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                      KÜRESELLEġME  
 

 

KüreselleĢme, teknolojik geliĢmelerin sürüklediği ekonomik, siyasal, 

sosyal ve kültürel alanlarda yaĢanan hızlı bir bütünleĢmeyi ve çok boyutlu 

bir dönüĢüm sürecini ifade etmektedir.  

KüreselleĢme; sermayenin serbestçe dolaĢımına, sınırları ortadan 

kaldıran ticarete, insanların dolaĢımına ve teknolojik geliĢmelere 

dayandırıldığında, iki yüzyıl öncesinde yaĢanan gerçeğin bugüne biraz 

farklı yansıyan bir ifadesidir.  

Bugünün küreselleĢmesi, temelde iletiĢimin hızı ve akımların niteliği gibi 

özellikleriyle bir önceki dönemden ayrılırken, aslında bilim ve teknoloji 

alanında ortaya çıkan geliĢmelerin bir sonucu olarak kapitalizmin 

yaĢamakta olduğu nitelik dönüĢümünü ifade etmektedir.  



          

           KÜRESELLEġMENĠN TEMEL DĠNAMĠKLERĠ 

 
 

Kapitalist sermayenin en temel özelliklerinden biri, uzun dönemde kârların 

düĢme eğilimine girmesiyle birlikte belli bir piyasada kalamaması ve pazarı 

sürekli geniĢletme arzusu içine girmesi; yeni malları önce arzu nesnesi 

sonra ihtiyaç haline getirerek piyasayı sürekli geniĢletmesidir.  

KüreselleĢme, kapitalizmin en baĢından beri var olan bir merkezin yaydığı 

norm, sermaye ve diğer değerlerin çevreyle ve yarı çevreyle sürekli etkileĢim 

içerisinde olmasını sağlamaktadır.  

Bu merkezler, kapitalizmin nüvelerinin oluĢtuğu yıllarda bilginin, malların, 

sermayenin merkeze aktığı ve yine merkezden tekrar dağıtıldığı Venedik, 

Amsterdam, Londra gibi antrepo kentlerle örtüĢmektedir. 

 KüreselleĢmenin ideali, sınırsız ve engelsiz ekonomik özgürlüğün ulaĢtığı 

noktadır. 



DÜġÜNÜRLERĠN VE ARAġTIRMACILARIN 

KÜRESELLEġME ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ 

 Giddens‟a göre küreselleĢmenin en önemli özelliği kendi dinamiğinin gücü 

ve ivmesidir.  

 Konjonktürel yaklaĢıma sahip olan Castells ise dünya ekonomisinin küresel 

ekonomiye dönüĢümü, 20. yüzyılın sonlarında enformasyon ve iletiĢim 

teknolojilerinin sağladığı yeni altyapıya bağlı olarak, devletler ve ulus üstü 

kurumların deregülasyon ve liberalleĢme politikalarıyla gerçekleĢmiĢtir.  

 Hirst ve Thomson‟a göre, küresel ekonomik düzende devletin rolü 

azalmamıĢtır; ulusal ve yerel politikalar etkilerini yitirdiyse de devletin, 

etkisine girdiği küresel kurumlara ait politikalara uygun iç koĢulları sağlamak 

ve etkin küresel yönetiĢime katkıda bulunmak gibi görevleri mevcuttur.  

 Scholte ise mekansal (teritoriyal) bağımlılığın ortadan kalktığına vurgu 

yapmakta, ekonomik ve sosyal mübadelenin mekan bağımsızlığını 

(delokalizasyon) ortaya çıkardığını ifade etmektedir. 

 Hutton ve Giddens ve Romer‟e göre küreselleĢme, süratlenen teknolojik 

değiĢimle ve buna bağlı olarak artan üretim, uluslararası ticaret ve 

yatırımlar ile dünya çapında hızlı bir ekonomik büyüme gibi muazzam 

faydalar sunmaktadır. 



