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Özet 
Bu makalede, genel olarak neo-liberalizm ile iktisadi küreselle menin tarihsel 

dinamikleri ve toplumsal görüngüleri üzerinde durulmu tur. Ard na dü ülen temel soru(n); 
küreselle menin gerçekte iddia edildi i gibi modernli in yerine ikame olunan yeni bir süreç 
midir? Yoksa modernitenin ve kapitalizmin farkl  bir evresi midir? Çünkü günümüz dünyas  
tarihin hiçbir döneminde olmad  kadar h zl  bir de im ve dönü ümden geçmekte; bir 
yandan zamansal ve mekânsal mefhumlar kaybolurken di er yandan farkl klar ve yerellikler 
türde le mektedir. Bu süreçleri anlamak için öncelikle içinde bulundu umuz ‘yeni dünya 
düzeni’nin ekonomi-politi ini iyi çözümlememiz ve küreselle menin gerçekte ne oldu u 
sorusuna cevap bulmam z gerekiyor. Bu cevap aray nda edindi imiz izlenim ve ayn  
zamanda bu makalenin de temel tezini olu turan sonuç, küreselle menin; özünde sermaye ve 
emek aras nda gerçekle en bir mücadele alan /süreci oldu u, bu mücadele sürecinin 
kökeninde rekabetçi kapitalizmin yatt , sosyal devlete, s fsal yap ya ve örgütlü topluma 
kar  bir ideoloji içerdi i ve bu ideolojinin de neo-liberalizm taraf ndan temsil edildi idir.  

Anahtar Kelimeler: Küreselle me; kapitalizm; neo-liberalizm; refah devleti; ulus-
ötesi irketler; 
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The victory of neo-liberal globalization 

 
 
 

Abstract  
This article is about the general historical dynamics and social phenomenon of neo-

liberalism and economic globalization. The question/problem pursued is; is globalization a 
new process as a replacement for modernity as claimed or a different phase of modernity and 
capitalism in reality? Because, our world is going through a rapid change and transformation 
like no other period in history; on one hand space and time concepts are being lost and on the 
other hand differences and localizations are being homogenized. To understand these 
processes, first we need to analyze the economy-politics of the `order of the new world` that 
we  are  living  in  and  to  find  an  answer  to  the  question  of  what  globalization  really  is.  The  
impression  that  we  acquired  within  this  quest  for  an  answer  and  at  the  same  time  the  
conclusion that provides the basis for this article is that globalization is a field/period of 
struggle between labor and capital, that competitive capitalism lies in the heart of this struggle 
period, that it includes an ideology against social structure and organized society and that this 
ideology is being represented by neo-liberalism. 

Keywords: Globalization; capitalism; neo-liberalism; welfare state; transnational 

companies;
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 Giri    

Hiç üphesiz ki içinde ya ad z dünya askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel alanda 

inan lmaz bir de im ve dönü üm ya amaktad r. Küreselle me sözcü ü, tam da bu durumu 

aç klayan veya anlatan bir moda kavram olarak son çeyrek yüzy ld r gerek günlük dilde, 

gerekse toplum bilimlerinde s kça kullan lmaktad r. Küreselle me olgusunun neli ine ili kin 

tart malar sadece sokakta veya akademide de il, devlet yöneticileri ve küresel güçler 

taraf ndan da yap lmaktad r. Özellikle 11 Eylül’de, adeta küreselle en dünyan n ikonu haline 

gelen Dünya Ticaret Merkezi’nin sald ya u ramas , söz konusu tart malar  daha da 

alevlendirmi , kimi çevreler bu olay , ‘küreselle menin sonu’, kimleri de ‘küreselle menin 

ba lang ’ olarak milat kabul etmi lerdir. Fakat gerçek olan u ki, bir yandan bu tart malar 

sürerken, di er yandan dünyam z her geçen gün ba  döndürücü bir h zla de meye devam 

etmektedir.  

Burada öncelikle cevapland lmas  gereken temel soru(n)lar olmal r. Bu soru(n) 

lar n ba nda; bu de im ve dönü ümün alt nda yatan temel dinamiklerin neler oldu u? 

Toplumsal yap lar , kurumlar  ve de erleri altüst eden, onlar  adeta yap -bozumuna u ratan bu 

sürecin bizi nereye do ru sürükledi i? Ve en önemlisi, bu süreçte hangi güç odaklar n 

mücadele etti i ve bu güçlerin nas l bir toplumsal-dünyasal gerçeklik yaratmak istedikleriyle 

ilgili olmal r. Küreselle menin kaç lmazl  savunanlar, genelde mevcut düzenin 

egemenleri olduklar  için ya ananlar  iyiye yorumlamaktalar. Onlara göre bu süreç, ekonomik 

aç dan piyasa ekonomisini, politik aç dan liberal demokrasiyi, hukuk devletini ve insan 

haklar  öne ç kartt  için olumlu kar lanmal r. Kar  ç kanlar ise, bu sürecin ma duru 

olarak durumu kötüye yorumlamaktalar. Onlara göre de, bu yeni durum, zenginlerin sürekli 

zenginle ti i, yoksullar n da sürekli yoksulla  bir dünya yaratm r. Bu iki farkl  görü ün, 

kendi içinde hakl  taraflar  bulunmakla birlikte, gerçek olan u ki, günümüz dünyas  art k 

küreselle mi tir ve bundan kaç nmak da pek mümkün görünmemektedir. Çünkü dünya 

çap nda ya anan toplumsal ili kiler, tarihin hiçbir döneminde bu düzeyde yo unla mam  ve 

iç içe geçememi tir.  

talar ve bölgeleraras  ya anan yüksek düzeyli ili kiler, ak lar ve a lar, toplumlar 

aras ndaki farkl klar  hem gün yüzüne ç karmakta, hem de bunlar  türde le tirmektedir. Bu 

süreçte, bir yandan küresel ölçekli uzamsal yak nl klar kaybolmakta, kar kl  ba ml klar 

zlanmakta ve küresellik, bütünüyle evrensel bir olgu haline gelerek adeta co rafyan n 

sonunu ilan etmekte, di er yandan yerellik yeniden in a edilmekte, farkl klar kutsanmakta 

ve tikel kimlikler politik bir hüviyete kavu maktad r. Kendi içinde hem gerilimlere ve 
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çat malara sahne olan, hem de kar kl  ba lant lara ve ba ml klara yol açan bu süreç,  

toplumlar aras ndaki ili kileri derinle tirmekte ve bunlar  iç içe geçirmektedir. Bütün bu 

ya ananlar  anlamland rmak kolay olmasa gerek. Gerçekten de küreselle me teorisi, çok geni  

bir alan  içine almak zorunda kalan ve i in içine salt ekonomik ve siyasi geli meleri de il, 

askeri, kültürel ve sosyal realiteyi de katan, nihayetinde çok boyutlu bir gerçekli e vurgu 

yapmak zorundad r. Nitekim bu konuya e ilenler, küreselle meyi çok boyutlu bir fenomen 

olarak alg yorlar.   

Ekonomik rasyonalizm hiç üphesiz ki, bu fenomenin a r basan yan r. Evet, 

küreselle me, salt ekonomik bir görüngü de ildir, ancak ekonomik küreselle me ve teknolojik 

dönü ümler bu sürecin en önemli parametreleridir. Nitekim küreselle meye ili kin kamusal 

referanslar n kayna , sanayi devrimine kadar götürülebilir. Bundan dolay  baz  sosyal 

bilimciler küreselle meyi yeni bir terim veya olgu olarak görmemekte, köklerini modernli in, 

rasyonalizmin ve rekabetçi kapitalizmin ba lad  16. Yüzy la kadar götürebilmekteler. Bu 

tespit bize, daha çok endüstriyel devrimin ve kapitalist geli menin meydana gelmesinin 

toplumsal ve siyasal alanda meydana getirdi i de melerin, asl nda küreselle menin ilk 

nüvelerini de olu turdu u fikrini veriyor.  

Bu aç dan bak nca küreselle meyi kapitalizmden soyutlamak mümkün görünmüyor. 

Özellikle Marksist bak  aç , olaya sömüren-sömürülen aç ndan bakmakta, kapitalizmin 

do as  gere i yay lmaya, geni lemeye ve uluslararas  bir nitelik kazanmaya yatk n oldu una 

aret etmektedir. Nitekim Marks’ n, kapitalizmin temel gidi at  onun yay lmac  do as na 

ba lamas  ve kapitalizmin emek sömürüsüne dayanan ve bütün do ay  egemenli i alt na 

almaya çal an bir sistem oldu una ve bundan dolay  da er geç küresel ölçekte bir dünya 

piyasas  yaratmaya çal aca na vurgu yapmas , bu tart malar aç ndan manidard r. 

Gerçekten de küreselle meye; uzakl  öldüren, mekân  daraltan, toplumlar  benze tiren, 

kültürleri homojenle tiren, ulusal sermayeyi ve ulusal pazar n önemini kaybettiren, yerine 

uluslararas  üretim, finans ve ticaret sermayesini bütünle tiren bir süreç olarak bak rsa, 

asl nda bunun bizzat kapitalist düzenin kendisi oldu u görülecektir. Tarihsel bir çözümleme 

veya sosyolojik bir irdeleme yap ld nda da küreselle menin, kapitalizmin ortaya ç yla 

birlikte meydana getirmek istedi i toplumsal/tarihsel/dünyasal gerçekli in bir di er ad  

oldu u görülecektir.  

Sermayenin dünya çap nda hâkim olmas  özetleyen bu gerçeklik, zaman içinde yeni 

adlar ve ekillerle kar za ç kabilmi tir. Ad na ister küreselle me diyelim, isterse 

emperyalizm veya kapitalizm diyelim, sonuçta ortaya ç kan gerçek, dünya kaynaklar n 
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ayr cal kl  bir kesim/devlet/ irket taraf ndan kullan lmas r. Dolay yla konuya emek ve 

sermaye aras ndaki bir mücadele alan  olarak bak rsa, bu mücadelenin gerisinde yatan temel 

dinamiklerin ve tarihsel ko ullar n neler oldu una da bakmam z gerekecektir. Çünkü 

biliyoruz ki, günümüz dünya toplumu küreseldir ve modernlik do as  gere i 

küreselle mektedir. Onun için küreselle meyi anlamak, öncelikle modernli in felsefi, 

ekonomik ve sosyolojik görüngülerine bakmakla ve bunlar  çözümlemekle mümkün olacakt r. 

