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ÖZET
Bu araĢtırma, dört ana baĢlıktan oluĢmaktadır.
Birinci olarak, konuya kavramsal düzeyde bir giriĢ açıklaması yapılmıĢ ve kısa bir tarihçe
verilmiĢtir.
Ġkinci olarak, küreselleĢme olgusunun ne olduğunu ve niteliği hakkında görüĢler dile getirilmiĢtir.
Bu olgunun dünya ölçeğinde ortaya çıkardığı yapılar ve değiĢmeler belirtilmiĢtir.
Üçüncü olarak, küreselleĢmenin ulus- devlet yapıları üzerine bozucu ve parçalayıcı etkileri
belirtilmiĢ ve ulus- devlet'e verilen yeni rolü açıklanmıĢtır.
Dördüncü olarak, küreselleĢme olgusunun dünya ve ulus ölçeğinde ortaya çıkardığı çeliĢkilere
yer verilmiĢtir.
En son olarak da sonuç ve öneriler bağlamında araĢtırmanın genel bir değerlendirilmesi
yapılmıĢtır.
Anahtar Sözcükler: KüreselleĢme, Ulus-devlet, UlusaĢırı kuruluĢ, Parçalanma.

ABSTRACT
This study consist of four main titles. In the first title an introduced of a conceptual level was
given and a short story was presented.
In the second title, some views about what the globalization is and about it's charasterstic were
mantioned. The changes and structures that this fact introduced, within the world criterion were also
stated.
In the third title, the destructive affect of globalization on Nation-State were determined and the
role given to the Nation- State was explained.
In the forth title, the conradictions that the globalization fact introduced in the world criterion
were discussed.
In conclusion and suggestion part a general evolution of this study was introduced.
Keywords: Globalization, Nation-State, Transnational Foundation, Fragmentation.
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GiriĢ
Bu araĢtırmanın amacı, küreselleĢme olgusunun ne olduğunu ve niteliğini, ulus-devlet yapıları
üzerine etkilerini, uluslararası ve ulusal düzeydeki çeliĢkileri açıklamaktır. Diğer bir ifade ile, ulus
devlet yapılarının küreselleĢme ile hangi zorlamalara uğradığını, nasıl etkilendiğini ve değiĢim
gösterdiğini tartıĢmaktır. Bu bağlamda, küreselleĢmenin getirdiği bütünleĢme ve parçalanmaların neler
olduğunu, uluslararası politikanın yeni aktörlerini, bu sürecin kimlerin yararına ve kimlerin zararına
iĢlediğine dikkati çekmek ve ulus devlete biçilen yeni görev ve yapılanmalara ıĢık tutmaktır.
Ġçinde yaĢadığımız bu dönem yaygın olarak ve moda deyimi ile "küreselleĢme" olarak
açıklanıyor. "Yeni Dünya Düzeni" ya da "KüreselleĢme" denildiğinde ilk akla gelen genellikle Sovyetler
Birliği'ndeki sosyalizmin çökmesi ve konfederasyonun dağılmasından sonra uluslararası sistemde
ortaya çıkan durum anlaĢılmaktadır (Sönmezoğlu, 1995: 10). Soğuk savaĢtan sonra yaĢanmakta olan
bu değiĢim süreci, ticaret, sermaye hareketleri ve teknolojinin "transnational" bir özellik kazanarak
yayılması, yoğunlaĢması; ulus devlet yapılarını aĢarak sınır ötesi çıkar gruplarını ve değiĢik uluslara
mensup bireyleri sıkı çıkar bağları ile birbirine bağlamaktadır.
Kapitalizmle beraber ortaya çıkan ve son üç buçuk yüzyılda geliĢen ulus-devlet olgusu;
yaĢamımızı, toplum anlayıĢımızı ve uluslararası iliĢkilerimizi büyük çapta belirlemiĢtir. Ancak, ulus
devlet son yıllarda yoğun olarak yaĢanmaya baĢlayan küreselleĢme değiĢim süreci ile önemli ölçüde
aĢındırılmakta ve yeniden yapılanmaya zorlanmaktadır.
Bauman'a göre küreselleĢme imgesinden çıkarılabilecek en derin anlam, dünya sorunlarının
belirsiz, kuralsız ve kendi baĢına buyruk doğasıdır (Bayman, 1999: 69). Diğer bir deyiĢle, bir merkezin,
bir kontrol masasının, bir yönetim kurulunun ve bir idari büronun yokluğudur. KüreselleĢme, bu hali ile
"Yeni Dünya Düzensizliğidir.
Tarihçe
KüreselleĢme kavramı konusunda genel ve/veya evrensel olarak bir uzlaĢma yoktur. Kavramın
ilk ortaya çıkıĢı Batı'da 1980 yılları ortalarında kamu politikaları dolayımında "karĢılıklı Bağımlılık"
karĢılığı olarak kullanılmıĢ ve o zaman için çoğunlukla genel bir ekonomik durum içinde görülmüĢtür.
KüreselleĢme, basit olarak mal, para ve hizmetlerin ulusal sınırları geçerken büyük ölçüde ivme
kazanmasıyla beraber, ticari ya da ekonomik bir hızlanma sürecini anlatır. Bu süreç, özellikle
çokuluslu Ģirketlerin rolü konusundaki yazılarda, onların çevrelerindeki yan kuruluĢları ve üyeleriyle
yatay bütünleĢmede küresel ağlarıyla biçimlenir. Diğer taraftan, küreselleĢme çok boyutlu, derin ve
görünümleri oldukça karmaĢık bir olgudur. Bu nedenle, küreselleĢme olgusunu bütün yönleri ile
kavramak ve basit bir biçicnde tanımlamak kolay değildir. Birçok bakımdan bu süreç
uluslararasılaĢmanın geçmiĢteki trendlerinden çok farklı görünmektedir. Bu yüzden, küreselleĢme
tartıĢmaları hakkındaki eleĢtirilerde, küreselleĢme teriminin sıklıkla belirsiz ve birbirine aykırı biçimde
kullanıldığı konusunda itirazlar vardır (Dhanapala, http: //vvvvvv.disarmaman.un.orgj.
Batı kapitalist üretim sisteminin, yayılarak kendi verileri içinde dünyayı yeniden örgütlemesi ve
sonunda bir "Dünya Sistemi" durumuna gelmesi, tarihsel olarak baĢlıca üç ayrı süreci izler. Yani, bu
duruma göre küreselleĢme yeni bir olgu değildir. Bu süreçler, tarihsel olarak birbirini izleyen,
kapitalizmin bunalım süreçlerini içine alan yayılma dönemleridir ve kısaca Ģöyle sıralanabilir (Oran,
2000: 4- 5):
Birinci olarak KüreselleĢme: 1490'da baĢlayıp 18. Yüzyılda da devam eden, Batının
"merkantilizm politikalarına" baĢlangıç teĢkil eden, denizaĢırı keĢiflerin yapılmasına olanak veren
teknoloji ve denizcilikteki geliĢmeleri içine alan dönem. Böylece "Sömürgecilik (Kolonyalizm)" dönemi
baĢlar ve sömürge ülkeleri de "Koloni Milliyetçiliği" yaparak bağımsızlıklarını kazanırlar.
Ġkinci olarak KüreselleĢme: Batının ikinci yayılması 1870' den sonra baĢlar ve 1890'larda
kurumsallasın Bu yayılma da Batının muazzam teknolojisi ve sanayi devrimi ile girdikleri toprakları
askerî iĢgale uğratmak biçimde gerçekleĢir. Artık sadece "Hıristiyanlık" götürmek değil, beyaz adam
kendisini iĢgal ettiği yerlerdeki halkları "uygarlaĢtırma görevi" ile meĢrulaĢtırır. Böylece ırkçılık,
emperyalizmin bir sonucu olarak doğar (Oran, 1997: 68- 67).