              KÜRESELLEġMENĠN DAĞILIMI  
 

 

KüreselleĢmenin bütünleĢme sürecindeki dengesiz dağılımı, ülkeler 

arasında olduğu kadar ülke dahilindeki çeĢitli sosyal gruplar içerisinde de 

mevcuttur. Büyümenin büyük ölçüde “merkez” (geliĢmiĢ ülkeler) üzerinde 

yoğunlaĢacağını, “yarı çevre” (geliĢmekte olan ülkeler) üzerinde sınırlı bir 

etkide bulunacağını ve üçüncü dünyanın, özellikle de Sahara altı Afrika‟nın, 

bu geniĢleme sürecinin tamamen dıĢında olduğunu ifade etmektedirler. Yarı 

çevredeki ülkeler, üretim artarken nispeten büyük iç pazarlarının faydalarını 

görmekte, iĢgücü ve fiziksel altyapılarının ve düĢük ücret yapılarının 

avantajını yaĢamaktadırlar.  

KüreselleĢmenin faydalarının geliĢmekte olan ülkelerdeki dengesiz dağılımı, 

yine küreselleĢmenin ulus devletlerin bölüĢüm politikalarının kapasitesini 

sınırlandırmasıyla birlikte Ģiddetlenmekte, hızlı ekonomik büyümenin 

getirdiği sosyal ayrılıklar ve gerilimler tırmanmaktadır. Bu süreç, kendisini 

zaman zaman etnik ve dini kimlik krizleri olarak da göstermektedir. Artan 

ticaret hacmi, sermaye piyasaların serbestleĢmesi ve çokuluslu Ģirketlerinin 

ağırlığının artmasıyla birlikte ekonomik unsurlar giderek küreselleĢmektedir.  





        KÜRESELLEġMENĠN PARLAK AKTÖRÜ: AVRUPA BĠRLĠĞĠ 

 
ABD‟nin hâkim güç olduğu tek kutuplu dünya düzeninde, Avrupa Birliği 

uluslararası politik ekonomide oldukça güçlü bir pozisyona sahiptir ve 

kuĢkusuz “merkez”dedir. Önemli bir küreselleĢme göstergesi sayılan doğrudan 

yabancı yatırımlara bakıldığında, dünyadaki doğrudan yabancı yatırımların 

yaklaĢık % 47‟sini Avrupa Birliği‟nin gerçekleĢtirdiği görülmektedir. Ayrıca 

Avrupa, tüm yatırımlar içerisinde yaklaĢık % 40 oranındaki payı ile dünyanın 

en büyük doğrudan yabancı yatırımı alan bölgesidir.Avrupa Birliği, dünyanın 

en büyük hizmet ihracatçısı ve ithalatçısıdır. Birlik aynı zamanda dünyanın en 

büyük mal ihracatçısı ve ikinci büyük mal ithalatçısı konumundadır. 

 

 

 

             

                              AVRUPA BĠRLĠĞĠNĠN TARĠHÇESĠ 
Avrupa Birliğinin Kronolojisi 

 

BirleĢmiĢ Avrupa ülküsü, gerçek bir siyasi projeye dönüĢüp ülkelerin 

hükümet politikalarında uzun vadeli bir hedef haline gelmeden önce, sadece 

filozoflarla önsezili kimselerin düĢüncelerinde yaĢıyordu. Avrupa BirleĢik 

Devletleri hümanist ve barıĢçı bir hayalin parçasıydı. Avrupa yüzyıllarca, sık 

sık yaĢanan kanlı savaĢlara sahne oldu. 1870-1945 yılları arasında Fransa 

ve Almanya üç kez savaĢtılar. Bu savaĢlarda birçok insan yaĢamını 

kaybetti.  



Bu felaketler üzerine bazı Avrupalı lider ve düĢünürleri, barıĢın 

sürdürülebilmesinin tek yolunun, ülkelerinin ekonomik ve siyasi yönlerden 

birleĢmesi olduğu fikrine vardılar. Avrupa'da ulusal uzlaĢmazlıkları aĢabilecek 

bir örgütlenmenin kuruluĢu Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında totaliter yönetimlere 

karĢı savaĢan direniĢ hareketlerinden kaynaklandı. 