Küreselle menin asl nda modernli in bir devam  hatta son ekli oldu una ili kin 

görü ler bir yana, t pk  modernlikte oldu u gibi küresel sürecin de, ülkeler aras nda ekonomik 

ve siyasi ba ml k yaratt , özellikle endüstriyel kapitalizmin post-kapitalizme evrilmesiyle 

yeni bir dünya düzeninin kurulmaya çal ld  tezi gündeme gelmi tir. Ancak, söz konusu 

tezin ayr nt lar na inildi inde küresel ölçekli bütün geli melerin temel dinami inde, kapitalist 

dünya sisteminin yatt  söylenebilir. Nitekim bu gerçekli i, Saint-Simon’dan Karl Marks’a, 

Weber’den Wallerstein’a kadar birçok sosyal bilimci dillendirmi tir. Tart ma, dünya 

sistemleri teorisinden, ba ml k kuram na ve oradan da küreselle me kavram na kadar 

gelmektedir. Bütün bu kuram ve kuramc lar n ifade ettikleri ve üzerinde ittifak ettikleri ortak 

nokta; dünyam n, modernite ile birlikte de meye ba lad , bu de imin kökeninde 

rekabetçi kapitalizmin yatt  ve küreselle menin de asl nda bu sürecin bir uzant  oldu udur.   

Bu tespit, bizi yine modernitenin küreselle tirici yönüne götürmektedir. Gerçekte 

modernite nas l bir dünya tasavvurunu gerçekle tirmeye çal  ki, günümüz toplumlar  bu 

kadar etkileyebildi? Hiç üphesiz modernite, sadece yeni bir ça n ad  de ildir, geleneksel ve 

otoriter düzenleri ala  ederek ulus-devletleri kuran,  ayd nlanma ve rasyonalizmi do uran, 

örgütlü kapitalizmin yay lmas  sa layan ve en önemlisi Tanr ’dan ba ms z yeni bir dünyay  

in a eden sürecin de ad r. Bu ba lamda geleneksel dünyan n bütün kal plar  k ran 

modernlik, salt geçmi ten radikal bir kopu , feodaliteden sanayi dönemine geçi  veya 

geleneksel kutsall n a lmas  ve yads nmas  olay  de il, ayn  zamanda gelece in 

öngörülmesi, programlanmas  ve yeni bir tarihsel/toplumsal gerçekli in kurgulanmas  

giri imidir de. 

Bu süreçte özellikle kapitalist üretim ili kilerinin, ekonomik ve idari rasyonalizmin ve 

pozitivist ideolojinin yay lmas , yukar da da vurguland  gibi yeni bir toplumsal gerçekli in 

kurgulanmas na zemin haz rlam r. Bütün bu geli melere kaynakl k eden K ta Avrupa’s , 

devrimsel nitelikli dü üncelere ve siyasi hareketlere yön vererek bugünkü toplumsal 

gerçekli in temellerini atm r. Köklerini rasyonalizm, hümanizm ve ilerlemeci tarih 

anlay nda bulan modernlik dü üncesi, e itlik, özgürlük ve adalet ad na giri ti i bu 
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mücadelede ne kadar ba ar  oldu u sorusu ise tart maya aç kt r. deal bir dünyan n 

kurgulanmas  u runa verilen bu mücadele, ba ta Kuzey Avrupa ve Amerika k tas  olmak 

üzere dünyan n birçok ülkesinde de etkili olmu tur. Modernli in ve endüstriyel kapitalizmin 

bütün dünyaya yay lmas  ve var olan kurumlar , de erleri ve ya am biçimlerini köklü bir 

de imden geçirmesi en çok sosyal bilimcilerin dikkatini çekmi , özellikle de modernli in 

dinamiklerinin a narak yerini post-modernizme ve küreselle meye b rakmas , gelece in 

dünyas  hakk nda önemli soru(n) alanlar  da gündeme getirmi tir. Bu soru(n)lar n en 

önemlisi de küreselle menin neli inde odaklanmaktad r.  

 

Küreselle me Nedir? 

Küreselle me günümüz dünyas nda en fazla tart lan konular n ba nda gelmektedir. 

Kavram n neli ine ili kin çok farkl  yakla m ve teoriler söz konusudur. Ancak, yukar da da 

belirtildi i gibi konuyla ilgili tart malar hem olumlu hem de olumsuz biçimde sürüp 

gitmektedir. Burada küreselle menin gerçekte neyi ifade etti i, ideolojik ve politik aç dan 

nas l tart ld  sorular na cevap aranacakt r. Hiç üphesiz, günümüz dünyas nda toplumlar ve 

ülkeler aras nda küresel ölçekte kar kl  ba ml klar n en üst düzeye ula , gerek 

ekonomik ve politik, gerekse askeri ve kültürel ili kilerin yo unla ,  sermayenin, mallar n, 

imge/sembol ve de erlerin s rlar aras nda kolayca akt  ve her eyin adeta kar kl  a lara 

dönü tü ü bir zaman diliminde ya amaktay z. Bu zaman diliminin en ay  özelli i, her 

eyin s r olmaktan ç p, bilinebildi i, gözetlenebildi i ve kontrol edilebildi idir.  

 Özellikle 1980’lerle birlikte özel ya amlar za kadar sirayet eden teknolojik 

yenilikler, Habermas’ n de iyle “ya am alanlar z” n2 tümünü etkisi  alt na alm r.  Art k 

dünyan n herhangi bir yerinde/bölgesinde meydana gelen bir olay, günlük ili kilerimizi, 

ekonomik faaliyetlerimizi hatta davran lar  bile etkileyebiliyor. Çünkü küreselle me, her 

tür tart maya ra men asl nda bir soyutlama de ildir. Bir bütün olarak herkesin günlük 

hayat  do rudan etkileyen ak kan ve h zl  bir süreçtir3. Bu h zl  süreç, toplumlar aras nda 

gerek ekonomik ve politik gerekse ideolojik ve kültürel aç dan inan lmaz de ikliklere yol 

açm  bulunuyor. Bu süreci h zland ran nedenlerin ba nda ise hiç üphesiz ki, bilginin 

metala arak teknolojik girdi olarak ya ant za girmi  olmas r. Teknolojik araçlar n 

özellikle de internetin yaratt  sanal gerçeklik, dünyay  “tek bir yere”,4 adeta “küçük bir 

                                                
2 Jürgen Habermas, leti imsel Eylem Kuram , (Çev. M. Tüzel), stanbul, Kabalc  Yay nlar , 2001. 
3 Peter N. Stearns, Globalization In World History, London,  Routledge, 2009, 160-161. 
4 John Tomlinson, Küreselle me ve Kültür, (Çev. A. Eker), stanbul, Ayr nt  Yay nlar , 2004,  s. 23. 
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köye”5 dönü türdü ü için siber-uzay n a  sistemi, bütün toplumlar  gözetleyen büyük bir göz 

hâlini alm  bulunmaktad r.  

Kürselle me süreciyle birlikte her ey eski anlam , de erini ve etkisini yitirmekte, 

dünyam z özellikle uluslararas  ili kiler, ulus-devletler, kapitalizm ve ideolojiler aç ndan 

radikal de ikliklere maruz kalmakta, söz konusu olgu ve süreçler, yerlerini yeni dinamiklere 

rakmaktad r. Onun için küreselle meyi, kendi içinde bütünlüklü bir yap  sergileyen ve 

yaratt  sonuçlar aç ndan homojen de erler sunan bir dönem olarak de il, farkl  ekonomik, 

politik ve kültürel görüngeler ve çoklu sistemler içeren karma k bir süreç ve betimleyici bir 

kavram olarak görmek/okumak gerekir.6 Bu karma k süreci anlayabilmek ve de 

tan mlayabilmek için üç anahtar kavram  kullanabiliriz. Bunlar: belirsizlik, güvensizlik ve de 

emniyetsizliktir.7  

Sosyologlar n büyük bir k sm , küreselle menin yarat  ve yarataca  sonuçlar n 

belirsizli inden, bireylerin ontolojik güvenliklerini yitirmelerinden8, dünyam n ya an labilir 

olmaktan ç kmas ndan, eskisi gibi art k toplumlar  bir arada tutan güç odaklar n, ulusal 

ölçekli siyasal düzenlerini kaybetmesinden ve dolay yla ortal n belirsiz, kurals z ve kendi 

ba na buyruk9 hale gelmesinden yak nmaktalar. Özellikle, Bat  entelektüellerin en fazla 

üzerinde durduklar  ve de kayg  duyduklar  konular n ba nda, yukar da da vurguland  gibi 

küreselle menin bir yandan; bütünlü e, tümelli e, evrenselli e, kimli e, demokrasiye ve 

temel insan hak ve hürriyetlerine vurgu yapmas , öte yandan; farkl a, tikelli e, yerelli e, 

benli e ve ötekili e de göz k rpmas r.  

Küreselle me fikrinden ç kan en derin anlam; dünyan n bir bütün olarak küçüldü ü, 

yerelliklerin merkezle bütünle ti i, toplumsal ili kilerin ve i lemlerin mekânsal 

örgütlenmesindeki dönü ümün cisimle ti i,10 otomasyona dayal  kapital-emek biçiminin 

yayg nla , hiyerar ik olmayan, merkezsiz ve örgütsüz bir iktidar tarz n ve 

bütünle meden çok farkl la madan yana bir toplumsal ethosun ortaya ç kt ,11 kar kl  

ba ml n nesnelle ti i,12 dünyan n tek bir yer’e s mas ndan dolay 13 kendi kendine 

                                                
5 Roland Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, London, Sage Publications, 1995, s. 6. 
6 Alejandro, Colâs, “Neoliberalizm, Küreselle me ve Uluslararas li kiler”, Neoliberalizm, (Çev.  .  Ba  -  T.  
Öncel), Yordam Kitap, stanbul, 2007, s. 124. 
7 Zygmunt Bauman, Siyaset Aray , (Çev. T. Birkan), stanbul, Metis Yay nlar , 2000, s. 14. 
8 Anthony Giddens, Elimizden Kaç p Giden Dünya, (Çev. O. Ak nhay), stanbul, Alfa Yay nlar , 2000, s. 13-16. 
9 Zygmunt Bauman, Küreselle me, (Çev. A. Y lmaz), stanbul, Ayr nt  Yay nlar , 1999, s. 69. 
10 David Held vd., “Küreselle meyi Yeniden Dü ünmek”, Küresel Dönü ümler, (Çev. A.R.Güngen vd), stanbul, 
Phoenix Yay nevi, 2008, s. 89. 
11 Ali Ya ar Sar bay, Modernitenin ronisi Olarak Globalle me, stanbul, Everest Yay nlar , 2004, s.4. 
12 John Tomlinson, Kültürel Emperyalizm, (Çev. E. Zeybeko lu), stanbul, Ayr nt  Yay nlar , 1999, s.254. 
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ilerleyen dengesiz bir sürecin hâkim olmaya ba lad r.14 Ayn ekilde bir yandan ileti imin 

küreselle mesi; a  toplumunun yükseli ine15  ve zaman ile mekân n s mas na,16 ula n 

küreselle mesi; co rafi s rlar n a nmas na,17 ekonominin küreselle mesi, neo-liberalizmin 

egemenli ine ve yoksullu un derinle mesine,18 siyasetin küreselle mesi ise ulus-devletlerin 

çözülmesine ve mikro-milliyetçili in artmas na neden olmu tur. 19 Di er yandan Kültürün 

küreselle mesi, kimlik siyasetinin benimsenmesine ve kültürel heterojenli in 

önemsenmesine,20 ideolojinin küreselle mesi ise, geleneksel ve dinsel düzenlerin yerini liberal 

demokrasiye b rakmas na21 ve bütün bu süreçlerin bir sonucu olarak sabit ve de mez olan 

yap  ve de erlerin çözülü ü de, risk toplumunun meydana gelmesine22 ve dolay yla ya amda 

ontolojik bir güvensizli in ortaya ç kmas na23 sebebiyet vermi tir. 

