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Boyutu 
(Normal Öğretim) 





Siyasi Küreselleşme ve Sonuçları 

• 1990 yılında SSCB’nin yıkılmasıyla yeni dünya 
düzeni arayışında siyasi ve mekansal bir örgüt 
olan devlet sıkça tartışılır hale gelmiştir,1970’li 
yıllarda ekonomik krizin yaşanmasıyla da bu 
tartışmalar yoğunlaşmıştır.Tartışmaların 
temelinde devletin 
gücü,konumu,işleyişi,biçimi yatmaktadır. 



Küreselleşme sürecinde devleti 
zayıflatan durumları maddeler halinde 

inceleyelim; 
• •  Dünya ekonomisi içerisinde sermayenin 

küreselleşmesiyle devlet egemenliğinin 
azalmaya başlamıştır. 

• •  Bağımsız ve egemen devlet ile hegemonik 
güçler ve iktidar blokları arasındaki gelişmeler 
egemen devleti giderek zayıflatmış ve 
sınırlamıştır. 

• •  Küresel dinamiklerin giderek iç-dış politika 
ayrımını ortadan kaldırmasıdır. 

 

 



• •  1945’ten itibaren etkileri ve sayıları giderek 
artan IMF,Dünya Bankası gibi uluslararası 
kuruluşlar,bir yandan global bağların 
yoğunlaşmasına neden olurken bir yandan da 
ulus-devletlerin karar alma süreçlerini etkilemiştir 

• •  Uluslararası Hukukun ulus-devletlerin yanında 
bireyleri ve devlet dışı örgütleri özne olarak kabul 
etmesi,devlet egemenliğini sınırlayan başka bir 
etkendir. 

 





• Devleti aşındıran diğer faktörler arasında 
yasadışı faaliyetlerin uluslararası hale 
gelmesi,küresel sağlık problemleri,küresel 
ekonomi,içteki güçlerin gerileyişi,küresel 
kültür,çevresel bozulma.devletin iç işleyişine 
uluslararası müdahaleler,bilim ve teknoloji yer 
almaktadır. 



• Küreselleşme ulus-devleti yıpratarak 
uluslararası arenadaki rolünü azaltarak,devlet 
dışı uluslararası örgütleri etkin hale getirmiştir. 

• Küreselleşmenin diğer bir siyasal sonucu ise 
küresel terördür. 

 





Terör Nasıl Küreselleşti  

•  1)Dünya üzerinde süregelen yerel 
savaşlar.Yerel olarak birbirleriyle savaşan 
güçler savaşlarını yaygınlaştırmak,ilke ve 
amaçlarını evrenselleştirmek için dünya 
üzerinde terör eylemlerine 
başvurmaktadırlar.Buna en iyi örnek Hindistan 
ile Pakistan arasında yaşanan 

• Keşmir Sorunu ve Ortadoğu’daki savaşlar ile 
bir türlü çözülemeyen sorunlar. 



• 2.)Yeni dünya düzeni bağlamında yani 
küreselleşme döneminde yaşanan dünya 
üzerindeki egemenlik savaşı 

• 3.) Milliyetçi ve dinci ideolojilerin 
küreselleşmenin olumsuz etkilerine karşı bir 
tepki olarak yükselişle geçmesi ve silahlı 
eylemlere yönlemesi 





• 4.) İlk üç nedenden ortaya çıkan terörist 
davranış ve eylemlerin birbirlerini 
desteklemeleri,birbirlerini kışkırtmaları ve 
birbirlerinin varlıklarından,kendi var oluş 
gerekçelerini üretmeleri 





• Küresel terör ülkeler arasında birbirlerine karşı 
kullanılan bir hal almıştır.Terör yüzyıllar 
boyunca farklı boyutlarda yaşanmıştır.Kimi 
zaman ideolojiler kimi zaman din,kimi zaman 
milliyetçilik terörü körükleyen nedenler 
olmuştur.Günümüzde yaşanan terörü ise 
küreselleşme desteklemektedir. 





• Terörün ulusal veya küresel boyutu tutarlı 
ideolojilerin olması,bu ideolojilerin karşısında 
somut düşmanların olmaması,ulusal veya 
uluslararası güçlerden.komşu ülkelerden 
destek almaması ile son bulabilir. 