 

 

  

  

                                                                                                                                                                                              

Schumann Planı 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında, Avrupalı devlet 

adamlarının Avrupa'da kalıcı bir barıĢ oluĢturma çabaları hız 

kazandı.Robert Schumann(Fransa DıĢiĢleri Bakanı), Eski 

Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri Jean Monnet„ in 

tasarısına dayanarak, 9 Mayıs 1950 tarihinde, Avrupa 

Devletlerini, kömür ve çelik üretiminde alınan kararları 

bağımsız ve uluslar üstü bir kuruma devretmeye davet etti.  

Schumann Planına göre, Avrupa'da bir barıĢın kurulabilmesi için Fransa ve 

Almanya arasında yüzyıllardır süregelen çekiĢmenin son bulması gerekiyordu. 

Bunun yolu ise, söz konusu kurumun gözetiminde, ortak kömür ve çelik 

üretimini sağlamak ve bu örgütlenmeyi tüm Avrupa devletlerinin katılımına açık 

tutmaktı. 



Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 

Schuman Deklarasyonunun bir sonucu olarak, 1951 yılında, Belçika, Federal 

Almanya, Lüksemburg, Fransa, Ġtalya ve Hollanda'dan oluĢan 6 üye ile Avrupa 

Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu. Söz konusu Topluluğun Yüksek 

Otoritesi'nin ilk baĢkanı ise, Schuman Deklarasyonu'na ilham veren bu fikrin 

sahibi Jean Monnet oldu. Böylece, savaĢın ham maddeleri olan kömür ve çelik, 

barıĢın araçları oluyor; dünya tarihinde ilk defa devletler kendi iradeleri ile 

egemenliklerinin bir kısmını ulusüstü bir kuruma devrediyordu. 

 
Roma AntlaĢması ve Avrupa Ekonomik Topluluğu 

Altı üye devlet, 1957'de, iĢgücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaĢımına 

dayanan bir ekonomik topluluk kurmaya karar verdiler. Böylece, kömür ve 

çeliğin yanısıra diğer sektörlerde de ekonomik birliği kurmak amacıyla, 

1957'de Roma AntlaĢması imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 

kuruldu. AET'nin amacı, malların, iĢgücünün, hizmetlerin ve sermayenin 

serbest dolaĢtığı bir ortak pazarın kurulması ve en nihayetinde siyasi 

bütünlüğe gidilmesiydi. 

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) 

Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 

(EURATOM) da 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma AntlaĢması ile 

kuruldu. Topluluğun amacı, nükleer enerjinin barıĢçıl amaçlarla ve güvenli 

biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla üye devletlerin araĢtırma 

programlarını koordine etmek olarak belirlendi. 



Füzyon AntlaĢması ve Avrupa Toplulukları 

1965 yılında imzalan Füzyon AntlaĢması (BirleĢme AnlaĢması) ile, yukarıda 

adı geçen üç topluluk (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik 

Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) için tek bir Konsey ve tek bir 

Komisyon oluĢturularak, bu Topluluklar, Avrupa Toplulukları adı altında 

anılmaya baĢlandı. 

Gümrük Birliği 

Mamul mallarda gümrük vergileri, planlanandan önce 1 Temmuz 1968'de 

kaldırıldı; özellikle tarım ve ticaret politikaları olmak üzere ortak politikalar 

60'ların sonunda yerli yerine oturmuĢtu. 

 

Ġlk GeniĢleme Dalgası 

Altılar'ın baĢarısı BirleĢik Krallık, Danimarka ve Ġrlanda'yı Topluluk üyeliğine 

baĢvurmaya yöneltti. General de Gaulle yönetimindeki Fransa'nın 1963'de ve 

1967'de Ġngiltere'nin üyeliğine karĢı iki kez veto yetkisini kullandığı çetin bir 

pazarlık dönemini takiben, bu üç ülke 1973'te üye oldular. 

