanlara kadar antropolojinin bakıĢ açısıyla
kavramlaĢtırılmaktaydı. Clifford Geertz‟in, çok atıfta bulunulan kültür tanımı
tartıĢmayı inanç temelli bir odaktan pratik etkinlikler ve popüler bir bağlama
doğru yöneltmiĢtir (geniĢletmiĢtir). Burada kültür, sembolik formlarda vücut
bulmuĢ tarihsel olarak aktarılan anlam örüntüleridir. Bu örüntüler aracılığıyla
insanlar hayata dair bilgi ve tutumlar geliĢtirirler ve geliĢtirdikleri bu bilgiyi
diğerlerine aktararak devam ettirirler. (1973, 89). Burada dini sembolizm için
olduğu kadar pratik bilgi için de; Chogin için olduğu kadar Coca-Cola için de
bir yer vardır. Buraya kadar tamam. Fakat hızlı sosyal değiĢim çağında kültürün
tarihsel sürekliliğine yapılan vurgu ne kadar gerçekçidir? Kültürün düzen kurma
iĢlevi küreselleĢmenin etkisi altında hâlâ devam eder mi? Eğer öyleyse kültür hâlâ
uluslar düzeyinde (Türk kültürü, Ġngiliz kültürü gibi Ç.N.) organize edilmiĢ Ģekilde mi
kalacak yoksa daha geniĢ bölgesel hatta küresel kozmopolit bir kültürden mi söz
edilecektir? Eğer öyle değilse ya Marks‟ın “bütün katıların havada erimesi”
öngörüsüyle mi karĢı karĢıya kalacağız ya da kimlik politikaları ve kültürel kimliğin
BalkanlaĢması (bölünmesi, parçalanması Ç.N.) durumuyla mı karĢı karĢıya
kalacağız?

KÜLTÜREL KÜRESELLEġME


KüreseleĢen dünyadaki toplumsak hareketlikleri küresel dünyanın her
tarafındaki kültürleri de birbiri ile dünyanın her tarafındaki kültürleri de
birbiri ile karıĢtırmakta ce sonuçta çok kültürlülük durumunun
varoluĢunun önü açılmaktadır.



Kültürel küreselleĢme, çeĢitli ülkeler arasındaki küresel çerçevede var
olan kültürel etkileĢimledir.



Kültürel küreselleĢme insan yaĢamı içerisinde var olan her türlü
olgunun,bunların içerisinde kıyafet seçimi,yemek kültürü,eğlence
tarzları,takip edilen ve zevk alınan sanatsal etkinlikler,insanlarının
birbiri ,ile etkileĢim tarzları da dahil olmak üzere gittikçe birbirine
benzemesi ve farklılıkların törpülenmesi anlamının taĢır.



Günümüz dünyasının temel niteliği olan gittikçe artan kültürler arası
etkileĢiminin gıda sektörü, televizyon programları, sinema
filmleri,müzeler,dünya çapındaki konserler gibi faaliyetler alanlarında
varlığını sürdürdüğü görülmektedir.



Kültürel küreselleĢmeye yönelik yaklaĢımlara baktığımızda ise, aĢırı
küreselleĢmeci bir yazar olan Hinkson(1998),küreselleĢme süreciyle
birlikte kültürel anlamda „diğer‟ olan her Ģeyin atık uzak,
egzotik,gizemli veya uluaĢılmaz olmaktan çıktığını,tersine
küreselleĢmeyle birlikte „diğer‟olanların bizim etrafımızda olduğunu
ifade etmektedir.



KüreselleĢme süreci ile beraber kültürel alanda birçok görüĢ ortaya
çıksa da bunlardan bazıları diğerlerine göre daha fazla ön plana
çıkmıĢtır.



Bunların bir tanesi; küreselleĢme ile beraber küçük bir köye dönen
dünyada tüm toplumların tek kültürde buluĢturmak istenmesi.Yani
„Tek KüreselleĢme‟dir.



Yani tüm toplumun gittikçe tek kültürde buluĢturmak istenmesi.Bu tek
kültüründe batı kültürü olduğu yönünde fikirler ortaya çıkmıĢtır.



KüreselleĢme süreci ile her ne kadar tüm kültürlerin birbirine
yakınlaĢacağı düĢünülse de , her toplumun kendi kültürünü korumak
istemesi kaidesi de kaçınılmaz bir geçektir.



Bu nedenle kültürler arası yakınlaĢmanın tek kültüre evrilemeyeceği
düĢünülmektedir.