Küreselle meye ili kin öne ç kan bu ele tiri ve de erlendirmeler, bize söz konusu 

sürecin toplumlar aç ndan hem ilerleme ve geli me, hem de risk ve belirsizlikler içerdi ini 

göstermektedir. Ancak, bu konuda da tam bir fikir birli i oldu unu söylemek güçtür. Kimileri 

kürselle meyi, dünyan n bat  egemenli ine girmesi ve bat  de erlere teslim olmas  olarak 

görürken, kimileri de küresel de erlerin kayna mas  ve farkl klar n birlikte ya anmas  olarak 

görmektedir. Ancak, burada alt  çizilmesi gereken en önemli nokta, hiçbir eyin ne bütünüyle 

iyi, ne de bütünüyle kötü oldu udur. Hiç üphesiz her ideoloji, her sistem, her düzen kendi 

içinde olumlu ve olumsuz yönler bar nd racakt r. Önemli olan bütün olumsuzluklara ra men 

konunun/sürecin iyi yönlerini görmek ve hayat  buradan yorumlamakt r. Bu tespit, tart makta 

oldu umuz küreselle me konusu için de geçerlidir. Öyle ki, bu konuda o kadar çok ey yaz ld  

ki, adeta bir külliyat olu tu. 

Bir yandan her eyi küreselle meye ba layanlar, ona bir amentü gibi sar lanlar, di er 

yandan bütün olumsuzluklar n yegâne nedenini küreselle mede görenler. Burada bizi 

ilgilendiren esas konu, küreselle meden neyi anlad zd r. Yine sosyologlar n 

de erlendirmelerine bak ld nda ya ananlar  betimlemek ve bunu anlamak o kadar da kolay 

görünmüyor. Çünkü konu hem çok derin, karma k, geni  ve çok fazlas yla ideolojik bir 
                                                                                                                                                   
13 Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, 1995. 
14 Zygm nt Bauman, Bireyselle mi  Toplum, (Çev. Y. Alogan), stanbul, Ayr nt  Yay nlar , 2001, s. 48. 
15 Manuel Castells,  Toplumunun Yükseli i, (Çev. E. K ç), stanbul Bilgi Üniversitesi Yay., stanbul, 2005.  
16 David Harvey, Postmodernli in Durumu, (Çev. S. Savran), stanbul, Metis Yay nlar , 1999, s. 230-232. 
17 Paul Virilio, Enformasyon Bombas , (Çev. K. ahin), stanbul, Metis Yay nlar , 2003. 
18 Jaques Adda, Ekonominin Küreselle mesi, (Çev. S. nece), stanbul, leti im Yay nlar , 2002. 
19 Anthony McGrew-David Held, Globalizatio-Anti-Globalization, Cambridge, Polity Press, 2007. 
20 Arjun Appadurai, Modernity At Large, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996. 
21 Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son nsan, (Çev. Z. Dicleli), stanbul, Gün Yay nc k, 1999.  
22 Ulrich Beck, Risk Society: Towards a New Modernity, London, Sage Publications, 1992. 
23 Anthony Giddens, Modernli in Sonuçlar , (Çev. E. Ku dil), stanbul, Ayr nt  Yay nlar , 1998. 
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zeminde tart yor, hem de kavram, bazen bir süreci, bir politikay , bir pazarlama stratejisini, 

bir engeli hatta bir ideolojiyi anlatmak üzere kullan yor24. in içine ideoloji kar  için de 

haliyle kavram tart mal  bir hâl al yor. Bu tart mada küreselle me taraftarlar , ya anlar  

Anglo-Amerikan kapitalizminin ve neo-liberal politikalar n me rula lmas  çabas 25 olarak 

görürken, küreselle me kar tlar  daha ele tirel bir yakla mla süreci, kapitalizmin patolojik 

bir yay lmac  mant kla bütün yer küreyi egemenli i alt na almaya çal mas  olarak 

de erlendiriyor. Ancak, konuya nerden bak rsa bak ls n küreselle menin; yeni bir dünya, 

yeni bir düzen, yeni bir mant k, yeni bir egemenlik ve yeni bir gerçeklik yaratt  kabul 

etmeliyiz. Bu gerçekli in en önemli yan , ülkeler aras ndaki s rlar n kalkmaya ba lad , 

talararas  mesafelerin azald , ulus-devletin a nd , kapitalizmin emperyalizme 

evrildi ini ve en önemlisi de neo-liberalizmin mutlak egemenli inin26 olu maya ba lad r.  

Makalenin de temel tezini olu turan bu tespit, i in gerçek yüzünü fazlas yla ortaya 

koymaktad r. Kim ne derse desin küreselle me, ulusal ekonomilerin geli en dünya 

piyasalar na eklemlenmesi, iktisadi kararlar n dünya kapitalizminin sermaye birikimine 

yönelik dinamikleri taraf ndan belirlenmesi27 ve  her  eyden  önce  eme in  kontrol  alt na  

al nmas yla sermayenin hareket alan n geni letilmesidir. Dolay yla çal an kesimlerin 

ekonomik ve sosyal haklar n esnekle tirilmesi,28 öncelikle ucuz i gücüne neden olmu tur. 

Ulus ötesi irketler, siyasi güçleri de arkalar na alarak dünyay  adeta avuçlar na alm lard r. 

Bütün mücadele daha çok kâr etmek, do a üzerinde mutlak egemenlik kurmak ve eme i 

sömürmektir. Küreselle me kavram  tam da böyle bir düzeni manipüle etmeye, gerçekleri 

gizlemeye ve konuyu esas mecras ndan sapt rmak suretiyle ba ka bir içerikle tan mlamaya 

çal maktad r.  

Konuya bu aç dan bak ld nda, yani küreselle menin kendili inden ortaya ç kan 

masum bir kavram ve süreç olmad  tezi, Berger taraf ndan manidar bulunmu tur. Ona göre 

de  söz konusu kavram, asl nda duygusal bir anlam ta maktad r. Kelime hem bir vaad, hem 

de bir tehdidi bar nd rmaktad r. Bir taraftan, yeni bir bar  ve demokratikle me ça  ve sivil 

toplum vaadini ça rmakta, di er yandan tehditkâr bir biçimde Amerika’n n ekonomik ve 

politik egemenli ini yayg nla ran bir süreci dayatmaktad r.29 Onun için Hardt ve Negri, 

                                                
24 Andrew Heywood, Politics, New York, Palgrave Macmillan Press, 2007, s. 143. 
25 Ankie Hoogvelt, Globalization and the Postcolonial World, London, Macmillan, 1997. 
26 Sungur Savran, Kod Ad  Küreselle me, stanbul, Yordam Kitap, 2008, s. 154. 
27 Erinç Yeldan, Küreselle me Sürecinde Türkiye Ekonomisi, stanbul, leti im Yay nlar , 2009, s. 13. 
28 Sinan Sönmez, Dünya Ekonomisinde Dönü üm, Ankara, mge Kitabevi, 2005,  s. 450. 
29 Peter L. Berger, “Küreselle menin Kültürel Dinamikleri”, Bin Bir Küreselle me, (Çev. A. Ortaç), stanbul, Kitap 
Yay nevi, 2003, s. 10. 



 
Duman, M., Z. (2011). Neo-liberal küreselle menin zaferi. Uluslararas nsan Bilimleri Dergisi [Ba lant da]. 

8:1. Eri im: http://www.InsanBilimleri.com 
 
 

675 

küreselle meyi yeni bir yap  ve yeni bir egemenlik biçimi olarak tan mlamaktad rlar30. Onlara 

göre, ya ananlar bize, dünyadaki düzenin tek belirleyicisinin art k Amerika oldu unu 

göstermektedir. Ulus-devletlerin azalan egemenli i ve sosyal, kültürel ve politik gücündeki 

azal , yeni bir yönetim biçimini –imparatorluk- ortaya ç kartm r. Bu imparatorluk, klasik 

anlamda emperyal bir güç olmakla birlikte her yerde askerini konu land ran ve mekân  

fetheden bir yönetim biçiminden uzakt r. Bu yeni yönetim biçimi, ayn  zamanda kendisini 

zamandan ve mekândan soyutlam , her an her yere gidebilen, mesafeleri ortadan kald ran 

siber-uzaya hâkim bir güçtür. Bu güç, hiç üphesiz ki Amerika’d r.  

Küreselle meye, ister kapitalizmin evrilmesi veya dünyan n bat la mas , isterse 

Amerikan egemenli inin ilan edilmesi veya dünya ölçe indeki ili kilerin, de erlerin ve 

metalar n kar kl  mübadele içine girmesi olarak tan mlans n, sonuçta önümüzde yeni bir 

dünya düzeni gerçekli i durmaktad r. Bu gerçeklik, dünyan n bütününü ilgilendiren ve ad na 

küreselle me denilen bir süreçtir. Geri döndürülmesi mümkün olmayan bu süreci, kimileri bir 

burjuva ideolojisi, kimleri de bir mitoloji olarak görmektedir. Fakat Rodrik’in31 de belirtti i 

gibi gerçek olan u ki, cin bir kere eden ç km r ve art k çok istesek de onu tekrar enin 

içine sokmam z mümkün de ildir.   