1980'ler: Topluluk Güneye Doğru GeniĢliyor 

Topluluk 1981'de Yunanistan'ın, 1986'da da Ġspanya ve Portekiz'in katılmalarıyla 

güneye doğru geniĢledi. Böylece, üye sayısı 12'ye ulaĢtı 



Avrupa Tek Senedi 

 

Dünyadaki durgunluk ve mali yükün paylaĢımı konusundaki iç çekiĢmeler 1980 

baĢlarında bir "Avrupa karamsarlığı" havasının doğmasına neden oldu. Ancak, 

1984'ten sonra bunun yerini Topluluğun canlandırılması konusunda daha umutlu 

beklentiler aldı. Jacques Delors baĢkanlığındaki Komisyonun 1985'te hazırladığı 

Beyaz Kitaba dayanarak Topluluk 1 Ocak 1993'e kadar tek pazar oluĢturmayı 

kendisine hedef edindi. Avrupa Tek Senedi, 17 ġubat 1986'da Almanya, Belçika, 

Fransa, Hollanda, Ġngiltere, Ġrlanda, Ġspanya, Lüksemburg ve Portekiz 

tarafından, 28 ġubat 1986'da ise Danimarka, Ġtalya ve Yunanistan tarafından 

imzalandı. 

1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile Avrupa Topluluklarını kuran 

AntlaĢmalar kapsamlı bir biçimde değiĢikliğe uğradı. 

 

 MAASTRĠCHT ANTLAġMASI VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ 

 

Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından 3 Kasım 1990'da iki Almanya'nın 

birleĢmesi, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin Sovyet denetiminden 

kurtulmaları ve demokratikleĢmeleri, Aralık 1991'de de Sovyetler Birliği'nin 

çözülmesi Avrupa'nın siyasi yapısını baĢtan aĢağı değiĢtirdi. Üye Devletler 

bağlarını güçlendirme kararlılığıyla, temel özellikleri 9-10 Aralık 1991'de 

Maastricht'te toplanan Avrupa Birliği Zirvesi'nde kararlaĢtırılan yeni bir 

AntlaĢmanın müzakerelerine baĢladılar. 

 

  

 

 



Maastricht AntlaĢması, diğer adıyla Avrupa Birliği AntlaĢması, 1 Kasım 1993 

tarihinde yürürlüğe girdi. Bu antlaĢma ile 1999'a kadar parasal birliğin 

tamamlanmasına, Avrupa vatandaĢlığının oluĢturulmasına ve ortak dıĢ ve 

güvenlik ile adalet ve içiĢlerinde iĢbirliği politikalarının meydana getirilmesine 

karar verildi. 

 Maastricht AntlaĢması ile üç sütunlu Avrupa Birliği yapısı oluĢturuldu. Bu yapının 

ilk sütununu Avrupa Toplulukları (AKÇT, AET ve EURATOM), ikinci sütununu 

"Ortak DıĢiĢleri Güvenlik Politikası", üçüncü sütununu ise "Adalet ve ĠçiĢleri" 

oluĢturuyordu.  

 

Yeni Bir GeniĢleme: Avusturya, Finlandiya, Ġsveç 

1995 yılında, Avusturya, Finlandiya Ġsveç'in katılımıyla, Avrupa Birliği'nin üye 

sayısı 15'e yükseldi. 

 

Ekonomik ve Parasal Birlik 

Avrupa ortak para birimi olan Euro, 1 Ocak 2002 tarihinde resmen tedavüle 

girerek, 12 ülkede kullanılmaya baĢlandı.  

 

Son GeniĢleme Dalgaları 

2004 yılında, Avrupa Birliği'nin tarihindeki en büyük geniĢleme dalgası gerçekleĢti 

ve 10 yeni ülke (Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) Avrupa Birliği'ne katıldı. 2007 

yılında, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla AB'nin üye sayısı 27'ye yükseldi. 

2013 yılında Hırvatistan'ın katılımıyla Avrupa Birliği Üye Devlet sayısı 28'e ulaĢtı. 