Aynı zamanda küreselleĢme küreselleĢtirme ile beraber oluĢturulmak
istenen kültürün dünya kültürü olacağı yönünde fikirle mevcuttur.



Ancak dünya kültürü sağlanamadığı zaman ise, belirli kültürlerin
ayakta kalabileceği ve bu kültürlerin dünya toplumu nezdinde ön
plana çıkacağı ön görülmektedir.



KüreselleĢmenin sosyo-kültürel bir diğer sonucu; küreselleĢmenin
birleĢtiriciliği yanında çoğulculuğu ve çok kültürlülüğüde teĢvik
etmesidir.



Her ne kadar kimlik benzerliği olan ülkeler arasında ortak kimliğe
doğru bir yöneliĢ söz konusu ise de ; köklü toplumların kendi tarihsel
bağlarından kopmak istemeyeceği açıktır.Ayrıca son dönemlerde
artan çatıĢma ce ayrılmalarla beraber yeni kimliklerde ortaya
çıkmıĢtır.



Ortaya çıkan bu yeni kimliklerin kendi değerlerini oluĢturmak
istemeleri toplumda söylenegelen çok kültürlülüğün bir sonucu
sayılabilir.



Dolayısıyla küreselleĢmenin etkisiyle her ne kadar sınırlar ortadan
kalksa ve konjonktürel olarak dünya küresel bir köye dönüĢse de, tek
bir dünya kültüründen bahsetmek mümkün olmayıp, çok kültürlülük
bu durumda ön plana çıkmaktadır.7



KüreselleĢmenin kültürel boyutu ile öne çıkan bir diğer görüĢ ise;
melez (hibrit)kültürlerin doğmasıdır.



Küresel karĢılıklı bağlılık ve bağımlılık her zaman kültürel benzerlik
anlamına gelmez.Bu yüzden hibritleĢme tezi toplumsal karĢılıklı
bağımlılıklar yoluyla benzerlikten öteye geçip kültürlerin karĢılıklı
etkileĢim içinde olduğunu ve zamanla birbirleriyle birleĢerek ortaya
melez kültürler çıkardığını savunmaktadır.



Örneğin yarı Ġskoç yarı Ġrlandalı gibi söylemlerin son dönemlerde
artması;Böylece farklı kültürlerin kaçınılmaz olarak karĢılıklı
etkileĢimlerden yeni melez kültürler otaya çıkmaktadır.

HOMOJENLEġME
KUTUPLAġMA

HĠBRĠTLEġME(MELEZLEġME)



HOMOJENLEġME: Herkesin aynı markadan yemek yemesi,aynı
ayakkabıyı giymesi,aynı marka arabalara binmesi gibi Ģeylerdir.Tek
tip markalaĢma da denilebilir.



5 KÜRESEL GELİŞME



Brezinski, Ġslam milletinin uyanıĢına sık sık vurgu yapmakta, Batı‟ya öfke dolu bu uyanıĢı küresel
teröre indirgemekte ve Ġslam tehditi üzerinden dünya güçlerini yanına çekmeye çalıĢmaktadır.



Tespit ettiği beĢ küresel siyasi geliĢmeye yakından bakılınca bu apaçık görülmektedir.



1.ABD‟nin çöküĢü ya da emperyal kapasiteyi yitirme: Brezinski‟ye göre sözkonusu küresel
geliĢmelerden ilki, “halen neredeyse tüm alanlarda dünyanın lider gücü olan Amerika BirleĢik
Devletleri‟nin bile tüm dünyayı kontrol edebilecek emperyal bir kapasiteden yoksun oluĢudur”. Bu
cümle, çöken ABD‟nin son acı çığlığı olmalı.



Artık uluslararası düzenden bahsedemiyoruz; küresel kaos, saklanamayacak boyutta olduğundan
Brezinski‟yi ABD‟nin çöküĢünü itirafa zorluyor. ABD, dünya liderliği iddiasıyla girdiği 21. yüzyılın daha
baĢında, çöküĢünü ilan etmek zorunda kalıyor..



ABD‟nin durumu kavramlaĢtırırken kullanılan „emperyal kapasite‟ deyimi, çok dikkat çekici.
Osmanlı devleti, dünya liderliğini temeddün kabiliyeti görürdü. Batı, kaba güce ve menfaate
dayalı siyasetiyle medeniyet iddiasında bulunamıyor; hatta barbarlığını itiraf ediyor, emperyal
kapasite edebiyatıyla.