  

ktisadi Küreselle menin Sonuçlar   

Yukar da küreselle meyi ekonomik oldu u kadar siyasi, askeri, teknolojik ve kültürel 

boyutlar  olan karma k bir süreç olarak tan mlam k. Ancak, bu süreçler birbirinden 

bütünüyle kopuk olmad  gibi bunlar bütünlüklü bir durum da arz etmez. Zaten konunun bu 

kadar karma k ve çetrefilli olmas n nedeni de budur. Çünkü art k, yerellik ile küresellik, iç 

ile d , yak n ile uzak mefhumlar  o kadar iç içe geçmi  ki, bunlar  birbirinden ay rt etmek 

mümkün görünmüyor. Dolay yla bu karma k süreci anlamak ve anlamland rmak ne kadar 

güçse, onu aç klamak ve betimlemek de o denli güçtür. Nitekim konuya vak f olanlar, 

ya ananlar  izah ederken genelde sürecin farkl  boyutlar  kategorile tirme ihtiyac  

hissederler. Kimileri, olay n politik, kimileri kültürel ama ço unluk ekonomik görüngüleri 

üzerinde durur. Hatta genel kan , küreselle menin asl nda kapitalizmin dünya ölçe inde 

yayg nla  yönündedir. ktisadi yan  a r basmakla birlikte bu sürecin üç farkl  boyutundan 

söz etmek mümkündür. Bunlar: 

                                                
30 Michael Hardt- Antonio Negri, mparatorluk, (Çev. A. Y lmaz), stanbul, Ayr nt  Yay nlar , 2000, s. 130. 
31 Dani Rodrik, “Küreselle me Çok mu leri Gitti?”, Küresel Dönü ümler, (Çev. A.R.Güngen), Ankara, Phoenix 
Yay nevi, 2008, s. 452. 
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-  Teknolojik araçlar n kullan m, kapasite ve kapsam n yayg nla mas , 

- Üretim ve tüketim kal plar ndaki radikal de ikli e paralel olarak hayat tarz n 

standardizasyonu, 

- Ekonomik, sosyal ve siyasi mekanizmalar n tekelci bir evrenselle me sürecine 

girmeleri.32 

Bu sonuçlar n a rl kl  yan , temelde üretim ve üretime ba  yap sal de ikliklerin 

hayat n di er kalan yönlerinde ne denli bir de ime yol açt r. Özellikle bilginin bir de er 

ve girdi olarak bu sürece kat lmas yla ortaya ç kan teknik ve mekanik rasyonalizasyonun, 

ya am tarzlar z, günlük pratiklerimiz, eylemlerimiz, al kanl klar z inanç ve de erlerimiz 

üzerinde ne denli etkili oldu unu söylemeye gerek yok. Bu aç dan her teknolojik yenili i, salt 

ekonomik veçheleriyle s rl  olan bir olgu olarak ele alamay z. Çünkü bu yenilikler, özellikle 

kültürel ya am  do rudan hedef almakta ve sonuçlar  itibariyle uzun erimli amaçlara 

hizmet etmekte oldu u da bir gerçektir. Örne in, ileti im ve ula mda (internet, bilgisayar, 

cep teflonu, uydu, fiber optik, uçak) meydana gelen ve adeta mesafeleri ortadan kald ran 

araçlar n yap lmas , sadece mal, hizmet veya sermaye gibi iktisadi hayat n ak  

etkilememektedir. Mal üretiminin ve da n küreselle mesi, öncelikle tüketim 

kal plar  standartla rken, kültürel habituslar  da -sembolik temsil pratiklerimiz, 

dilimiz, fikirlerimiz, ileti imimiz, ili kilerimiz, imgelerimiz- homojenle tirmektedir.  

Küreselle me süreci, kültürel hayat  etkiledi i gibi politik ya am  da biçimlendirmeye 

ba lam r. Art k, ulus-devletlerin ak beti tart r haldedir. ktidar n, yönetimin, 

egemenli in, otoritenin ve hatta merkezin bile nerede, kimin elinde ve nas l kullan ld  

sorular  herkes taraf ndan dile gelmektedir. Bu süreçte ulus-üstü iktidar figürü haline gelen bir 

dizi tüzel kurumlardan söz edilmekte, bunlar n ba nda da uluslararas irketler veya baz  sivil 

toplum örgütleri gelmektedir. Bu tart malar bir yana, gerçekte art k klasik anlamda bir ulus-

devlet örgütlenmesinden söz etmek de pek mümkün görünmüyor. Yani, belli s rlar içinde 

kendi yasalar  uygulayan ve egemenlik hakk  sadece kendinde gören bir örgütlenme 

anlay  tarihe kar mak üzeredir. Ulus-devlet, egemenli ini ve yasal yetkilerini ulus ötesi 

baz  örgütlere ve kurumlara tevdi etmek zorunda kal rken, yönetim, yerini yöneti ime, iktidar 

da hegemonyaya b rakm r. Ad na yenidünya düzeni dedi imiz bu süreç, bizzat 

küreselle memin belli ba  aktörleri, kurumlar  ve örgütleri eliyle yürütülmektedir.  

                                                
32 Ahmet Davuto lu, Küresel Bunal m, stanbul, Küre Yay nlar , 2000, s. 210. 
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Konumuz, iktisadi küreselle me oldu u için bu sürecin sosyal ve siyasal boyutlar  

üzerinde fazla durmayaca z. Zaten söz konusu tart malar, nihayetinde hem sosyal, hem de 

siyasal sonuçlar do uran iktisadi küreselle me üzerine yo unla maktad r. Makalenin de temel 

tezi olan, küreselle menin asl nda kapitalizmin yeni bir evresi/versiyonu oldu u yarg  bu 

ba lamda genel kabul gören bir tespittir. Örne in, günümüzün önemli sosyologlar ndan 

Giddens, modernli in bir sonucu olarak gördü ü küreselle meyi, ekonomik yönüyle, özellikle 

de üretim ve tüketimin ba at failleri olarak uluslararas irketlerin artan önemi noktas nda ele 

al r. Ona göre, kapitalist dünya ekonomisi periferi ülkeleri de içine alacak ekilde 

merkezile mekte ve art k dünya ekonomisinin aktörleri belirli firmalar n tekeline girmektedir. 

33 Buna ba  olarak politik bir de er olan egemenlik ilkesi de, ulusal niteli ini yitirmekte ve 

art k ulus devlet, siyasal arenan n ba at aktörü olmaktan ç karak yerini küresel sermayenin 

egemenli ine34 b rakmaktad r.  

Asl nda bütün bu geli melerin temelinde yatan en önemli neden, ba ka eylerle birlikte 

iktidar n siyasetten ayr lmaya karar vermi  olmas r. Çünkü sermaye, art k ulusal s rlara 

hapsolmak istememektedir. Kendisini s rlayan her tür engeli ki, -bunlar n ba nda emek, 

gücü, fabrikasyon sistemi gelmektedir- a mak ve gidebildi i yere kadar yay lmaya ve 

geni lemeye çal maktad r. Kanaatimizce bunun iki nedeni olabilir: Birincisi, Adda’n n 

tarihsel bir çözümleme ile ortaya koydu u görü tür ki, bunun nedeninde 19. Yüzy n ba nda 

milli ekonomilerin ve artan sermayesinin d a aç lmay  zorunlu hale getirmesi ve artan 

sermayenin, hem dünya sistemini yönlendiren merkezi devletleri, hem de bu devletlere 

hammadde sa layan ve kapitalizme eklemlenmeye çal an çevre ülkeleri de etkilemesidir.35 

kincisi de, Bauman’n n da belirtti i gibi siyasetin yerel ve bölgesel kalmas  kar nda mekân 

ve mesafe s na ba  kalmak istemeyen sermayenin art k ak kan hale gelmi  olmas r.36 

Özellikle finansal sermaye, siyasetin daralt  ve s rland  politikalar na kar  gelmekte, 

merkezi otoritenin menzili d na ç karak adeta, kendi ba na buyruk hâle gelmektedir. Yani 

siyaset, fiziksel ve co rafi mekâna hapsolurken, sermaye çoktan fiziksel mekân  nötralize 

etmi  ve siber-mekânda yerini alm r.  

Özellikle finansal sermayenin görülmemi  ölçüde kendisini yerel kanunlardan muaf 

tutmas , ona hareket serbestli i ve istedi i yere gitme özgürlü ünü de sa lam r. Art k 

kazanm  oldu u uzamsal hareketlilik düzeyi, kendi taleplerine boyun e dirmek için ülke 
                                                
33 Giddens, Modernli in Sonuçlar , s. 71-77. 
34 Andrê Gorz, Ya ad z Sefalet, (Çev. N. Tutal), stanbul, Ayr nt  Yay nlar , 2001, s. 14-15. 
35 Adda, Ekonominin Küreselle mesi, s. 126. 
36 Bauman, Siyaset Aray , s.129. 
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düzeyinde i leyen siyasi yap lara antaj yapmaya bile yeterli olmaktad r. Yerel ba lar  kesme 

ve bir ba ka yere ta nma tehdidi, ulusal hükümetlerin elini kolunu ba lamakta ve bu yönde 

her tür tavizin verilmesine yol açmaktad r. Siyaset bugün, “sermayenin hareket edebilme h  

ile yerel güçlerin “yava latma” kapasiteleri aras nda bir halat çekme oyunu hale gelmi tir ve 

kendilerini kazan lmas  mümkün olmayan bir sava  veriyormu  gibi hissedenler yerel 

kurumlard r”37. Sermaye ve siyaset aras nda ya anan bu mücadele, k sa vadede siyasetin 

aleyhinde geli ti i söylenebilir. Hatta ulusal hükümetler, sermayenin hareket alan  

geni letmek noktas nda her tür tavizi vermek zorunda b rak lm r.38 Çünkü sermaye, kendisi 

için bir tehdit olarak gördü ü her tür s rlamay  a mak konusunda inan lmaz bir güce 

sahiptir.  

Örne in, günümüz dünyas nda milli gelirin ve üretimin ço u nereyse sermaye s  

taraf ndan gerekle tirilmektedir. Çünkü zaten dünyada yarat lan katma de erin büyük bir 

bölümüne ve finansal sistemin nerdeyse tamam na bu s f egemendir. Durum bu olunca, 

do al olarak sermayenin siyaset üzerindeki etkisi artmakla kalmay p, siyasetin bizzat kendisi 

sermayenin bir arac  haline dönü mekten kurtulamamaktad r. Eskiden sava lar, iki devlet 

aras ndaki ç kar çat mas ndan meydana gelirdi. Bugün de sava lar  devletler yap yorlar, 

ancak bir farkla. Bu sava n gerisinde art k ulusal ç karlar veya devlet iradesi yoktur. Art k 

sava lar , ulus-ötesi irketlerin ç kar  korumak için bizzat devletler yapmaktad r. Bunun 

bariz örneklerini yak n geçmi te, Amerika’n n Irak’a ve Afganistan’a sava  ilan etmesi 

olay nda gördük. Ve biliyoruz ki söz konusu sava lar, Amerika’n n demokrasiyi savunmak 

veya Amerikan halk n ç karlar  korumak için de il, bizzat Amerika’n n uluslararas  

nitelikteki birkaç petrol irketlerinin ç kar  için sava a girmi tir.  