Üçüncü olarak KüreselleĢme: Altyapı açısından, yine "Batı"nın ulusal pazarları Batı burjuvazisine
yetmez. Dolayısıyla paranın bütün "Küre"yi içine alacak kadar geniĢletilmesi gerekecektir. Üst yapı
açısından ise Batı kültürü bütün dünyayı sarar. Artık bu kültür sadece "Batıcı" okullarda değil,
televizyonda eğlence programlarını seyrederken ve internette gezinirken "damardan" verilir.
KüreselleĢme Olgusunun Ne'liği ve Niteliği
Benjamin Barber'a göre, bugün dünyamızda kuvvetli iki güç vardır: KüreselleĢme ve
parçalanma. KüreselleĢme, kısmen küresel kapitalist ekonomik sistemi takip eden bütünleĢmeyi
gösterir. Fakat, aynı zamanda ve daha da önemlisi dünya kültürünün "AmerikanlaĢma"sını ifade eder.
Diğer bir ifade ile Barber için küreselleĢme, ekonomik benzeĢme ya da birleĢmeden daha çok, kültürel
"AmerikanlaĢma"dır. Dünyanın neresinde olursa olsun, insanlar isterlerse Avrupa'dan Dancehall
müzik, Nijerya'dan Hiphop ve Japonya'dan Jeans bulabilir. Amerika'nın 1920'lerde en önemli kültürel
icatlarından biri olan "Hipness" Afrikalı - Amerikalı topluluklardan gelir. Dünyanın küresel kültür
göstergelerinin çoğu "Hipness" dünya görüĢünü kabul eder ve dinleyenler hip olmaya çalıĢır (Grant,
http: www.urbana.org Ġndirilme tarihi: 15/09/2003).
Ġkinci güç, "parçalanma" ise yükselen milliyetçilik bağları, etnik çatıĢma ve politik bir güç olarak
dini darbelere dayanır. Diğer bir ifade ile bu parçalanmanın adı "BalkanlaĢtırma ve KabileleĢtirme" dır.,
Bütün bunlar çoğunlukla dünya yüzünde akıtılan kanlara sebep olan ve parçalanmanın getirdiği
Ģiddetin kör güçleridir.
Sosyolog Anthony Giddens'a göre, yirminci yüzyılın sonunda yaĢadığımız çağ ile önceki çağ
birbirinden çok farklıdır. KüreselleĢmeyi ekonomik bir süreç olarak düĢünebiliriz. KüreselleĢme
olgusunun temelinde, iletiĢim biçimi alanında ortaya çıkmıĢ olan muazzam değiĢmelerdir ve bu
değiĢmelerle ilgili bütün iliĢkiler üzerine büyük bir etkiye sahiptir. Her an elimizin altındaki haberleĢme
imkanları, bütün insanlar için hayatın temel yapısında çok büyük değiĢmelere neden olmaktadır
(Giddens, 2000: 24). Bilgi teknolojilerinin alt yapılarındaki temel değiĢmelerle birlikte, ekonominin
temel merkez noktasında sanayiden hizmet sektörüne kadar değiĢmeler olmuĢtur. Buna bağlı olarak;
bilgi, eğlence, elektronik ve finans alanındaki hizmetler ekonominin en önemli öğeleri olunca, bütün
yaĢamımız buna göre biçimlenmeye baĢlamıĢtır.
Diğer taraftan, iletiĢim teknolojilerine bağlı olarak, bilgi ve ulaĢım teknolojileri öylesine etkilidir ki,
dünyanın herhangi bir yerinde olan herhangi bir olay, kürenin diğer bir kısmında yaĢayan bir kimseyi
ilgilendirir hale gelmiĢtir. TaĢıma araçlarındaki ilerlemeler de yaĢantımızdan coğrafik sınırları kaldırarak
küresel hareketlerimize katkıda bulunmaktadır (Baumann, 1999a: 20).
KüreselleĢme ile beraber, çok kültürlülük konusundaki tartıĢmaların arkasındaki temel geliĢme,
bir tek kültürlülüktür. Yani, bir tür homojenleĢmenin ya da aynileĢmenin olduğu çok açıktır (Gutman,
1996). KüreselleĢme ile birlikte, Batı tipi ekonomik davranıĢ dünyanın geri kalanını kendisine benzetir
ve yaĢam biçimimiz standartlaĢmıĢ olur (Yıldırım, 2000: 74). Ayrıca, Kuzey Amerikalılarda olduğu gibi
internetin bütün dünya düĢüncesini biçimlendirmek için planlandığını ileri sürenler ve eleĢtirenler de
vardır (De Benorst, 1996: 120).
KüreselleĢme süreciyle beraber, gelenekler çöker ve köktencilik tehlikesi baĢ gösterir (Giddens,
2000: 61- 63 ve Thurovv, 1997: 195- 202). Köktencilik, geleneğin altında bir kuĢatma ve geniĢ
anlamda geçmiĢe özlem demektir. Gelenekler çökerken fanatizm ve hoĢgörüsüzlük patlar. Akıl sağlığı
açısından köktenciliğin önemi, Ģiddet ve hoĢgörüsüzlük için toplumsal bir araç oluĢturur.
Günümüzde medya, dünyanın her yerinden aynı anda haberdar olmamızı sağlarken, bu arada
dizi film, sinema gibi kültürel ürünler üreten ülkelerin ürünlerini sunmaktadırlar. Bu bağlamda,
yayıncılıkta kültürel enformasyon üretimini elinde bulunduran egemen ülkelerin "kültür kodları" ve
"kütür modelleri" azgeliĢmiĢ ya da geliĢmekte olan ülkelerin insanlarını etkilemektedir (Bayhan, 1995).
Çoğunlukla, kültür enformasyon ürünleri de ABD kaynaklı olduğu için "YaĢam Alanlarının
AmerikanlaĢması" sürecinden söz edilebilir.
BirleĢmiĢ Milletler 1945'te kurulduğunda, uluslararası iliĢkileri belirleyen temel aktörlerin
devletler olduğu herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Oysa artık günümüzde uluslararası iliĢkileri ve