Kısa ömürlü imparatorluklar çağındayız, saman alevi gibi parlayıp kayboluyorlar: Ġngiltere, 150 yıl
sürdürmüĢtü, ABD çeyrek asır bile sürdüremedi, dünya liderliği iddiasını..



2. Avrupa‟da bir ulus devlet olan Rusya imparatorluk olmaya çalıĢıyor: Brezinski‟ye göre ikinci
önemli küresel geliĢme, Rusya‟nın “emperyal bir devletten Avrupa tipi bir ulus-devlete dönüĢüm
sürecinde olması”dır. Rusya, bu “geçiĢ sürecini doğru yönetemediği için”, son dönemde “yakın
çevresindeki bazı eski müttefiklerini” (Ukrayna, Beyaz Rusya, Gürcistan, Baltık Devletleri)
“yabancılaĢtırmakta”dır.



ABD perspektifinde Rusya‟nın ulus devlet olarak konumlanması, devletler oyununda bağımsız
hareket etme yerine yardımcı oyuncu olarak ABD‟yi desteklemeye yönlendirme belirtiyor.



3.Çin artık ABD‟yi tehdit eden güç: Makalede, Asya‟nın devi Çin‟in, Rusya‟dan sonra
değerlendiriliĢi dikkat çekiyor. Üçüncü önemli küresel geliĢme olarak Çin‟in, istikrarlı bir Ģekilde
“yükseliĢ”i ve ABD‟ye “meydan okuyabilecek tek devlet konumuna doğru ilerleyiĢi” belirtiliyor.



3.Çin artık ABD‟yi tehdit eden güç: Makalede, Asya‟nın devi Çin‟in, Rusya‟dan sonra
değerlendiriliĢi dikkat çekiyor. Üçüncü önemli küresel geliĢme olarak Çin‟in, istikrarlı bir Ģekilde
“yükseliĢ”i ve ABD‟ye “meydan okuyabilecek tek devlet konumuna doğru ilerleyiĢi” belirtiliyor.



ABD ile “doğrudan bir zıtlaĢmadan kaçınan” Çin, ayrıca “zayıf olduğu askeri alanda da atak
yapmakta ve özellikle deniz gücünü arttırmaya çalıĢmakta” deniliyor.



Brezinski‟ye göre Çin, artık “ABD‟yi tehdit eden bir güç”tür.



4.Avrupa küresel aktör değil: Brezinski‟ye göre dördüncü önemli küresel geliĢme, Avrupa‟nın artık
“geçmiĢteki gibi” bir “küresel oyuncu” olmasının mümkün olmadığı gerçeğidir.



Böylece Avrupa (özellikle de Avrupa Birliği), “ABD ile birlikte Ortadoğu ve Kafkasya‟daki güvenlik
sorunlarının çözümünde” -özellikle diplomatik açıdan- önemli roller oynayabilir.



5.Ġslam alemi büyük risk: Brezinski‟ye göre beĢinci ve son küresel jeopolitik faktör ise, “geçmiĢte”
Avrupalı “emperyalist devletlerin hatalı politikaları” nedeniyle “Batı dünyasına öfkeli” ve “dini
açıdan katı biçimde yetiĢen” yeni bir Müslüman “halk kuĢağı”nın Ortadoğu‟da ortaya çıkmasıdır.



“EĢitsizlik duygusu ve dini fanatizmin harmanladığı” yeni ve “çok tehlikeli bir dünya görüĢü”ne sahip
olan bu yığınlar, kendi içlerinde de “Ġslam‟ın farklı mezhep ve yorumları nedeniyle çekiĢme ve
çatıĢmalar yaĢamakta” ve “tüm dünyaya büyük güvenlik riskleri oluĢturmakta”dırlar.



Brezinski, Batı‟nın emperyalist politikalarını, tepki gösteren Ġslam alemine hak verdiği için değil, Ġslam
aleminin “öfkesi”nin nedenini açıklamak için dile getiriyor. Bu arada emperyalizmin tüm faturasını
Avrupa‟ya çıkarırken, Ġslam, “çok tehlikeli bir dünya görüĢü”, Ġslam alemini de “küresel terör
örgütlerine dönüĢecek” bir “halk kuĢağı” olarak kavramlaĢtırıyor..



Brzezinski‟nin makalesinden anlaĢılıyor ki yaklaĢan ABD – Çin savaĢından korkuyor ve yenilip
çökeceğini biliyor.. DüĢman olarak gösterdiği Ġslam alemi karĢısında Çin, Rusya ve Avrupa‟yı
yanına çekmeye çalıĢarak son çırpınıĢlarını gösteriyor..