Kendisini tüm kurallardan ve engellerden kurtaran sermaye s , bir yandan piyasay  

da küreselle tirmek suretiyle kâr na kâr katmakta, di er yandan politik bir güç haline gelerek 

de devleti adeta avuçlar  aras na almaktad r. Böylece hem devletlerin hem de toplumlar n 

bask ndan kurtulan ve s r tan maks n istedi i yere gidip gelen bu s f, küreselle me 

sayesinde ekonomik gücünü de tekelle tirmektedir. Çünkü biliyoruz ki, ba ta finansal olmak 

üzere yat m ve üretim amaçl  he tür sermayenin arkas nda güçlü bir irket veya firma vard r 

ve bu irket ve firmalar n tek amac , emek gücünü istismar etmek suretiyle daha fazla kar elde 

etmektir. Nitekim fordist iktisadi mant k yerine post-fordist üretim mant yla hareket eden bu 

flar; eme in ucuz, i gücünün fazla, çevre tahribat n kolay, vergilerin ve yasal 
                                                
37 Bauman, Bireyselle mi  Toplum, s.37-38. 
38 Noam Chomsky, Sömürgecilikten Küreselle meye, (Çev. M. E. Sak nç), Ankara, Ütopya Yay., 2001, s. 68. 
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yükümlülüklerin az, örgütlü toplumun ve sendikal hareketlerin neredeyse hiç olmad  

ülkelerde yat m yapmaktad rlar. Söz konusu ko ullar, daha çok geli memi  veya geli mekte 

olan toplumlarda bulundu u için, sermaye aç ndan bu ülkelere, özellikle s cak para olarak 

bilinen spekülatif finans ak  yap lmaktad r. Böylece küresel sermayenin disiplinini mevcut 

devletlere, hükümetlere, siyasi partilere ve liderlere dayatmas , bunlar  boyunduru u alt na 

almas  ve bunun neticesinde iktisadi politikalar  tek ba na belirlemesi, iktisadi 

küreselle menin en somut biçimi olarak kar za ç kmaktad r.39 Bu durum, asl nda ulus-

devletin egemenli ini yitirdi ini, adeta ulus-ötesi irketlerin yerel ubeleri haline geldi ini ve 

bariz güç kayb na u rad  göstermesi aç ndan da önemlidir. 

Fukuyama, Devlet as 40 adl  eserinde, bu gerçe e vurgu yaparak günümüz 

dünyas n ya amakta oldu u en önemli sorunun, küreselle me ile birlikte a nmaya ba layan 

ulus-devletlerin ya amakta oldu u krizi gösterir. Ona göre, küresel kapitalizmin inatla y kmak 

istedi i ulus devletin çökmesi; uluslararas  arenada birçok sorunu da beraberinde getirmi tir. 

Nitekim özellikle geli mekte olan ülkelerde yoksulluktan AIDS’E, uyu turucudan terörizme 

kadar uzanan birçok sorunun kayna nda, söz konusu devletlerin zay f, yetersiz ve ba ar z 

olmas  gerçe i yatmaktad r. Yazar’a göre, art k ulus-devleti küçültmek de il, onu yeniden 

in a etmek gerekir. Aksi durumda çokuluslu irketlerin, sivil toplumun ve neo-liberal 

politikalar n insaf na b rak lan sorunlar çözülmek bir yana i in içinden daha da ç lmaz bir 

hâl alacakt r.  

Günümüz dünyas nda nas l ki devlet d  sosyal organizasyonlar n inisiyatifine 

rak lan sorunlar çözülemiyorsa, ayn ekilde ulus-devletleri de yeniden in a etmek pek 

mümkün görünmemektedir. Çünkü en ba ta iktisadi küreselle me böyle bir sürecin önünü 

kamaktad r. Ayr ca ulus-devlet, üniter yap , milli ba ms zl k, ulusal ç kar gibi kavramlar n 

da art k eskisi kadar cazip gelmedi i, ulusal menfaat fikrinin de realitede pek bir öneminin 

kalmad  bilinmektedir. Hatta milliyetçiler dahi ulus-devletin art k arzu edilen bir yönetim 

biçimi olamayaca  hayk rmaktalar.41 U runa sava lan topraklar, bedeli kanla ödenmi  

rlar gün geçtikçe kutsall  yitirmekte,42 hatta bazen bunlar geli me, kalk nma önünde 

birer engel olarak görülebilmektedir. Ulus devletin büyüsü bozulmu tur ve anla lan yak n bir 

gelecekte eski gücüne ula mas  veya eski itibar  kazanmas  pek mümkün görünmemektedir. 

Nitekim, günümüz dünyas nda devletler, aralar nda birer handikap ve engel olarak gördükleri 
                                                
39 Richard Falk, rt  Küreselle me, (Çev. A. Çaksu), stanbul, Küre Yay nlar , 2002, s. 171. 
40 Francis Fukuyama, Devlet as , (Çev. D. Çetinkasap), stanbul, Remzi Kitapevi, 2005, s. 7. 
41 Terry Eagleton, Kuramdan Sonra, (Çev. U. Abac ), stanbul, Literatür Yay nc k, 2004, s. 22. 
42 Angela McRobbie, Postmodernizm ve Popüler Kültür, (Çev. A. Özdek), stanbul, Sarmal Yay., 1999, s. 100. 
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rlar  ve vizeleri kald rmak için adeta yar maktalar. Art k günün moda deyimiyle s rs z 

ya amak, bireysel bir talep olmaktan ç karak toplumlar aras nda da arzulanan bir geli me 

olmaya ba lam r.  

Kurgulanm  ve prati e dökülmü  olan bu dünya tasavvurunun ba  mimarlar  hiç 

üphesiz ki küresel düzenden beslenen iktisadi güçlerdir. Bu güçlerin en temel stratejisi, 

bütünlü ü parçalara bölmek ve s rlar  ortadan kald rmak suretiyle dünyan n her taraf na 

yay lma imkân  bulmakt r. Ad na küresel güçler dedi imiz bu iktisadi s flar, sadece 

mekânsal engelleri a mak konusunda de il, ayn  zamanda ulusal kültürleri de parçalamay  

amaçlayan bir dizi politikay  hayata geçirmeye çal maktalar. Çünkü ulusal de erler, söz 

konusu güçlerin yay lmac  hedefleri için bazen engel te kil edebilmektedir. Bu engeli a man n 

yolu, postmodern yaz  da arkas  alarak varolan kültürel yap , ço ulculu u ve farkl  

birer kimlik siyasetine dönü türmek ve bu siyaset üzerinden ulusal birli i parçalamaya 

çal makt r. Bundan dolay  kürselle me taraftarlar , bir yandan kültürel bak mdan homojen bir 

devlet mitini giderek daha fazla gerçeklikten uzakla rmakta,43 di er yandan her bir devletin 

içindeki farkl  etnik kimlikleri daha fazla gündeme getirmektedir. Dolay yla küreselle tirici 

güçler aç ndan ulusal kimlikler, kendi içinde ne kadar küçük parçalara bölünürse, kendi 

hareket alanlar  da o derecede artacakt r inanc  beslemekteler. Özellikle postmodern 

literatür, modernitenin hakikat alg na,  kurum, de er ve yap lar na sald rken asl nda 

küreselle me taraftarlar n ekme ine ya  sürmektedir.  

Bir ideoloji olarak postmodernizmin, farkl , heterojenli i ve her tür etnik ve dini 

kimli i öne ç kartmas , ba ta ulus-devletin üniter yap  olmak üzere ulusal bütünlü ü 

sa layan her tür de erleri tart r hale getirmektedir. Nitekim söz konusu yaz na 

bak ld nda, bir yandan farkl k ve heterojenli in me rula ld , di er yandan 

farkl klar n ayr cal k mertebesine ç kar ld  görülecektir. Bu ikircikli tutum, do al olarak 

baz  kimlik ve de erlerin öteki toplumsal kesimlere dayat lmas  ve dolay yla despotizme 

zemin haz rlanmas  riskini de yaratacakt r.44Bir taraftan bütün toplumlar  benze tirmeye ve 

bütünle tirmeye çal rken, öte taraftan kutupla ma potansiyelini içeren farkl la malara da göz 

rpan bu süreç,45  en çok kapitalizmin tüketim politikas na hizmet etmektedir. Bundan dolay  

yukar da de belirtildi gibi birçok dü ünür, küreselle meye siyasi, askeri ve kültürel 

boyutlar ndan çok iktisadi yönüyle yakla lard r. 
                                                
43 Will Kymlicka, Çokkültürlü Yurtta k, (Çev. A. Y lmaz), stanbul, Ayr nt  Yay nlar , 1998, s. 36. 
44 Ali Ya ar Sar bay, “Küreselle me, Postmodern Ulusla ma ve slam”, Küreselle me, Sivil Toplum ve slam, (Der. 
F. Keyman-A.Ya ar Sar bay), Ankara, Vadi Yay nlar , 1998, s. 29-30. 
45 Sar bay, Modernitenin ironisi Olarak Globalle me, s. 11. 
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Gerçekten de günümüz dünya ekonomisi temel dinamikleri bak ndan hâlâ iktisadi 

küreselle menin etkisi alt ndad r. Özellikle 1980’lerin ba nda siyasete, yeni sa n egemen 

olmaya ba lamas ; sosyal devlet modelinin çöpe at lmas na, devletin ekonomik yetkilerinin 

budanmas na ve piyasay  serbestle tiren neo-liberalizmin yükseli ine zemin haz rlam r. 

Asl nda küreselle me, tam da bu düzenin kurumsal ve yap sal gerçekli inin bir tezahürü 

olarak ortaya ç km r denilebilir. Süreç, emek alan ndaki esnekle meden kamu alan ndaki 

özelle tirmeye, sermaye alan ndaki monopolle meden dünya ticaretindeki serbestle meye46 

kadar ekonominin birçok veçhesini belirleyerek, mal, sermaye, hizmet, de er ve ç karlar  

ak kan ve k lgan hâle getirmi tir. Reel ücretlerin dü ürülmesi, sosyal güvencelerin 

kald lmas , i sizli in ve vergilerin artmas , çal ma ko ullar n kötüle mesi ve sosyal 

koruman n devletsizle tirilmesi de yine iktisadi küreselle menin sonuçlar ndan sadece 

birkaç r.  

Bu aç lardan bak ld nda iktisadi küreselle meyi, temel iktisadi anlay  s rs z 

sermaye birikimi olan ve somut haliyle belli bir zaman ve mekânla s rl  olmayan ama ayn  

zamanda tümle ik üretim etkinlikleri olarak ba layan tarihsel kapitalizmin bir devam  olarak 

görmek/okumak mümkündür.47 Nitekim Küreselle meyi ekonomik geli me olarak görenler, 

bunun kapitalizmin uluslararas  alana yay lmas  olarak de erlendiriyorlar. Ço u geleneksel 

sosyolojik yakla mlar ki, -bunlar n ço u Marksist yakla  öne ç kar yorlar- konuya ticari 

aç dan bakmaktad rlar. Örne in, günümüz Marksist teorinin en önemli simalar ndan biri olan 

Wallerstein, küreselle meyi, 400 y l öncesinde ba layan kapitalist geli meye ba lar. 

Kapitalizmi de, bir dünya sisteminin entegrasyonu olarak görür. Ona göre kapitalizm, co rafi 

rlar  a maya ihtiyaç duyar.48 Kendi kab na s mayarak sürekli büyümek, geli mek ve 

yay lmak ister.  