 

 

 

 



Lizbon AntlaĢması 

Avrupa Birliği'nin derinleĢme sürecindeki son önemli aĢama, 2007 yılında 

imzalanan ve 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon AntlaĢması ile gerçekleĢti. Bu 

antlaĢma ile, temel olarak, AB'nin karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkların 

giderilmesi ve Birliğin daha demokratik ve etkili iĢleyen bir yapıya kavuĢması 

hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda kapsamlı değiĢikliklere gidilerek, Avrupa 

Topluluğu'nu kuran AntlaĢmanın adı "Avrupa Birliği'nin ĠĢleyiĢi Hakkında 

AntlaĢma" olarak değiĢtirildi. 

 

 

 



       KÜRESELLEġMEYE ALTERNATĠF AVRUPA MODELĠ? 
 

Sosyal anlamda sorumlu bir küreselleĢmeye yönelik adımların atılıyor olduğu 

bir dizi politika zemininde, Avrupa Birliği‟nin küresel anlamda sadece muhtaç 

olanları hedefleme yerine küresel sosyal hakkaniyete yönelik 

düzenlemelerine olan ihtiyaçlar artmaktadır. „‟KüreselleĢmeye insani bir yüz 

oluĢturmak‟‟ ve dünyanın kalkınmasının gittiği yöne iliĢkin kendi değerlerini, 

isteklerini, hedeflerini yansıtma amacı birçok Avrupalı lider tarafından dile 

getirilmektedir. Avrupa Birliği, sosyal refah açısından geleneksel olarak 

ABD‟den daha güçlüdür ve ABD önderliğindeki küresel neoliberalizme karĢı 

Avrupalı bir „sosyal‟ alternatif oluĢturabilme iddiasını taĢımaktadır. Ġddianın 

karĢısında yer alan gruba göre küreselleĢme, karĢı konulabilecek bir olgu 

değildir. Avrupa‟nın dünya siyasetinde güçlü bir sese sahip olması; 

değerlerini, çalıĢma ve yaĢama standartlarını güvenceye alması için tek yol 

uluslararası rekabet gücünün geliĢtirilmesidir. Avrupa‟da bütünleĢme, Roma  

antlaĢmasının iĢlevcilik anlayıĢıyla sürerken; korporatist uyumlaĢtırmayı 

sağlayan, devletin aktif müdahalesini öngören Keynesyen politikaların hakim 

olduğu dönemin sonuna kadar sosyal bütünleĢme tartıĢmaları topluluk 

gündeminde önemli bir yer tutmamıĢtır.  



Avrupa bütünleĢmesi ve küreselleĢme arasındaki etkileĢimin ilk 

yansımalarından biri 1986 yılında Avrupa Tek Senedi‟nin imzalanması ve 

„Ortak Pazar‟ ın oluĢturulmasıdır. Ülkelerin ortak yakınsama (convergence) 

kriterlerine ulaĢmak amacıyla bütçe açığından kaçınmaları sosyal 

harcamalarda kısıntıya gidilmesine sebep olmuĢtur. Pakaslahti tarafından 

yapılan ve Castells  tararından aktarılan çalıĢmaya göre, getirilen 

düzenlemelerin sosyal politikaya etkileri açısından dört grup ülke ortaya 

çıkmıĢtır: Almanya, Fransa Belçika yakınsama kriterlerini sosyal 

harcamalarını keserek, Portekiz, Ġspanya ve Ġtalya sosyal politika dıĢındaki 

alanlardan tasarruf ederek, Kuzey ülkeleri ise patika bağımlılığının da etkisiyle 

Ekonomik ve Parasal Birlik ile sosyal harcamalar arasında bağ kurmayarak ve 

harcamalarını değiĢtirmeyerek kriterleri karĢılamıĢlardır. Üye devletlerin 

piyasalarının bütünleĢmesi, korumacı maliye politikalarının da kısıtlanmasını 

içeren neoliberal siyasi ekonomik gündemin teĢviki, ekonomide devlet 

müdahalesinin azalması, daha küçük bir kamu sektörü yaratılması ve 

serbestleĢme ile ekonomik yapılanmalarının yeniden düzenlenmesi, mali 

piyasalarının küresel olarak bütünleĢmesine ve uluslararası ekonomi politiğin 

neoliberal küreselleĢme yönünde dönüĢümüne katkıda bulunmuĢtur. Bu 

perspektiften bakıldığında Avrupa Tek Senedi‟nden Euro‟ya geçiĢte ve doğuya 

geniĢleme hareketlerinin hepsinde neoliberal küreselleĢme ile bir bağ 

varolmuĢ ve uygulanan politikalar küreselleĢme söylemiyle meĢru kılınmıĢtır. 