dünya ekonomisini etkileyen yeni aktörler ortaya çıkmıĢtır. Çok uluslu Ģirketler, hükümet dıĢı örgütler,
medya kartelleri, araĢtırma ve düĢünce kuruluĢları (think-tank), dahası bazı devletlerin yıllık
GSMH'sından daha fazla kiĢisel serveti olan bireyler ve yatırımcı konsorsiyumlar küreselleĢmenin yeni
aktörleri olarak ön plana çıkmıĢlardır (Öztürk, http://mfa.gov.tr/turkce).
Çok uluslu Ģirketler, günümüz uluslararası sistemini etkileyen, kontrol eden ve yönlendiren
aktörlerin baĢında gelmektedir. BirleĢmiĢ Milletlerin son verilerine göre, dünyanın en büyük 200 çok
uluslu Ģirketinin toplam kaynakları 7.1 trilyon
ABD dolarıdır. Dünyadaki ekonomik faaliyetlerin yaklaĢık dörtte biri dolayında olan bu rakam,
BirleĢmiĢ Milletler üyesi 189 ülkeden, 182'sinin toplam ekonomik varlıklarından daha fazladır. Artık çok
uluslu Ģirketlerin ihtiyaçlarını, çıkarlarını ve hedeflerini gözetmeyen bir uluslararası ekonomik
sistemden söz etmek mümkün değildir.
Birçok geliĢme ve değiĢmeye bakarak, Paul Streeten küreselleĢme sürecini; teknoloji, konum ve
belli özellikler bakımından yeni; birçok bakımdan tarihsel olarak benzersiz olarak niteler (Streeten'den
aktaran Dicken, 1992). Peter Dicken ekonomik aktivitelerin küreselleĢmesini niteliksel olarak
uluslararasılaĢmanın geçmiĢ trendlerinden farklı olduğunu söyleyerek Streeten'in görüĢünü
desteklemektedir. Dicken'a göre küreselleĢme uluslararası olarak dağınık aktiviteler arasında
fonksiyonel bütünleĢmenin bir derecesini ima eden, daha çok en son bir olgu ve uluslararasılaĢmanın
daha ileri karmaĢık bir formudur (Dicken, 1992).
KüreselleĢme nedir? KüreselleĢmenin ayırıcı ve karakteristik özellikleri nelerdir? Steve Smith ve
John Baylis, küreselleĢmeyi toplumlar arasında artan karĢılıklı bağlılığın bir süreci olduğunu
söylemektedirler (Smith ve Baylis, 1997). Bu konuda yapılan birçok tartıĢmaların ortak noktaları
aĢağıda verilen üç noktada toplanabilir:
1.

Ekonomik olarak, ulusaĢırı ticari malların akıĢı ve üretim faktörleri (para ve emek gibi unsurlar)
hızlanıyor,

2.

Politik olarak, ulus- devlet egemenliği sarsılıyor ve uluslarüstü otoritelerin etkisi artıyor,

3.

Sosyo-kültürel olarak, dünyanın farklı bölgelerindeki insanlar arasındaki iliĢki, kültürel
homojenleĢmenin etkisiyle küresel bir kültürün geliĢimi artırılarak daha kolaylaĢıyor.