Harvey, bu durumu kapitalizmin bir zaferi olmaktan çok kendi sonunu haz rlayan bir 

gerçek son oldu u kanaatindedir. Ona göre kapitalizm, “sürekli olarak kendi faaliyetlerini 

kolayla racak co rafi mekânlar arar, zaman n bir noktas nda bu mekân  tamamen yok etmek 

zorunda kal r ve yine zaman n ba ka bir kesitinde sonsuz sermaye birikimi açl  

doyuracak, tamam yla farkl  ba ka bir co rafi mekân yarat r. te bu sermaye birikimi, yarat  

m (creative destructional) etkinli inin tarihidir.”49 Küreselle meyi kapitalizmin bir biçimi 

                                                
46 Thomas I. Palley, “Keynes’çilikten Neo-liberalizme: ktisat Biliminde Paradigma Kaymas ”, Neoliberalizm, 
(Haz. A.S.Filho-D. Johnston), stanbul, Yordam Kitap, 2007, s. 51. 
47 Immanuel Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm, (Çev. N. Alpay), stanbul, Metis Yay nlar , 2002, s. 16. 
48 Kate Nash, Contemporary Political Sociology, West Sussex, Blackwell Publishers, 2000, s. 47-48. 
49 David Harvey, The New Imperialism, New York, Oxford University Press, 2003, s. 100-101 
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olarak görenlerin ortak kanaati de t pk  Harvey’de oldu u gibi sürecin, kendi içinde bir k r 

döngü ya ayaca  ve her defas nda yap sal krizlerle kar la aca  varsay na dayan yor. 

Marksist yakla n özünü olu turan bu tez, küreselle meyi de yak n bir zamanda kendi 

sonunu haz rlayacak adaletsiz bir düzen olarak görür. Çünkü iktisadi küreselle menin özünde, 

dünya kaynaklar n etkin biçimde kullanmak suretiyle sürekli üretim ve büyümenin 

sa lanmas  dü üncesi yatmaktad r. Oysa söz konusu kaynaklar, klasik iktisad n bir kli esiyle 

söylemek gerekirse, insan ihtiyaçlar  kar nda s rl r.  

Tasarruf, yat m, kalk nma ve büyüme gibi iktisadi hedefler, do adaki kaynaklar n 

sömürülmesini gerektirece i ve bu kaynaklar n potansiyeli de s rl  oldu u için süreç, bir 

zaman diliminden sonra t kanmaya mahkûmdur. Ama iktisadi küreselle me anlay , bu 

gerçe i göz ard  ederek, arz öncelikli mali piyasay  daha fazla tasvip ve te vik etmekte,50 

liberal ekonomik ilkeleri destekleyerek daha çok yat m, daha çok üretim ve dolay yla daha 

çok tüketimi özendirmeye çal maktad r. Bununla da kalmay p, dünyan n tek bir pazara 

dönü mesini, devletin ekonomik faaliyetlerden el etek çekmesini ve küresel irketlerin uluslar 

aras  pazar  yönetmesini istemektedir.51 Dolay yla küreselle me, hangi aç dan tan mlan rsa 

tan mlans n, sonuç itibariyle dünya ekonomik sistemin ortaya ç n bir uzant  ve 

lokalizasyonu oldu unu,52 buna ba  olarak kapitalizmin dünya çap nda yayg nla  ve 

ekonomi-politik aç dan bask n bir ideoloji haline geldi ini53 göstermi tir.  

Bu tespitler bize, küreselle menin iddia edildi i gibi yak n bir geçmi te ortaya ç kan 

ve sadece ekonomik a lar n yayg nla mas  ifade eden bir süreç de il, kökleri Ortaça  

Avrupa’s na kadar giden ve rekabetçi kapitalizmin evrilmesiyle geli en bir iktisadi düzen 

oldu u fikrini de vermektedir. Bu düzenin en önemli özelli i, yukar da da belirtildi i gibi 

ulusal s rlar n, sermayenin uzamsal ayr cal klar na getirdi i engelleri a mak,54 finansal 

güçlerin hareket ve eylem özgürlü ünün yo unla mas  ve ayn ekilde sermayenin gayr  

ahsi hâkimiyetini tüm topluma ve tüm yerküreye yaymak suretiyle kapitalizmin bir yer-sizlik 

non-placa55 haline gelmesini sa lamakt r. ktisadi liberalizmin yay lmas  ve derinle mesi 

olarak da tan mlayabilece imiz bu süreç, dü ük ticaret bariyerleri ve döviz kontrollerine son 

vererek, yat m sermayesinin daha serbest dola  sa lad  ve art k hiçbir ulusal 

ekonominin tek ba na i leyemedi ini göstermi tir. 
                                                
50 Jurgen Habermas, Küreselle me ve Milli Devletlerin Ak beti, (Çev. M. Beyazta ), st., Bak  Yay., 2002, s. 31. 
51 Alin Joxe, Kaos mparatorlu u, (Çev. I. Ergüden), stanbul, leti im Yay nlar , 2003, s. 131. 
52 Bryn S. Turner, Oryantalizm, Postmodernizm ve Globalizm, (Çev. .Kapakl kaya), st., Anka Yay., 2002, s. 26. 
53 Alain Touraine, Bugünün Dünyas  Anlamak çin Yeni Bir Paradigma, (Çev.O.Kunal), st., YKY,2007, s. 41. 
54 Arif Dirlik, Kriz, Kimlik ve Siyaset, (Çev. S. O uz), stanbul, leti im Yay nlar , 2009,  s. 31.  
55 Michael Hardt-Antonio Negri, Çokluk, (Çev. B. Y ld m), stanbul, Ayr nt  Yay nlar , 2004, s. 115. 
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Sonuç itibariyle iktisadi küreselle meyi, ulus-ötesi irketlerin dünya ekonomisini 

belirlemesi ve yönlendirmesi olarak tan mlayabiliriz. Çünkü eskiden devletlerin tekelinde 

bulunan ekonomik faaliyetlerin birço u -üretim, tüketim, da m, pazarlama, istihdam- art k 

bu irketler eliyle yap lmaktad r.  Örne in, mali ve ticari düzeyde gerçekle en mübadelelerin 

oran  ve yabanc  ülkelere yönelik do rudan yat m ak , 1980’lerden 1990’lara kadar dünya 

GSYIH’s n %0,4’ünden, %1,1’ine ç km r.56 1990’larla birlikte çokuluslu irketler; dünya 

ekonomisinin %70’den fazlas  ve do rudan yabanc  yat mlar n da %75’inden fazlas  

kontrol etmektedirler.57  Yine 1993 y nda dünya genelinde yarat lan 23.000 milyar dolar 

tutar ndaki GSYIH’nin 18.000 milyar dolarl k bölümünü, dünya nüfusunun sadece %20’sini 

bar nd ran sanayile mi  ülkeler üretirken, toplam nüfusun %80’ine sahip azgeli mi  ülkeler, 

yaln zca 5000 milyar dolarl k üretimde bulunmu lard r58. Bunun en önemli nedeni, zengin 

ülkelerin kendi aralar ndaki ticari ve mali engelleri kald rarak, her tür mal, hizmet ve 

yat mlar  rahatl kla yapabilmeleri, buna kar n yoksul ülkelerin bu imkânlardan 

yararlanamamalar r.59 Zaten bat  ülkeler, azgeli mi  toplumlar  daha çok ucuz i gücü ve 

hizmet sektöründe ara eleman ihtiyac  gideren pazarlar olarak görmektedir.  

ktisadi küreselle menin vard  boyut aç ndan en çarp  örnek, 2000’li y llara 

girerken dünyadaki en büyük 100 ekonominin 51’ini devletlerin de il, çok uluslu irketlerin 

temsil etmi  olmas r. Çe itli ülkelerde ubeleri bulunan bu irketlerin say , 1970’te 7.000 

iken, 2000 y nda 50.000’e yükselmi tir. Dünyan n en büyük 200 irketi ayn  zamanda dünya 

sanayi üretiminin yar ndan fazlas  gerçekle tirmektedir. Önde gelen bu irketlerin 142’si 

sadece –ABD, Japonya ve Almanya- da üstlenmi lerdir. Hatta bu irketlerin finansal 

toplamlar  baz  ülkelerin gayri safi milli hâs lalar ndan daha fazlad r.60 Bu irketlerin y ll k 

cirolar  ile baz  devletlerin y ll k milli gelirlerini kar la rmak aç ndan a daki örnek son 

derece dü ündürücüdür.   

 

                                                
56 Marisol Touraine, Alt Üst Olan Dünya, (Çev. T. Ilgaz), Ankara, Ümit Yay nc k, 1997, s. 178-179. 
57 Serhat Ya gül, “Küreselle me, Çokuluslu irketler ve irket Birle meleri: Dünya laç Endüstrisi Örne i”, 
Küreselle me,  (Der. A. Soyak), stanbul, Om Yay nevi, 2002, s. 248. 
58 Dönmez, Dünya Ekonomisinde Dönü üm, s. 438-439. 
59 Dani Rodrik, Globalization, Institutions and Economic Growth, New Jersey, Princeton University Press, 2007, s. 
207-240. 
60 Aytekin Y lmaz, Romantizmden Gerçe e Küreselle me, Ankara, Minima Yay nc k, 2007, s. 136-137. 
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Baz  Ulus-ötesi irketlerle Baz  ülkelerin Gelirlerinin Kar la lmas  
 

Ülke GSY H  (Milyon 
$) irketler Sat lar (Milyon $) 

Danimarka 174.363 General Motors 176.558 
Polonya 154.146 Wal-Mart 166.809 
G. Afrika 131.127 Exxon Mobil 163.881 
srail 99.068 Royal Dutch/Shell 105.366 
rlanda 84.861 IBM 87.548 

Malezya 74.634 Siemens 75.337 
ili 71.092 Hitachi 71.858 

Pakistan 59.880 Sony 60.052 
Yeni Zelanda 53.622 Honda Motor 54.773 
Macaristan 48.355 Credit Suisse 49.362 

Kaynaklar: Sat lar: Fortune, 31 Temmuz 2000; GSY H: Dünya Bankas , World Development Report 2000. 
 

Küreselle menin S nt lar  

Küreselle me, günümüz dünyas nda kapitalist ekonomik sitemin yay lmas  ve 

uluslararas  alanda hâkim olmas  sa layan en önemli süreçtir. Bu süreç,  özünde rekabeti ve 

kapitalist geli meyi bar nd ran ve esasen sermaye birikimi ve kâr  art rmay  hedefleyen bir 

özellik ta r. Sanayile mi  Bat  toplumlar, bu sürecin merkezinde yer alarak öncelikle mali 

sermayenin önündeki uluslararas  bariyerleri kald rmay  ve akabinde çevresel güçlerin 

kaynaklar  sömürmeyi hedeflemi lerdir. Bu yöndeki ad mlar her ne kadar II. Dünya Sava  

sonras nda at lm sa da, bir ekonomi-politik olarak kapitalizmin yay lmas  ve bir ideolojik güç 

olarak ortaya ç kmas  sosyalizmin çökü ünden sonrad r. Nitekim neo-liberal politikalarla 

yeniden hayata döndürülmeye çal lan kapitalizmin kurumsalla ma süreci de yine bu 

dönemde ba lam r. ktisat literatürüne “Washington Uzla mas ” olarak geçen ve geli mi  

ülkeler taraf ndan kurulan IMF, Dünya Bankas  ve Dünya Ticaret Merkezi gibi örgütler bu 

sürecin bilinen ilk kurumlar r.   