Burada neoliberal küresel güçler, ulusal sosyal güçlerin üstesinden 

gelmektedir ve kapsamlı reformların sorumluluğu küreselleĢmeye 

yüklenmektedir. Bu durum, sosyal uyumdan uzaklaĢılmasına rağmen, tek 

para birimine geçiĢ ve olumsuz koĢullarda bile ekonomik büyümenin 

devam etmesi gibi faydalı sonuçlar olarak sunulduğunda vatandaĢlar 

tarafından kabul edilebilir hale gelmektedir.  

                

            KÜRESELLEġMENĠN GETĠRDĠKLERĠ 

 
KüreselleĢme, Avrupa toplumları açısından derin ve kalıcı sonuçlar 

doğurmuĢtur. Bu sonuçlardan en önemlisi, geleneksel  Avrupa  refah 

devletini güçlü haliyle korumanın zorluğudur. ġirketler ve devletlerin bir 

araya gelerek belli politikalarla biçimlendirdikleri kapitalizmin baĢlıca 

özellikleri; kilit ekonomik faaliyetlerin küreselleĢmesi, örgütlenmede 

esneklik ve iĢgücüyle iliĢkisinde yönetimin daha yetkili olmasıdır.Rekabet 

baskıları, esnek çalıĢma ve örgütlü emeğin zayıflaması; sanayi çapında 

toplumsal sözleĢmenin köĢe taĢı olan refah devletinin daralmasına yol 

açmıĢtır. Sermayenin hareketliliği ile üretimin ağlar oluĢturması, özellikle 

Avrupa‟nın en güçlü olduğu imalat sanayisine iliĢkin yatırımların iĢgücü 

maliyetlerinin daha düĢük, sosyal güvenlik ve diğer yasal düzenlemelerin 

daha gevĢek olduğu coğrafyalara kaymasına yol açmıĢtır. 

 

 

 

 



Emek piyasalarında esneklik arayıĢı ve Avrupa Birliği‟ne yapılan yatırımların 

nispeten azalması, refah devletinin mali istikrarının dayandığı istihdam temelini de 

küçültmüĢtür. Refah devletinin önemli ölçüde küçültülmesi, 1990‟larda Almanya, 

Fransa, Ġspanya ve Ġtalya‟nın da gündemlerinin ilk sıralarına yerleĢmiĢtir. Ġsveç‟in 

diriliĢi büyük ölçüde sosyal harcamalardaki yüksek kesintilerden, iĢgücü 

piyasalarının esnekleĢtirilmesinden ve insan sermayesine yapılan yatırımların 

finansmanının yüksek vergilere tabi tutulmasından kaynaklanmaktadır. Bunların 

sonucu olarak eĢitsizlik, yoksulluk ve toplumsal dıĢlanma kayda değer bir 

yükseliĢe geçmiĢtir. Öte yandan, bilgi teknolojilerinin yayılması ile bir bütün olarak 

ekonomide istihdam düzeyinin yükselmesi arasında sistematik bir iliĢki de 

gözlenmemiĢtir.  

Kapitalizmin çıkarları küreselleĢme ile rasyonelleĢtirilmiĢtir.Yukarıda sayılan 

faktörlerin sonucunda  Avrupa Birliği vatandaĢlarının  bütünleĢme sürecine 

gösterdiği husumet, Birliği küreselleĢmeye uyarlanma yolunda zorunlu bir 

adım olarak sunan birçok siyasi liderin söylemiyle birlikte güçlenmektedir. Çünkü 

ekonomik değiĢiklikler, iĢgücü piyasalarının esnekliği ve refah devletinin 

küçültülmesi her ülkenin Avrupa Birliği‟yle bütünleĢmesinin olmazsa olmaz koĢulu 

olarak sunulmaktadır. Küresel düzeyde yaĢanan toplumsal hareketliliğe paralel 

Ģekilde, Avrupa Birliği ölçeğinde refah devletinin sarsılması bir muhalefetin 

doğmasına sebep olmaktadır.  