Kültürel Boyutu 



• Küreselleşmenin en etkili olduğu ve toplumları 
etkileyene en önemli boyutlardan biri de 
kültürel boyutudur. Sınırların ortadan kalkması 
ile birlikte toplumlar farklı toplumların 
gelenek, görenek ve diğer toplumsal 
özelliklerini öğrenmiştir. 





• Küreselleşme toplumların giyim, kuşam, adet, 
gelenek ve göreneklerin değişmesinde etkili 
olmuştur. Küresel kültürün artması ile birlikte 
yerel bazda etkinlik gösteren kültüreler 
değişmeye başlamıştır. 





• Yaşanan teknolojik gelişmeler toplumları 
sürekli farklı toplumların özellikleri ile karşı 
karşıya bırakmaktadır. Küreselleşmenin 
kültürel boyutun da etkili olan unsurlardan 
bazıları şunlardır; televizyon, internet ve 
sinema küreselleşmenin kültürel boyutunu 
etkilemektedir.  





• Küreselleşme sonucu kullanılan diller, önem 
verilen değerler değişmiş yerini birçok ulusun 
kabul gördüğü değerlere ve dilleri bırakmıştır. 
Bu ne kadar olumlu gibi görünse de toplumlar 
arasında çatışmaya neden olmaktadır. Ayrıca 
uluslar kimlik kargaşası yaşamakta ve ulusların 
kültürleri geri plana atılabilmektedir. 





• Daha önceden de belirtildiği gibi küreselleşme 
ile birlikte sınırlar ortadan kalmıştır. Kültürel 
küreselleşme ile birlikte kültürler arasında 
etkileşim artmaktadır. Her ne kadar bu durum 
kültürel anlam da gelişmiş ülkelerin 
gelişmemiş ülkeler üzerinde etkinliği arttırsa 
da bazı olumlu kısımları da bulunmaktadır. 
Kültürel küreselleşme ile birlikte kültürel 
hoşgörü de artmıştır aslın. 

 



• 1)Sınırların kalkmasıyla toplumların gelenek, görenekleri diğer toplum özelliklerini hangi küreselleşme boyutuyla 
öğrenmiştir? 

• A) Siyasi B) Ekonomi C) Kültürel D) teknoloji 
• 2) Siyasi küreselleşme hangi devletin yıkılmasıyla ortaya çıkmıştır? 
• A)SSCB B) Doğu Almanya C) Batı Almanya D)Yugoslavya 
• 3) Küresellemenin diğer bir siyasal sonucu nedir ? 
• A)Küresel sıkıntılar B) Küresel terör C) Küresel toplumlar D) Küresel Buhranlar 
• 4)Keşmir sorunu ve Orta doğu savaşları ile hangi     küreselleşme ortaya  çıkmıştır? 
• A)Terör küreselleşmesi B)Siyasi küreselleşme C) Ekonomi küreselleşme D) Teknoloji küreselleşme 
• 5)1490 yılında yaşanan küreselleşme aşşağıdakilerden hangisi sonucu ortaya çıkmıştır? 
• A)Sömürgecilik B)Kapitalizm C) Merkantalizm D) Emperyalizm 
• 6)Devleti aşındıran faktörler arasında aşşağıdakilerden hangisi yoktur? 
• A)Yasadışı faaliyetlerin uluslararası hale gelmesi B) küresel sağlık problemleri C) Çevresel bozulma D) İç güçlerin git 

gide büyümesi 
• 7) Dünya ekonomisi içerisinde sermayenin küreselleşmesiyle devlet egemenli ne olmaya başlamıştır? 
• A)Artmaya B)Azalmaya C) Sabit kalmaya D) Kararsızlaşmaya 
• 8) Küreselleşmenin en etkili olduğu ve toplumları etkileyene en önemli boyutlardan biri hangisidir ? 
• A) Siyasi B) Ekonomik C) Teknoloji D)Kültürel 
• 9) Küreselleşmenin kültürel boyutun da etkili olan unsurlardandır? 
• A) Televizyon B) Defter C) Resim D) Anılar 

 