Bu kurumlar öncelikle geli mekte olan ülkelerde; mali disiplin, ekonomik 

stabilizasyon, kamusal harcamalar n k lmas , vergi reformu, özelle tirme, mülkiyet haklar 61 

ekonominin küreselle mesi ve sermayenin liberalle mesini sa lamaya çal lard r. Yeni bir 

iktisadi ve siyasi düzen hedefleyen bu kurumlar, her eyden önce s  maliye ve para 

politikalar  öne ç kartm lard r. Söz konusu kurumlar, küreselle me projesini hayata 

geçirmek ve sorunsuz bir biçimde i letmek amac yla öncelikle u politikalara a rl k 

vermi tir: 

- deolojilerin sonu geldi tezi ile bireyler ve toplumlar, ideolojisiz oldu u kadar 

alternatifsizmi  gibi gösterilen kapitalist sistem içinde hapsedilmeye çal mak, 

                                                
61 Ahmet nsel, Neo-liberalizm, stanbul, Birikim Yay nlar , 2004, s. 15. 
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- Tarihin sonu geldi tezi ile ekonomik sistemlerin ve kapitalizmin evrelerini ve bu 

arada sosyal adalet politikalar  toplumsal haf zadan silmeye çal mak, 

- Bireyselcilik k rt larak, toplumsalc k yakla n d lanmas  sa lamak, 

- Alt kimlikler k rt larak, s f bilincinin geri plana at lmas na çal mak, 

-  “Yönetim” sözcü ü yerine, teknolojinin çok geli ti i ve süreçlerin k sa sürede net 

olarak anla lamad  günümüz ko ullar nda “yöneti im” sözcü ü ikame edilerek, yukar dan 

ve tek yönlü yönetim yerine, birlikte yönetim ya da yönetime aktif kat m gibi görüntüler 

olu turulmaya çal mak.62 

Emek kar nda sermayeden yana yeni bir düzeninin kurulmas  hedefleyen bu 

politikalar, özellikle 1980’lerden sonra neo-liberaller taraf ndan hararetle savunulmu  ve 

hükümetlere uygulat lmaya çal lm r. Hatta küreselle menin, do al, gerekli, olumlu, 

anlaml  ve kaç lmaz bir süreç oldu una ili kin güçlü bir inanç da yarat lmaya çal lm r. 

Ancak, gelinen noktada birçok bilim adam n da itiraf etti i gibi, kapitalist yay lmay  ve 

sermaye egemenli ini hedefleyen bu süreç, sonradan telafisi mümkün olmayan tahribatlara ki, 

-bunlar n ba nda çevre, do al kaynaklar, nüfus, göç, yoksulluk gelmektedir – yol açmaktad r. 

Kloby’nin bu durumu özetleyen u tespitine kat lmamak mümkün de il. 

Bugün küreselle me her eyden önce, “e itsizli e katk da bulunuyor, geleneksel 

ya am tarzlar na kar  bir tehdit, çok de erli toplumsal ba lar  a nd ran bir güç, dünya 

çap ndaki iddetli çat malar n büyük bir ate leyici, gezegenin sa na, mahremiyet ve sivil 

özgürlüklere kar  bir tehdit olarak görülüyor. imdiki haliyle küreselle me, kutupla man n -

gelir, zenginlik ve gücün giderek bir uçta, yoksullu un da di er uçta topland , dünyan n 

bölünmesinin -as l nedenidir.”63 Bu ba lamda özellikle çokuluslu irketlerin artan rolleri, gelir 

da  aç ndan zengin ülkelerin lehine, yoksul ülkelerin aleyhine bir durum yarat yor.64 

Yukar da da vurguland  gibi sermayenin s r tan maks n yerkürenin her taraf na 

yay lmas , ülkeler aras nda varolan ekonomik e itsizli i inan lmaz derede art yor. Büyüme 

oranlar , üretim endeksleri ve istihdam olanaklar  geli mi  toplumlar n lehinde i lerken 

sizlik, enflasyon ve yoksulluk üçüncü dünyan n kaderi olmaya devam ediyor.  

Burada küreselle menin yaratt  sonuçlar n tümüne de inmemiz mümkün olmad  

için konunun sadece ekonomik yönü özellikle zengin ve yoksul toplumlar aç ndan 

                                                
62 zzettin Önder, “Küreselle me Retori i”, Küreselle me, Demokratikle me: Türkiye Uluslararas  Sempozyum 
Bildirileri, Ankara, Gazi Kitapevi, 2008, s. 32-35. 
63 Jerry Kloby, Küreselle menin Sefaleti, (Çev. O. Düz), stanbul, Güncel Yay nc k, 2005, s. 11. 
64 Durmu  Özdemir, “Küreselle me, Ekonomik Büyüme ve Çokuluslu irketler”, Do u Bat , 18. Say , 2000, s. 243-
244. 
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yarat lm  olan adaletsizli e de inece iz. Gerçekten de küresel düzenin aktörleri ki, -bunlar n 

ba nda uluslararas irketler, mali ve finansal kurumlar gelmektedir- üretmeden tüketen ve 

bat ya ba ml  hale gelen ülkeleri adeta sömürüyor. Çünkü bat  ülkelerin çokuluslu irketleri 

hiçbir engelle kar la madan ulusal pazarlara girmekte, oradaki ucuz emek, dü ük prim ve 

uzun çal ma ko ullar ndan yararlanmaktad r.  

Benzer durum, finans sektörü için de geçerlidir. Üçüncü dünya ülkelerinde faiz 

oranlar n yüksek olmas , Bat  spekülatif sermayesinin hiçbir katma de er yaratmadan 

buralara akmas na yol aç yor. Çal ma ko ullar n esnek olmas , sendikala ma ve s f 

bilincinin az olmas  ve hükümetlerin yat m ve istihdam yaratmak için vergi muafiyetlerini 

tan mas , yabanc  sermeyenin hem, hareket alan  ve kapsam  geni letiyor hem de söz 

konusu ko ullar  ta yan ülkelerde yat mlar yapma olanaklar  art yor. Örne in, Almanya’da 

imalat sanayisindeki çal man n maliyeti, saatte 44 Mark (Euro) iken, bu maliyet Japonya’da 

36 Mark (Euro), Polonya’da 3,5 Mark (Euro) Endonezya’da 1 Mark (Euro)’dur. Alman 

çileri fabrikada, y lda 1600 saat çal yorken Japonlar, yakla k 2000 saat, Endonezya’l lar 

da 3000 saat çal yor. Ayr ca eri kin olmayanlar n ve çocuklar n çal mas  Almanya’da 

nerdeyse hiç yokken Polonya’da az ama Endonezya’da çok yayg nd r. Benzer ekilde çevre 

koruma yasalar  Almanya ve Japonya’da çok kat  iken, Polonya ve Endonezya’da oldukça 

esnektir.65  

Almanya gibi di er OECD ülkeleri de benzer ekilde ticaret ve yat m paylar  

art rmakta, ucuz eme e dayal  üretime yönelmektedirler. Ba ta Kuzey Amerika ve Bat  

Avrupa olmak üzere Avustralya ve Japonya’n n da dâhil oldu u ve dünya ekonomisinin 

belkemi ini olu turan ülkeler, 1990’lar n ba nda dünya ticaretinin yakla k %80’ini tek 

ba lar na gerçekle tirmi lerdir.66 Ayn ekilde sanayile mi  bat  toplumlar n dünya nüfusu 

içindeki oran  yakla k %24 iken, dünyadaki i lenmi  enerji ve maden kaynaklar n yakla k 

%80’ini kullanmaktalar. Söz konusu kaynaklar n %33’ü ise dünya nüfusunun sadece %5’ini 

bar nd ran ABD taraf ndan tek ba na tüketilmektedir.67 Toplam yabanc  yat mlar n %80’ini 

Kuzey Amerika ve merkezi Avrupa ülkelerinin olu turdu u bu düzen, sürekli kaynaklar  

sömürülen halklara açl k, sefalet ve yoksulluk getirmi tir. Giddens’in yerinde belirtti i gibi 

küreselle me,  “bir avuç ki inin refah yoluyla h zla ilerledi i, ço unlu un ise sefalet ve 

umutsuzluk içinde ya amaya mahkûm oldu u bir kazananlar ve kaybedenler dünyas  
                                                
65 Luciano Gallino, Küreselle me ve E itsizlik, (Çev. D. Kundakç ), Ankara, Dost Yay nlar , 2007, s. 23-25.  
66 Paul Hirst-Grahame Thompson, Küreselle me Sorgulan yor, (Çev. Ç. Erdem-E. Yücel), Ankara, Dost Yay nlar , 
1992, s.31-9. 
67 Daniel J. Kevles, “Some Like It Hot”, New York Review of Books, 32. Say , s.31-39. 



 
Duman, M., Z. (2011). Neo-liberal küreselle menin zaferi. Uluslararas nsan Bilimleri Dergisi [Ba lant da]. 

8:1. Eri im: http://www.InsanBilimleri.com 
 
 

687 

yaratm r.”68 Kaybedenlerin ve kazananlar n hiç de medi i bu dünyada, maalesef 

adaletsizlik ve e itsizlik sürüp gitmi tir.  

itsizlik üzerine kurulu olan bu düzen, uluslararas  ekonomi politikalar  da geli mi  

ülkelerin lehinde olacak ekilde düzenlemi tir. Örne in, üretiminin küreselle tirilmesi 

politikas , en çok ithal ikameye dayal  geli me stratejisini uygulayan azgeli mi  toplumlar  

etkilemi tir. Bir nevi, “kendi ya nda kavrularak sanayile meye” çal an bu ülkeler, neoliberal 

politikalar n devreye sokulmas yla sürekli ithalat yapmak durumunda b rak lm lard r. Ayr ca,  

sosyalist rejimlerin çökmesi ve buna ba  olarak i çi s n pasifle tirilmesi, kapitalizmin 

önündeki engellerin kald lmas n ve yabanc  sermayenin kontrol edilemez biçimde istedi i 

yere gidebilmesinin yolunu açm r. Ne var ki, azgeli mi  ülkeler, ithal ikameci 

sanayile menin ya and  dönemde yabanc  sermeye giri ine ciddi engeller koymaya 

çal rlarken, bu yeni dönemde yabanc  sermayeyi nas l çekebiliriz sorusuna cevap aramaya 

ba lam lard r.69 Oysa burada unutulan ve dikkate al nmayan husus,  teknolojik transfer, 

üretime dönük yat m ve istihdam yarataca  dü ünülen yabanc  sermayenin asl nda 

spekülatif bir sermaye ve faize endeksli s cak bir para kayna  oldu udur.   