Brezinski, belirlediği bu beĢ küresel geliĢmeye göre dünya güçlerine beĢ politika öneriyor. Gelecek
yazıda da bu beĢ politikayı anlatacağım..

HĠBRĠTLEġME(MELEZLEġME):


Sadece evlilik yoluyla oluĢan mikro iliĢkilerle değil aynı zamanda
kültürel iliĢkinin daha az uygun formları da farklı kültürel arka
planlardan gelen insanların birbirleriyle temas kurmalarını
sağlamaktadır. Koloniyal iĢgal ve emperyal hâkimiyet bir örnek teĢkil
eder. Klasik dünyada, eski Roma‟nın Akdeniz Yunan dünyasını fethi,
Yunan kültürünün mirasını Roma‟nın almasıyla sonuçlandı.
Hindistan‟ın Ġngiliz Ġmparatorluğu üzerindeki kültürel etkisi daha az
olmasına karĢın yinede din, kültür ve siyaset alanlarında yaptığı etki
ile kültürel yaĢamda senkrenik formların oluĢmasına yol açmıĢtır. Bu
ulusal bağımsızlık ve kültürel özgürlük tartıĢmaları içinde kendi kendini
yönetme ve liberal demokrasinin Batılı modelleri ile bütünleĢme ya
da çoğu Batılıların manevi hayatlarının DoğululaĢması Ģeklindeki
teosofi2 hareketleri içerir. Kültürel hibritleĢme ya da senkretikleĢme
fikri, dini ve manevi hayat, edebiyat ve çağdaĢ sanat, müzik (dünya
müziği ve caz dahil) gibi olaylar dizi



sine çok baĢarılı bir Ģekilde uygulanmaktır. Fakat onun kapsam ve
ölçeğini değerlendirmek zordur. Bunun bir nedeni bu kültürel
yönelimin oldukça bulanık kavramsal statüsüdür. Birmingham‟lı
görüĢmeci yanıtında kendini yeryüzüne ait “geniĢ bir insan” olarak
görmesi kozmopolitleĢme duygusu ile kültürel bütünleĢmeden doğan
bir hibritlik duygusuna dayanır. Hibritlik yine de bu örneğin akla
getirdiğinden daha soyut etkilere sahiptir. Bu Afrika kökenli Amerikalı
ya da “yarı Ġskoç ya da yarı Ġrlandalı” gibi bölünmüĢ („-„ tire konulmuĢ
Ç.N.) kimliklerin oluĢumuna ve bu sayede dünyadaki kültürel üyelik
duygusuna yol açacaktır. Kozmopolitanizm düĢünce tarihinde
zaman zaman üzerine değinilen bir konu olmasına rağmen küresel
kültürün sosyal tarihinde daha az dikkat çeken bir konudur.
Hannerz‟e göre kozmopolitanizmin tanımlayıcı unsurları kültürel
merkezlerin çoğulluğuna yönelik bir eğilim, ötekiler ile etkileĢime
girmeye hazır olma ve farklı kültürel ortamlardaki yeterlilikleri
gerektirir. Bu yaklaĢım bize kültürün sadece değer ve tutumlardan
ibaret olmadığını, fakat aynı zamanda özünde düĢünce kadar
eylemle ilgili pratik konularla da ilgili olduğunu hatırlatması
bakımından faydalıdır. Yerellik doğası açısından tepkiseldir. DıĢarıya
ve de genellikle değiĢime karĢı sınırlar inĢa eder. Ancak
kozmopolitanizm yeni kültürel tecrübeleri arama ve bunları kiĢisel
repertuara dâhil etme bağlamında büyük ölçüde proaktiftir.



Uluslararası diplomatlar, bürokratlar, küresel hareketliliğe sahip
akademisyenler, gazeteciler ve iĢ adamları gittikçe bir meslek grubu
olarak görülmekte ve birden çok kültürel bağlamda kendilerini
göstermektedirler. Yukarıdan aĢağı oluĢturulan bu listeye, göçmen
iĢçiler, denizciler, yardım için çalıĢanlar, müzisyenler, sanatçılar,
hacılar ve sporcular gibi alttan üste oluĢturulan kategorilerde dâhil
edilebilir. Ancak uluslararası tecrübeler ile mesleki ağların ne oranda
kozmopolitanizmin farklı bağlam ve formlarına dönüĢtüğü sorusu
hâlâ cevaplanmayı beklemektedir. ÇeĢitli ülkelerden gelip BirleĢmiĢ
Milletler ya da Dünya Bankası‟nda çalıĢan diplomatlar ve
bürokratlar, yeni kimlik formları ve dünyaya yönelik yeni eğilimler mi
geliĢtiriyorlar yoksa onların eylemleri hâlâ ağırlıklı olarak ulusal ya da
bölgesel normlar tarafından mı yönetiliyor, böylece ulus ötesi
olmaktan ziyade uluslararası bir doğaya mı sahiplerdir?
Kozmopolitlik, öncelikli amacı insanlık olan Sınır Tanımayan Doktorlar
veya uluslararası Kızıl Haç örgütü gibi sivil oluĢumların yardım
çalıĢanları arasında daha mı güçlüdür? Bu gibi sorulara henüz çok az
yanıt vardır.