Sonuç olarak, birçok yazar tarafından küreselleĢme sürecinin ekonomik güçler tarafından
(Transnational Company) baĢlatıldığı belirtilmektedir. Bu güçlerin çoğunun küresel alanda çok yüksek
kârlar aradıklarını ve iletiĢim, taĢıma, medya ve üretim teknolojilerinin hızlı geliĢimiyle de
desteklendiklerine iĢaret ediliyor. Peter Dicken, TNC (Transnational Company)'nin ekonomik
aktivitede küresel değiĢmeyi yaratan en önemli tek güç olduğunu, strateji ve iĢlemlerinin daha çok
teknolojik değiĢim güçleri tarafından etkilendiğini belirterek, ekonomik güçlerin küreselleĢmedeki
etkilerini desteklemektedir (Dicken, 1992). Bu iddialar üzerine eleĢtiriler, küreselleĢmenin yeni bir Ģey
olmadığı ve ulus devletlerin bu olguyu etkilemek için hala anahtarı ellerinde tuttukları yönünde
yoğunlaĢmıĢtır. Ayrıca TNC (Transnational Company)'nin bütünüyle bütün kürede yer almadıkları,
fakat sadece kısmen ileri ülkelerin bazı bölgelerinde yerlerini aldıkları belirtilmiĢtir. Bu eleĢtiriciler
arasında yer alan Paul Hirst ve Grahame Thomson ampirik ve istatistiksel veriler sunarak
küreselleĢme mit'ini açığa çıkarmaya çalıĢmıĢlardır (Hirst ve Thomson, 1996). KüreselleĢme özellikleri
hakkındaki bu tartıĢmalar kaçınılmaz olarak ulus devletin değiĢen rolü konusunda tartıĢmalara neden
olmuĢtur.
Günümüz dünyasının en büyük olayı küreselleĢmenin mevcut yapı ve kurumlar üzerine
etkilerinin nasıl yorumlanması gerektiği üzerine genelde birbirine karĢıt iki ana tez var. Birinci teze
göre, küreselleĢme, çağdaĢlaĢma ve geliĢme demektir; bu nedenle, önüne geçilemeyecek ve üstelik
de geçilmemesi gereken, dahası, desteklenmesi gereken bir süreçtir. Bu düĢünceyi, paylaĢanlara
göre küreselleĢme, ekonomik, siyasal ve uluslararası düzen bakımından herkese yararı vardır. Diğer
taraftan ikinci tezi savunanlara göre ise küreselleĢme "emperyalizmin" 21. yüzyıl baĢındaki
uygulanıĢının adıdır (Oran, 2000: 1-3).

ġaylan'a göre, küreselleĢme sürecinin ardında kapitalizmin evrimsel ve evrensel geliĢimi vardır.
300 yıllık tarihi geliĢimi içerisinde kapitalizm, genel olarak büyüme, kriz, krizden çıkıĢ için yeniden
yapılanma biçiminde kendini gösterir. Krizin nedeni de .kapitalist üretim "modu"dur. Sermaye birikimi
ile baĢlayan kriz doğal olarak ve giderek toplumsal, politik ve ekonomik yapıları etkiliyor ve yeniden
yapılanma giriĢimleri ile de kriz içinden çıkmaktadır (ġayian, 1996:21).
Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası, kapitalist ekonomide yaĢanan uzun geliĢme, sermayenin
uluslararasılaĢmasını ileri boyutlara getirmiĢ ve bu süreçte üretimin kendisi ilk kez kitlesel ölçekte
uluslararası bir nitelik kazanmıĢtır. Bu anlamda küreselleĢme, sadece teknolojik geliĢmelerin getirdiği
kaçınılmaz bir sonuç değil, aksine kapitalizmin doğasında, mantığında vardır (Savran, 1992: 76).
Dolayısıyla küreselleĢme, kapitalizmin girdiği krize, çok uluslu Ģirketler (ÇUġ), IMF ve Dünya Bankası
gibi uluslarüstü kuruluĢlar öncülüğünde çözüm aramasıdır.
"KüreselleĢme" ya da "ulusal ekonomilerin dünya ekonomisi ile bütünleĢme" süreci, sermayenin
uluslarüstü akıĢkanlığı sağlamaya yönelik çabaların bir ürünüdür (Yıldız, 1994: 231). Bu süreç, bu
nedenle ulusaĢırı sermaye merkezlerinin önemini arttırmaktadır. Euro- piyasalar, off-shore merkezleri
ve ulusaĢırı bankaların bu merkezlerle kurdukları global ağ, devletlerin para ve kredi politikalarını
denetimde tutmalarını boĢa çıkarmakta ve sermayenin akıĢ yönü üzerinde de devletlerin etkisini
azaltmaktadır. Kısaca ulusaĢırı bankalar ve Ģirketler, büyük ölçüde dünya para ve sermaye akıĢına
egemen olmaktadırlar.
KüreselleĢme ve "Yeni Dünya Düzeni" siyasal ekonomisinde, hegemonya ve "merkez",
yarı-çevre hiyerarĢisindeki iliĢkilerde herhangi bir değiĢikliğin olmadığını söylemek olanaklı görünüyor.
Bugün "yeni" diye ileri sürülen düzen, eski eĢitsiz iliĢkilerin devamından baĢka bir Ģey değildir (Yıldız,
1995: 238). Yani sistemin mantığında yeni bir Ģey yoktur. Aynı hegemonyacı anlayıĢ ve hiyerarĢi
devam etmektedir. Bu bakımdan, "merkez" konumundaki ülkelerden hiçbirinin "yarı-çevre" konumuna
düĢmesi mümkün değildir. Ama, "yarı-çevre" bazı ülkelerin "merkez" konumuna çıkmaya çalıĢtığı
söylenebilir.
Günümüzde uluslararası sistemin geleceğine bakıldığında, birbirleriyle çeliĢkili gibi gözüken iki
farklı sürecin birlikte geliĢtiği söylenebilir. Bu iki süreç, ayrıĢma ve bütünleĢme eğilimi göstermektedir.
Örneğin, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya'nın dağılması ile ortaya çıkan ayrıĢma sadece federatif
yapıların sorunu olmaktan çıkmıĢ, üniter nitelikle devletleri de etkilediği ve etkileyeceği söylenebilir.
Doğu ve Batı Almanya'nın birleĢmesi ise bütünleĢmeye örnektir.
Sonuç olarak, günümüz küreselleĢmesi esas olarak, sanayi sermayesi ile finansman
sermayesinin birbirinden ciddi bir biçimde kopmasıdır. Diğer bir deyiĢle, küreselleĢmeyi devindiren
üretim sermayesi değil, ondan kopan finansman sermayesidir. Dizginsiz finansman sermayesi,
dünyanın her tarafında en kısa vadede en yüksek getiriyi almak için inanılmaz bir hareketlilik kazandı.
Ancak, hala finansman sermayesinin önündeki en büyük engel, ulus-devlettir (ġayian, 1996: 23).
Yani, hangi sermaye gelecek, hangi koĢullarda gelecek, ne kadar sermaye çıkacak ve hangi alanlarda
kullanılacak gibi konularda ulus devletin müdahaleleri söz konusuydu. Bu engel, ulusal toplumların
yeni bir örgütlenmeye gitmeleri ile açıldı. Bu örgütler, AB Avrupa Birliği, NAFTA Kuzey Amerika
Ticaret Örgütü ve APEC Asya- Pasifik Ekonomik ĠĢbirliği Örgütü gibi oluĢumlardır. Böylece ulus
devletlerin finansman sermayesini dizginleme, denetleme, etki ve yetkisi ortadan kalkmıĢtır.
KüreselleĢmenin Ulus Devlet Üzerine Etkileri
Barber'a göre, küreselleĢme ve parçalanma görünüĢte birbirine bağlı zıt güçlerdir. Fakat, aslında
bu iki güç ulus-devlet modelinin parçalanmasında iĢbirliği içindedirler. KüreselleĢme, devletin
egemenlik sınırlarını ve ulus devletin hayali topluluğunu zihinsel/duygusal bağlarından ayırır. Tinsel
vakumun geride bıraktığı boĢluğu "Cihat, Kabilecilik ve Parçalanma" doldurduğu için Barber, insanlığın
güçlü bir tehdit olarak ulus- devlet bağlarının çöküĢünü görür.
KüreselleĢme olgusu, geleneksel güç ve ulus-devletin egemenliğini zayıflatmıĢ görünüyor;
çünkü birçok bakımdan durum devletlerin kontrolü dıĢında geliĢiyor. Bazı yazarlar, karĢı konulmaz
küreselleĢme güçlerinin uluslararası politikalarda ulus-devlet sisteminin kaçınılmaz olarak
etkisizleĢeceğini ya da ölümcül biçimde zayıflatacağını ileri sürüyorlar. Bu türden iddialar