 

 

 

 

 



Bu muhalefetin kaynakları büyük ölçüde toplumsal ve ekonomik çıkarlara 

uzansa da kendilerini milliyetçiliğin diliyle, kültürel kimliğin, küresel piyasalar ve 

Avrupalı bürokratlara karĢı savunulmasıyla ifade etmektedir.KüreselleĢmenin 

Avrupa‟da sermaye, teknoloji ve üretime dönük yatırımların dolaĢımına 

damgasını vurmuĢ olmasına rağmen emeğin dolaĢımı çok kısıtlıdır. Küresel 

kapitalizm; malların, bilginin ve sermayenin global düzeyde hızlı ve serbest 

dolaĢımını öngörse de kiĢilerin serbest dolaĢımı söz konusu değildir.  Her ne 

kadar bazı ülkeler tarafından yasadıĢı göçe göz yumulmasına ve birtakım nüfus 

akımları gözlenmesine rağmen, bu tür istisnalar küresel kapitalizmde insanların 

serbest dolaĢımının desteklendiğini kanıtlamamaktadır. Avrupa Birliği‟nde ilk 

kurumsallaĢan uygulamalardan biri, dolaĢım ve sınır kontrol düzenlemelerini 

oluĢturan Schengen AntlaĢması‟dır.  

Öte yandan, yeni sosyal modelin Avrupa Birliği düzeyinde uygulanması için 

ekonomik koĢulların yanı sıra siyasi koĢullar da yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla 

ekonominin küreselleĢtiği ve siyasetin AvrupalılaĢtığı bir dönemde demokrasi ve 

katılımcılıkta bir gerilemeyle karĢı karĢıya kalan Avrupa yurttaĢları, kendi 

uluslarını siper alır duruma gelmiĢlerdir. Avrupa bütünleĢmesinin küreselleĢmeye 

ayak uydurmasıyla milliyetçilik akımları artmıĢtır. Beklentiler, Avrupa Birliği‟nin 

siyasi bir yapı olarak ayakta kalmasının, milliyetçiliği dizginlemesine bağlı olacağı 

yönündedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    SONUÇ 

Yeni dünya düzeninde, savaĢ sebebi sayılan ideolojik ayrılıkların yerini insan 

hakları, liberal demokrasi ve kapitalist serbest piyasa ekonomisini savunan 

neoliberal ideolojiler almıĢ; küreselleĢme, liberal ideolojinin yeni ifadesi 

olmuĢtur. Avrupa Birliği bütünleĢmesinin gerçek baĢarısı, Birliğin neoliberal 

ekonomi anlayıĢının ihtiyaçları etrafında hareket etme becerisi olmuĢtur. 

Küresel hiyerarĢiye eklemlenmiĢ parlak bir aktör olan Avrupa Birliği 

küreselleĢmeye karĢıt olarak yeni sosyal modelini ve anlayıĢını oluĢturmakta 

baĢarılı olamamıĢtır.  

Kendi içerisinde bile tam olarak oluĢamayan demokrasi, uyumlulaĢtırılamayan 

ortak dıĢ politikası, azınlık hakları çerçevesi ve sosyal devlet anlayıĢının zarar 

görmesi, 11 Eylül sonrasında yaĢanan insan hakları ihlallerine karĢı tutumu; 

büyük gücüne ve merkezi konumuna rağmen Avrupa Birliği‟nin 

küreselleĢmeye karĢı “iyi polis” olma iddiasında baĢarılı olamadığını 

göstermektedir. Bu bağlamda siyasi açıdan Avrupa Birliği‟nin küresel 

dengedeki etkisi ve yeri sorgulanmaya baĢlanmıĢtır. 