Hakiki anlamda kozmopolitlik, nispeten nadir olarak gerçekleĢebilir.
Dünya dili Esperanto‟nun baĢarısızlığı kuĢkusuz bu sonucu iĢaret eder.
Bununla beraber, bu, küresel senkretizmin veya hibritliğin önemini
gölgelememelidir. Bu kültürel formların kozmopolitanizmin ifade ettiği
kadar olmasa da bir Ģekilde bağlam ötesi oldukları anlamına gelir.
Bu hibritleĢme yaklaĢımının temsil ettiği baĢlıca kavramsal ilerleme
Ģunu belirtir: kültürler olarak adlandırılanlar birbirine öyle karıĢmıĢtır ki
artık herhangi saf veya diğerlerinden farklı gerçek (orijinal) kültür
yoktur. Nüfusun göç etmesi ve bununla birlikte insanların birbiriyle
karıĢması anlamındaki bu küreselleĢme, bin yıldır olmasa da
hibritleĢme dürtüsünü sürekli arttırarak yüzyıllardır geniĢletmektedir.
Tıpkı biyolojik ırk düĢüncesinin kültürel ve sosyal farklılaĢma için yapay
bir temel olması gibi analitik bir bakıĢ açısından saf içsel özelliklerle
tanımlanan farklı kültürler fikri de aynı Ģekilde yapaydır. Kültürel
aktörler dıĢarıdan alınmıĢ kültürel unsurların dıĢarıdan alındığını
bilmeyebilirler ya da bunları yerelleĢtirme eğilimde olduklarından bu
ödünç alma iĢlemini bilmek istemeyebilirler.



soru1-) globalleĢme nedir?



soru2-)globalleĢme nasıl baĢladı?



soru3-)küreselleĢme çeĢitleri?



soru4-)küreselleĢme ile birlikte devletler hangi politikaları
uygulamıĢtır?



soru5-)kültürel küreselleĢmenin etkileri günümüz dünyasında hangi
sektörlerde görülmektedir?



soru-6)ulusal ve bölgesel kurumĢara örnekler veriniz?



soru-7)avrupayı orta çağdan modern çağa geçiren antlaĢma
hangisidir?



soru-8)Uluslararası iĢ birliğinin kurumsallaĢtırılması düĢüncesi hangi
tarihte hangi olay ile hayata geçmiĢtir?



soru-9)tüm toplumların tek kültürde buluĢturulmak istenmesine ne ad
verilir?



soru10)vestfalya modelini sona erdiren olay?

1-Küreselleşme: Dünya insanlarının ekonomik, siyasi, iletiĢim ve sosyal
açılardan birbirine yakınlaĢması ve bir bütün olma yolunda ilerlemesidir.
Teknolojinin geliĢmesi ile birlikte, değiĢen ve geliĢen dünya düzeninde
birçok yenilikler meydana gelmiĢtir.
 2-KüreselleĢme insanlığın en temel sorunu olan tüketim küreselleşmesine
de yol açmıĢtır. Sömürü ve tüketim devlet aracı olarak sömürü ülkelerin
tarih boyunca yaptığı ve günümüzde de devam ettiği sömürgecilik
iletiĢimin geliĢmesiyle birlikte uluslararası bazda devam etmektedir.Bu
yüzden Asurlular la baĢladığı en bilineninidir( MÖ 2500 )












3-Ekonomik,siyasi,kültürel ve teknolojik
4-Küçülme,deregülasyon,özelleĢtirme,siyasal reformlar
5-Gıda sektörü,televizyon programları,sinema filmleri,dünya çapındaki
konserler vb
6-BirleĢmiĢ milletler,NATO VE Avrupa Birliği
7-Vestfalya BarıĢ AntlaĢması
8-1945 te BM nin kurulması ile
9-Tek küreselleĢme
10-)14 madde den oluĢan Wilson ilkeleri
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