"Ulus-Devletin Sonu" ve "Devletin Gerilemesi" gibi baĢlıklar altında açıkça görülmektedir. (Ohmal,
1996 ve Strange, 1996). Bazı yazarlar da tam aksine ulus devletlerin geleneksel güç ve
egemenliklerini süratle elde edeceklerini kanıtlamaya çalıĢıyorlar.
KüreselleĢme ile beraber, dünyanın politik ve ekonomik süreçlerinde özellikle iki güç sürekli
geriliyor. Bunlar; ulus devletler ve fakir güney ülkeleridir. Yukarıdaki iddiaları destekleyen bir görüĢ de
Daniel Bell'den geliyor: "Ulus büyük sorunları çözmek için çok küçük; küçük sorunları çözmek için ise
çok büyüktür" (Bell, 1987: 1-20). KüreselleĢme ile birlikte ulus ülkeler ve özellikle sosyal refah
hükümetlerinin yıldızlarının kaybolduğu çok açıktır. Ulusal ekonomi politikalarının geçmiĢte olduğu
kadar etkili olmalarını bekleyemeyiz ve tarihsel jeopolitik kavramı değiĢime uğramıĢtır. U[usal kimlik ve
diğer kimlikler son yıllarda köklü değiĢime uğramıĢtır. Aradaki boĢluk, etnik ve kültürel çözümler ve
çok kültürlülük ile doldurulmaya çalıĢılmaktadır.
MAI (Çok Taraflı Yatırım AntlaĢması), uluslar üstü sermayenin girdiği ülkede her alanda
üretimden pazarlamaya faaliyet göstermesi ve mülkiyet edinme de dahil olmak üzere hiçbir sınırlama
ve denetimle karĢılaĢmadan ver alabilmesinin yasal çerçevesini oluĢturmaktadır (Minibab, 2003). Bu
antlaĢmaya göre, Anayasa Mahkemesi ve DanıĢtay gibi yüksek yargı organlarının devre dıĢı kalması
söz konusudur. Diğer bir ifade ile herhangi bir anlaĢmazlık durumunda, uluslarüstü sermaye itirazlarını
"uluslararası tahkime" yapma hakkına sahiptir.
KüreselleĢme süreci ile beraber egemenlik sacayağının üçü de tuzla buz olmuĢtur. Bunlardan en
büyük etkiyi yaratan "ekonomik ayak"ın parçalanmasıdır (Bayman, 1999: 76-77). Devletin maddi
temeli tahrip edilmiĢ, egemenliği ve bağımsızlığı iptal edilmiĢ, politik sıfatı silinip kaybolmuĢ, ulus
devlet mega Ģirketlerin basit bir güvenlik birimi haline getirilmiĢtir.
IĢıklı'ya göre, küreselleĢme gerçekte uluslararası sermayenin egemenliğini bütün dünyaya kabul
ettirmenin tam da kendisidir. Diğer taraftan küreselleĢme, dünyanın dört bir yanında değiĢik türde
ayrıntıları tahrik ederek "Yeni Dünya Düzensizliği" yaratırken, demokrasilerin tahribini de beraberinde
getirmektedir (IĢıklı, 1996: 33). Ayrıca, devleti küçültme yönündeki saldırıların iddia edilenin aksine
ulusun değil, uluslararası sermayenin etki alanını büyütmeye yönelik olduğu çok açıktır.
Ulus-devlet yetkilerinin bir kısmını uluslarüstü kuruluĢlara bir kısmını da yerel yönetimlere
devrederken, ulusal-devlete göre biçimlenmiĢ demokrasinin uygulanma olanağı azalmaktadır. Bu
Ģekilde, insan hakları eksenine dayalı müdahale, günümüzde ulusal devletlerin iç iĢlerine karıĢmanın
baĢlıca biçimini almıĢ ve bu müdahaleler globalleĢmeye hizmet etmektedir (Özdek, 1995: 38). Diğer
taraftan, globalleĢme süreçleri ile toplumsal iliĢkilerin çok kültürlü bir nitelik taĢıması, ulus- devletin
siyasal temsil mekanizmalarının yeniden yapılanması gereksinimini gündeme getirmiĢtir (Ġçduygu ve
Keyman, 1998:143-144).
KüreselleĢme ile beraber "ülkenin iç iĢlerine karıĢmazlık" ilkesi artık tarihe karıĢıyor. ÇeĢitli
uluslararası anlaĢmalara imza atmıĢ devletlere, insan hakları ve özgürlükleri bağlamında birbirlerinin iç
iĢlerine karıĢma olanağı vermeye baĢlamıĢtır. Bu durum, zincirlerinden boĢanan ulusçuluk akımları ve
güçlenen "Self-Determination" ilkesi ile beraber, çok uluslu devletlerin toprak bütünlüklerini korumaları
artık daha da güçleĢmiĢtir (Ulman, 1994: 36)
Post modernizm, küreselleĢme adı altında pazarlanan yeni sömürgeciliği, yeniden ulus
düĢüncesini Üçüncü Dünya Ülkeleri gündemine taĢımaktadır. Bu arada yükselen etniklik, büyük
ulusları çözerken, yerine tekrar ulus yapılaĢmasını koymaktadır. Böylece ortaya çıkan "GlokalleĢme'Ve
yerellik, globalleĢmeye ve yeni sömürgeciliğe karĢı bir direnç olarak, bir tür "maneviyatçı milliyetçiliği"
beslemektedir (Mısır ve Balta, 1999: 29). Örneğin, kabile savaĢları ve etnik savaĢlar "post-modem
döneme" ve "globalleĢmeye" damgasını vurmaktadır. Bütün bu geliĢmeler küreselleĢmenin yaratıcı
aktörleri çok uluslu Ģirketlerin hoĢuna gitmeyen bir tablo değildir. Böl, parçala, yönet formülüne
uygundur. Ayrıca, küreselleĢme, "sermayenin küresel hareketi karĢısında, iĢgücünün sabitleĢmesidir".
Emek ve sermaye çeliĢkisi bitmemiĢ, "maneviyatçı milliyetçilik, etnik çatıĢmalar, mezhep ve din
çatıĢmaları" ile gizlenmiĢtir. Aslında, küreselleĢme bir paradoks olarak; çok az sayıda insana çok
büyük faydalar sağlarken, dünya nüfusunun üçte ikisini dıĢarıda bırakıyor ya da kenara iterek dıĢlıyor
(Bauman, 1999: 83).