 Küresel açıdan gücünü büyük ölçüde neoliberal politikalarından almasına ve 

küreselleĢmeye sosyal alternatif olma iddiasından uzak görüntüsüne rağmen 

Avrupa Birliği; bölgesel bir bütünleĢme hareketi olarak, kendi odağını 

ekonomik çıkarlardan siyasi bütünleĢmeye çevirebilmiĢ olması açısından 

dünyadaki tek örnektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dünya üzerindeki birçok bölge, aynı dil ve hatta aynı etnik kökenden gelen 

milletler arasında çatıĢmalara sahne olurken; Avrupa, geride büyük yıkıcı 

savaĢları bırakmıĢ bir bölge olarak birleĢebilmiĢ ve birçok alanda ulusal egemenlik 

yetkilerini ulus ötesi mekanizmalara bırakabilmiĢtir. KüreselleĢmenin Telos‟u olan 

tamamen bütünleĢmiĢ bir dünya düĢünüldüğünde; Avrupa Birliği, bölgede barıĢ 

içerisinde yaĢayabilen, iĢbirliği alanlarını sürekli arttırma çabasında olan, devleti 

ortadan kaldırmaksızın siyasi açıdan bütünleĢebilen halkların bir arada 

yaĢayabildiği bir model olarak, küreselleĢme penceresinden yansıyan bir umut 

ıĢığıdır. 

 

 



                               SORULAR 

 
1. Dünya ekonomisi, küresel ekonomiye nasıl dönüĢmüĢtür ? 

         Castells‟e göre, iletiĢim teknolojilerinin sağladığı yeni alt yapıya bağlı 

olarak, devletler ve ulus üstü kurumların liberalleĢmesi politikalarıyla 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

2. KüreselleĢmenin ulus devletlerin bölüĢüm politikalarının kapasitesini 

sınırlandırmasıyla birlikte oluĢan sosyal ayrılıklar (etnik, dini vs.) ve 

gerilimin sebebi nedir? 

         KüreselleĢmenin faydalarının geliĢmekte olan ülkelerdeki dengesiz 

dağılımı. 

 

3.Avrupa Birliği‟nin küreselleĢme bağlamında amacı nedir? 

         Kendi sosyal modelini, normlarını ve çalıĢma standartlarını koruyarak 

küreselleĢmeyle birlikte var olmak ve küreselleĢme karĢısında politikaları 

insancıllaĢtırmaktır. 

 

4.AET „(Avrupa Ekonomik Topluluğu)yi kuran antlaĢma? 

         Roma AntlaĢması 1957 

 

5.KüreselleĢmenin Avrupa Birliği‟ne olan etkisinin sonuçları? 

          „‟Ekonomik ve Parasal Birlik‟‟ (Euro ortak para birimi oluyor) 

 

       



6. Avrupa Birliği‟nin ilk kurumsallaĢan uygulaması? 

        Schengen AntlaĢması 

 

7. KüreselleĢmenin dağılımı nasıl sınıflandırılmıĢtır? 

        GeliĢmiĢ ülkelerde etkili, geliĢmekte olan ülkelerde sınırlı, 3.Dünya 

ülkelerinde ise etkisiz olmuĢtur. 

 

8. KüreselleĢme en çok hangi toplumda etkili olmuĢtur? 

         Kapitalist toplumda 

 

9. Ulus devletlerin bölüĢüm politikalarının kapasitesini sınırlandırması 

ülkeler arasında etkisini nasıl gösterir? 

         Etnik ve dini kimlik krizleri olarak gösterir. 

 

10.KüreselleĢmenin en temel özelliklerinden biri değilidir? 

        

       A. Yeni malların önce arzu haline gelmesi sonra ihtiyaç haline getirilmesi 

       B. Uzun dönemde karların belli bir piyasada kalmaması. 

       C. Avrupa Birliği dünyanın en büyük hizmet ihracat ve ithalatçısıdır. 

       D. Uzun dönemde karların pazarı sürekli geniĢletme arzusu içine 

girmesi. 
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