Son beĢ yıllık geliĢme, 1990-1995 arası yaĢanan dönemde, küreselleĢmeden en çok zarar gören
olgu, "ulus devlet" olgusudur (Çeçen, 1996: 51-52). KüreselleĢmenin ana merkezi olan Dünya
Bankası ve IMF gibi örgütlerin desteklediği politikalarla, özelleĢtirme, devletin küçültülmesi, özel
sektörün güçlendirilmesi, gümrük duvarlarının kaldırılması ve uluslararası ticareti teĢvik eden "World
Trade Organization" WTO gibi kuruluĢlarda finansman sermayenin egemenlik alanı güçlendirilmiĢ,
ama ulus devletin egemenlik alanı daraltılmıĢtır.
Devletin DeğiĢen Rolü
KüreselleĢme ile değiĢen dünya da oluĢan yeni küresel gerçekler ve ortaya çıkan küresel
değerler devleti de değiĢime zorluyor. Devletin oluĢan yeni rolünü ve yeniden yapılanmasını aĢağıdaki
alt baĢlıklarda toplayabiliriz:
1.

Ġlk olarak devletten bireye doğru bir "güç kayması" durumunun yaĢandığı görülmektedir. Örneğin,
Ekonomide serbestleĢme, özelleĢtirme ve demokratikleĢme gibi değiĢmelerle ve bunlarla sivil
toplumun gücünün geniĢlediği görülmektedir.

2.

Uluslararası ekonomik iliĢkiler "transnasyonel" bir özellik kazanmıĢ "otarĢik devlet" ve "korumacı
devlet" anlayıĢları yıkılmıĢ ve yerine "küresel devlet" anlayıĢı geçmiĢtir.

3.

"BölgeselleĢme" adı verilen yeni bir değiĢim dinamiği ortaya çıkmıĢ ve pek çok ülkenin bazı
bölgesel ticaret blokları ve bölgesel ekonomik entegrasyonlara katıldığı gözlenmiĢtir. Ulus
devletlerin yerini uluslarüstü devlet ve kurumlar almıĢtır. Örneğin; AB ve NAFTA.

4.

ÖzelleĢtirme ile devletin görev ve fonksiyonlarının büyük bir kısmı özel sektöre devredilmiĢ,
adalet, iç-dıĢ güvenlik gibi konularla devletin görevleri sınırlanmıĢtır.

5.

Eğitim, sağlık, yaĢlı ve kimsesizlere yapılan yardımları üçüncü sektör diye nitelenen, kar amacı
gütmeyen "gönüllü özel sektör" oluĢumları tarafından yapılmaya baĢlanmıĢtır.

6.

"Müdahaleci Devlet" ya da "MüteĢebbis Devlet" anlayıĢları yerini, piyasa ekonomisinde sadece
oyunun kurallarını düzenleyen "Hakem Devlet", "Sınırlı Devlet" anlayıĢlarına bırakmıĢ, bu anlayıĢ
"Katalizör Devlet" olarak nitelenmektedir.

7.

Siyasal alanda dünya da yaĢanılan en önemli değiĢim "demokratikleĢme"dir. DemokratikleĢme,
sivilleĢme ve yerelleĢme gibi birey ve sivil toplumun devlet kavramında güçlenmesi anlamına
gelmektedir.

8.

Bilgi ve teknolojik değiĢim dinamikleri (bilgisayarlaĢma, hızlı haberleĢme, robotlaĢma vs) devletin
iĢleyiĢini ve hizmet sunumunu değiĢtirmektedir.

9.

Dünya da sosyo-kültürel değerlerin ve davranıĢ biçimlerinin değiĢmekte, en baĢta "ulus devlet"
anlayıĢı bazı coğrafyalarda önem kazanırken, bazılarında ise önemini yitirmektedir.

10. Dünya da ekolojik alanda yaĢanan değiĢimler konusunda ortak endiĢe ve çözümler
getirilmektedir.
11. "NüfuslaĢma" adı verilen konuda devletin görev ve rolü devam etmekte, kamusal mal ve
hizmetlere olan talep artmaktadır.
12. "Mega Rekabet" ya da "Hiper Rekabet" ortamında, kamu, özel ve üçüncü sektörde tüm
organizasyonları değiĢime zorlamaktadır (Aktan, 1999: 81-85).
KüreselleĢmenin ÇeliĢkileri
Bütün geliĢmelere bakıldığında, küreselleĢmenin doğal bir süreç olmadığı ve onun olumlu
etkilerinin sadece "Kuzeyli" ülke insanları, daha çok da Amerika için bir avantajken; Kuzey ülkeleri
dıĢında yaĢayan birçok ülke insanları açısından ise rahatsızlık verici oluğu göülmektedir. Batılı
olmayan ülke insanlarının bu geliĢmeler karĢısındaki kanaatlerinin en önemli özelliği sürekli olarak
Batılı olanlarca gözleniyor olmalarıdır. Dahası, Batılı insanların her zaman "Sibernetik Sömürü"
yaptıklarını, her Ģeyi bilen ve süreci belirleyen bir konumda olduklarını düĢünüyorlar (Sid- Ahmed,
1996: 17- 21).

Gerçekten de küreselleĢmeye toplumsal eĢitsizlik noktasından bakacak olursak, istatistikler
insanı korkutuyor. BirleĢmiĢ Milletlerin "1999 insani GeliĢme Raporu" ya da Dünya Bankasının
"Küresel Ekonomik GörünüĢ 1998/1999" raporlarına Ģöyle bir göz gezdirmek yeterlidir. Bu raporlara
göre, dünya nüfusunun beĢte biri toplam gelirden en düĢük payı 1989 ve 1999'da %2.3'ten %1.4'e
düĢerek almıĢtır. Dünyanın Ģu andaki manzarası küresel bir köyden çok küresel bir yağma düzenidir
(Giddens, 2000: 27). 358 küresel milyarderin toplam servetinin, dünyanın toplam nüfusunun toplam
gelirinin %45'ine eĢit olduğu bir dünya daki mevcut manzara, ancak yeni bir "soygun" düzeni olarak
tanımlanabilir (Koegan, 1996). BaĢkaya'ya göre, dünyanın en zengin üç adamının serveti 48 ulus
devletin gelirinden daha yüksektir. Diğer bir ifade ile, dünya nüfusunun üçte birinin serveti bu üç
zengin adamın servetinden daha düĢüktür (BaĢkaya, 1999: 21).
KüreselleĢme sürecinde gelir dağılımı sadece Kuzey ve Güney arasındaki eĢitsizliğe neden
olmadı, aynı zamanda geliĢmelerin kime yaradığını da gösterdi. Mevcut uluslararası sisteme destek
olan Amerika son iki yılda gelirdeki artıĢın yarısını elde etti (Ulagay, 1999: 85). Bu bakıĢ açısından
bakıldığında, küreselleĢme süreci "Dünyanın AmerikanlaĢtırılması" olarak da görülebilir (Gerbier,
1999: 107). Bu nedenle, sadece gelir dağılımındaki büyük uçurum değil, McDonaldlaĢtırma (Ritzer,
2000) ve toplumların tüketim yönelimli yapısı ağır eleĢtirilere sebep olmuĢtur (Featherstone, 1996).
Bugün küreselleĢme ile ortaya çıkan toplumsal eĢitsizlik, sadece Güneyin fakir ülkelerinde değil,
Kuzeyin daha fakir bölgelerinde bile tepkilere neden olmaktadır. Fakir insanlar kent merkezlerinde
yoksulluğa terk edilirken, seçkin zengin tabaka kentlerin dıĢında hayallerdeki yerlerde yaĢamaktadır.
Gregory Bateson'un "Sismogenetik Zincir Teorisi"nde de tanımlandığı gibi duvarların içi ve dıĢı
arasındaki gerilim gittikçe artıyor (Bateson, 1973: 41- 42). Bu teoriye göre, ebedi rekabet sınırsız
değildir, eninde sonunda düĢmanlığa dönüĢür. Bu nedenle sistemin çökmesi kaçınılmazdır. Yeni post
modern kentlerimizde Ģiddet ve korku büyümektedir. Bunu, medyalar tarafından yayınlanan kesintisiz
haber uyarılarıyla, her zaman kapalı kapılar ve güvenlik sistemleriyle, her yaĢ ve gelir grupları
arasındaki "yakın" ve "güvenli" toplulukların artıĢıyla ve kamusal alanda arttırılmıĢ kontrol düzeyleriyle
gözlemek mümkündür (Elin, 1997: 13).
Ayrıca bugün küreselleĢmenin omurgasını oluĢturan bilgi teknolojileri hakkında da bazı ciddi
eleĢtiriler vardır. Bazı sosyologlar (Bauman 1999a: 60 ve Poster, 1996: 204) bünyemizdeki ağlarla veri
tabanları ya da bilgi koridorları boyunca örülmüĢ dizilerle karĢılaĢtırdıklarında, gözetlenmekten
kaçamadığımız ve hiçbir Ģey yapamadığımız, fakat sadece bilgi starlarını seyrettiğimiz bir dünyada
yaĢadığımızı iddia ediyorlar.
Mevcut egemen devletler sistemi 17.yüzyıldan beri, özellikle (1648) Vestefalya AntlaĢması
sonrası kurulmaya baĢladığı genel bir uzlaĢma olarak kabul edilir. O zamandan beri devletler artan bir
Ģekilde ulus devlet formunu alırken, dünya politikaları ve uluslararası konular da bu çerçevede
geliĢmeye baĢlar.
Egemenlik kavramı, ulus devletin varoluĢunun olmaz ise olmaz varlık Ģartıdır. ÇeĢitli
tanımlamalara rağmen, egemenlik konusunda temel kavram, en yüksek ve bir tek devlet tekelinin
verilen topraklar üzerinde ve bütün konularda kontrol sağlama hakkıdır. Marc Williams .egemenlik
kavramında iki anahtar özelliğe dikkat çekiyor. Ġçsel olarak, egemenlik devletin uyrukları üzerinde
yönetme hakkına sahip olması, dıĢsal olarak, devletin uyrukları üzerinde baĢka hiçbir yüksek otoritenin
olmaması demektir. Bu egemenlik kavramından, egemen devletler tarafından oluĢturulacak
egemenliğin kurulması kadar, uluslararası toplumun bütün üyelerinin eĢitliği çıkar. Egemenliğin eĢitliği
doktrini eĢit yetkinlik değil, fakat eĢit haklardır (Williams, 1996).
ġimdi, küreselleĢmeye dönecek olursak, küreselleĢme sürecinden doğan çeĢitli güçler,
ulus-devletin egemenliğini etkileyen özel mekanizmalardan söze ediliyor. David Held, bu güçleri dört
geniĢ kategoride sınıflıyor. Held'e göre, devletin egemenliğine en önemli baĢkaldırı, çok uluslu
Ģirketlerin egemen rolünden (MNCs) ve küresel para pazarlarında geniĢleyen küresel ekonomiden
yükseliyor. Diğer baĢkaldırıcılar uluslarüstü yapılar: Dünya Bankası, IMF, WTO ve UN'dir. Bunları takip
eden iki güç, uluslararası hukuk ve Hegemonik Güçler (http, 2002). Bu dört grup güç, toplu olarak
aĢağıdaki tabloda görülüyor (Holton, 1998: 106).

Çizelge 1: Devlet Egemenliğine BaĢkaldırılar
1.Küresel Ekonomi:
Çok Uluslu ġirketler, Küresel Para Pazarları
2. UlusaĢırı Yapılar
Ekonomik Düzenleyici Yapılar: Dünya Bankası, IMF, WTO, UN, EU
3. Uluslararası Hukuk
Ulusal Mahkeme ve Devletler tarafından tanınan yasal antlaĢmalar
4. Hegemonik Güçler

UN ve EU antlaĢmaları ve ayrıcalıklar
NATO ve önceki VARġOVA PAKTI

Kaynak: ( Holton ,1998:106)
KüreselleĢme kavramının içinde bir takım dikotomiler (birbirini tamamlayan ve açıklamaya
yarayan iki zıt kavram: siyah- beyaz, erkek- diĢi) belirlemek mümkün (Oran, 2000: 39- 40).
1.

KüreselleĢme, Batı etkisinin bütün dünyaya yayılması anlamına geldiği için, bir homojenleĢme
(tek düzeleĢme) sağlıyor. Fakat, aynı zamanda da her çeĢit farklılığı, hatta bölünme noktasına
getiriyor: etnik çatıĢmalar, farklı kültürlerin güçlenmesi, mikro milliyetçilikler gibi.

2.

KüreselleĢme, Batı Toplumlarının üst- yapısında bulunan, insan ve azınlık haklarını getiriyor.
Diğer taraftan, bu hakların karĢı tezi olan güçlü iktidar özlemlerini, hatta güçlü iktidarın kendisini
peĢinden sürüklüyor.

3.

Bireyi yüceltiyor. Ama aynı anda bireyi yok etmeye çalıĢan toplumsal yapıları da güçlendiriyor:
aĢiret, etnik kimlik, klan, tarikat, cemaat vb.

4.

Yerel dilleri, özellikle kaybolma tehlikesi yaĢayan sözlü yerel dilleri teĢvik için büyük fonlar
tahsis ediyor. Diğer yandan, Ġngilizce'yi dünya dili haline getirerek yerel dillerin güçlenmesini
engelliyor.

5.

Ulus-devleti sürekli zayıflatıyor. Buna karĢılık, uluslararası sermayenin yatırımını koruması için
ulus devletlerin polis iĢlevini güçlendiriyor..
Sonuç ve Öneriler

KüreselleĢme, yeni bir olgu değildir; kapitalizmin üç buçuk yüzyıllık evrimsel ve evrensel
geliĢimi içinde, krize düĢtükçe pazarı geniĢletme çabalarının kendisidir. KüreselleĢme, kapitalizmin
mantığında, doğasında vardır.
KüreselleĢme, dünya ölçeğinde ulus-devletin aĢılması ve sermayenin dizginsiz egemenliğidir.
KüreselleĢen finansman sermayesi, küreselleĢtirilen ise geliĢme ve az geliĢmiĢ olan ulusların
pazarları ve ekonomileridir. Bu durumda, uluslararası hegemonya ve güç dengesi değiĢmemiĢtir.
Zengin daha zengin, fakir daha fakirdir.
KüreselleĢme, dünya da ayrıĢma ve bütünleĢme hareketlerini beraberinde getirmiĢ; ulus
devletin insan hakları ve demokrasi bağlamında iç iĢlerine müdahaleyi getirmiĢ, ulusçuluk alanlarını
canlandırarak mikro milliyetçilikle kabile ve etnik çatıĢmaları körüklemiĢ ve çok uluslu devletleri
parçalanma noktasına getirmiĢtir.
KüreselleĢme, ulus-devletin rolünü değiĢtirmiĢ, yeniden yapılanma ile yeni görevler
üstlenirken, eski bir çok rolünü özel sektöre, uluslarüstü kuruluĢlara terk etmiĢtir. Bu anlamda ulus
devlet yok olmayacak ama, uluslararası finansman sermayesinin bekçiliğini yapacaktır.
Sonuç olarak, küreselleĢme, çok az sayıda insana çok büyük faydalar sağlarken, dünya
nüfusunun üçte ikisini dıĢında bırakıyor ve dıĢlıyor. Sermaye küreselleĢirken, emek yerelleĢiyor.
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