Bütün bu tespitler, küreselle menin asl nda dil düzeyinde ortaya ç kan bir çarp tma 

oldu unu göstermektedir. Zira globalle me, mevsimlerin gelip geçmesi türünden herkese e it 

mesafede duran nötr bir süreç/ak  de ildir.70 Olmas  da beklenmemelidir. Çünkü dünya 

tarihinde güçlü olanlar, güçlü olmayanlar üzerinde her zaman tahakküm kurmu tur. Ama 

tarihin hiçbir döneminde günümüzde oldu u kadar sistemli bir tahakküm ve sömürü düzeni de 

olu mam r. Hiç üphesiz ki, bu tahakküm ve sömürü düzenini yaratan, besleyen ve devam 

ettiren, bizzat kapitalist sistemin kendisidir. Çünkü bu sistem, emek sömürüsüne dayan yor. 

Küreselle me ideolojisi ise, bu sistemi yayg nla rmak ve de me rula rmak istemektedir. 

Ancak, rekabete ve sömürüye dayanan bu sistemin dünyada yaratt  e itsizlik ve yoksulluk, 

sa ve orta vadede olmasa bile uzun vadede bütün yerküreyi etkileyecektir.  

Bu ba lamda küreselle menin yaratt  en önemli sonuç, adaletsiz bir dünya düzenini 

yaratm /dayatm  olmas r denilebilir. Bir taraftan küresel düzenden beslenerek dünyadaki 

kaynaklar n ço unu kullanan ve dolay yla hiçbir ekonomik sorun ya amayan az nl k bir 

topluluk,  öte taraftan ekonomik karanl k içinde ya ayan ve her geçen gün yoksullu a ve 

sefalete itilen büyük kitleler. Bu manzara, dünyada ya ayan milyarlarca insan için durumun 

                                                
68 Giddens, Elimizden Kaç p Giden Dünya, s.27. 
69 Co kun Adal , Günümüz Kapitalizmi ve Devleti Üzerine, stanbul, Sarmal Yay nlar , 1997, s. 102-103. 
70 Kadir Cang zbay, Globalle (tir)me Terörü, Ankara, Odak Yay n ve Da m, 2003, s. 35. 
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ne kadar vahim oldu unu ve mevcut durumun devam etmesi halinde söz konusu kitlelerin 

daha da artaca  göstermektedir. Oysa küreselle me masal , dünyada her eyin güllük 

gülistanl k içinde oldu unu, kapitalist sistemin, insanlara bar , huzur, refah ve zenginlik, 

liberal-demokrasinin de e itlik, adalet ve özgürlük getirdi ini hayk rmakta ama bu masala 

inananlar sadece inanmak isteyenlerle s rl  kalmaktad r. Çünkü gerçekte, dünyan n bar  

içinde ya ayabilmesi, öncelikle sömürünün ve tahakkümün olmad  adil bir dünya düzenin 

tesisi ile mümkündür. Küreselle me, böyle bir dünya düzenini yaratmaya muktedir olmad  

gibi var olan e itsizli i derinle tiren, yoksullu u kronikle tiren, emek sömürüsünü 

me rula ran ve en kutupla ran bir süreci ba latm r. Bu süreç, sosyal devlet anlay n 

terk edilmesi ve liberalizmin yeniden gündeme gelmesiyle sonuçlanm r. 

 

Sosyal Devletin Çökü ü ve Neo-liberalizmin Yükseli i 

Küreselle menin iktisadi ideolojisi olarak ortaya ç kan ve temel esprisini, devletin 

ekonomide; üretici, tüketici, da  ve düzenleyici olmaktan ç kmas ,  kamusal hizmetlerin 

özel sektöre b rak lmas  ve ayn  zamanda politik gücün yerel otoriteler ve sivil toplum 

kurulu lar yla payla lmas  sal k veren neoliberlizm, günümüz dünyas n adeta ekonomi-

politi i haline gelmi tir. Neo-liberal politikalar n, 80’lerle birlikte gündeme gelmesi hiç 

üphesiz ki, o güne kadar hâkim olan sosyal devlet anlay n gözden dü mesi ve yerine yeni 

sa  siyasetin egemen olmaya ba lamas yla ili kilidir.  Küreselle me, bu süreçte hem liberal ve 

muhafazakâr de erleri içinde bar nd ran yeni bir siyaset tarz  öne ç kartm  hem de 

yenidünya düzenine uygun/uyumlu bir ekonomi-politik (neo-liberal) düzen yaratm r.   

Bu düzenden önce Keynesgil model’in yaratt  sosyal devlet anlay , 1929 ekonomik 

krizin bir sonucu olarak gündeme gelmi ti. Kriz, ayn  zamanda dizginlenmeye niyeti olmayan 

kapitalizme de büyük bir sekte vurdu. Çünkü bunal m, hem mevcut iktisat politikalar  ve 

kapitalist anlay n krize girmesine hem de klasik liberal ö retinin ve dünya görü ünün 

yeniden sorgulanmas na yol açt .71 Nitekim, New York Borsas n çökmesi ard ndan ortaya 

kan buhran, bütün dünyay  olumsuz yönde etkiledi. Bunun üzerine ba ta Amerika olmak 

üzere Avrupa’daki birçok devlet ki, -bunlar n ba nda Fransa, talya, spanya gelmektedir- 

liberal iktisat politikalar ndan vazgeçmeye ve daha çok korumac  politikalar izlemeye 

ba lad lar. Ba ta devlet yöneticileri ve iktisatç lar olmak üzere ya anan krizin nedenlerini 

ara ran herkes, söz konusu krizin yap sal nedenlerden kaynakland  ve çözüm olarak da 

                                                
71 Gencay aylan, De im, Küreselle me ve Devletin Yeni levi, Ankara, mge Kitabevi, 2003, s. 85.  
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devletin ekonomiye müdahale etmesi gerekti ini savundular. Bu dü ünceyi ilk dile getiren, 

yazd  “Faiz ve Paran n Genel Teorisi” adl  eserde refah devlet modelini bir çözüm reçetesi 

olarak sunan Keynes oldu.   

Bu eserle Keynes,  sadece ekonomi alan ndaki ortodoks görü ü y kmakla kalm yor, 

ayn  zamanda krize giren kapitalizmi de kurtarmaya çal yordu.72 Nitekim kapitalizmin bir 

daha krize dü memesi için öncelikle emek ve sermaye aras ndaki ili kinin daha özgür, adil ve 

itlikçi bir biçimde kurulmas  ve bu yap n sürdürülmesinde devlete daha önemli rollerin 

verilmesi gerekti ini belirtti. Keynes’e göre ya anan kriz, pazar mekanizmas n liberallerin 

savundu u gibi görünmez bir el yard yla kendi kendine i leyen bir mekanizma olmad  

göstermi ti. Onun için sürecin sa kl  i leyebilmesi, görünen bir elin (devletin) devreye 

girmesiyle mümkün olabilirdi. Bununla devletin ekonomiye müdahalesini me rula ran 

Keynes, yap sal sorunlar n çözümünü, kamu harcamalar  art racak, i sizlik ve vergileri 

azaltacak ve faiz oranlar  dü ürecek hükümet önlemlerinde görüyordu.73 Ayr ca, talebi 

yaratma konusunda devletin önemli bir rol oynayabilece ini, yarat lacak taleple birlikte 

ekonominin canlanaca , artan üretimle tüketimin ve buna ba  olarak istihdam n 

yarat laca 74 ve dolays yla i sizli in azalaca  savunuyordu. 

Bunun için de devletle birlikte özel sektörün, çal an kesimlerin sosyal haklar  

tan mas , sendikal örgütlenmeye izin vermesi, ba ta i sizlik olmak üzere e itim, sa k ve 

sosyal güvenlik konular nda sorumluluk almas  gerekti ini dile getirdi. Böylece refah devleti 

modeli, piyasa kuvvetlerinin oyununu u aç lardan de tirerek yeni bir devlet anlay  

ortaya ç kartt .75 Birincisi, yapt  i in ya da sahip oldu u mal n mülkün piyasa de erine 

bak lmaks n bireylere ve ailelere asgari bir gelir güvencesi sa land . kincisi, bireysel ve 

ailevi krizlere yol açabilecek hastal k, ya k ve i sizlik sorunlar  çözümlendi ve üçüncüsü, 

vatanda lar aras nda hiçbir ayr m gözetmeksizin herkese e it bir biçimde sosyal hizmet 

olanaklar  sa land .   

Refah devlet modelinin ayr nt lar na inildi inde kapitalizmin bizzat devlet eliyle 

dizginlenmeye çal ld  görülecektir. Gerçekten de II. Dünya Sava ndan sonra Avrupa 

ülkelerinde uygulanmaya ba lanan ve 1970’lere kadar da önemli ba ar lar elde etmi  olan bu 

                                                
72 John Kenneth Galbraith, ktisat Tarihi, (Çev. M. Günay), Ankara, Dost Yay nlar , 2004, s. 194-216. 
73 Costas Lapavitsas, “Neoliberal Dönemde Anyolcu ktisat Kuram ”, Neoliberalizm, (Haz. A.S. Filho-D. 
Johnston), stanbul, Yordam Kitap, 2007, s. 63. 
74 Zeynep Zafir Benderli-Zeki lker Görenel, “Neoliberal Ekonomi Politikalar n Latin Amerika Üzerindeki 
Etkileri”, stanbul, Marmara Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi, 1. Say , 2006, s. 183. 
75 Asa Briggs, “The Welfare State in Historical Perspective”, European Journal of  Soc ology, 2. Say , 1961, s. 
221-258. 



 
Duman, M., Z. (2011). Neo-liberal küreselle menin zaferi. Uluslararas nsan Bilimleri Dergisi [Ba lant da]. 

8:1. Eri im: http://www.InsanBilimleri.com 
 
 

690 

model,76 içinde bir dizi sosyal, ekonomik ve kültürel pratikler bar nd rm r. Bu pratiklerin 

ba nda, devlete kar  bireyin ontolojik önceli ine yer veren bir anlay  gelmektedir. Sosyal 

ve ekonomik refah  art rmak, gelir adaletini sa lamak, i sizlik, yoksulluk, konut, ula m, 

bar nma, altyap , e itim ve sa k gibi alanlarda devlete sorumluluk yüklemek, ya k, asgari 

ücret, sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik sistemini uygulamak noktas nda e itlikçi bir anlay  

sergilenmi tir. Bunun için de ba ta fiyat istikrar , tam istihdam ve büyümeyi, sosyal ve 

ekonomik e itsizlikleri gidermeyi ve kamusal hizmetleri sunmay  hedeflemi  olan bu model, 

her eyden önce müdahaleci, düzenleyici ve giri imci bir devlet anlay  da beraberinde 

getirmi tir.  

Ancak, e itlikçi ve payla mc  olan bu politikalar, zamanla devlete a r bir sosyal 

maliyet de do urmu tur. Devletin, ba ta sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler olmak üzere 

itim, sa k ve altyap ya ay rd  kaynaklar, belli bir süre sonra giderleri kar lanamayan ve 

sürekli aç k veren bir bütçe gerçe ini ortaya ç kartm r. Ayn  zamanda devletin bürokratik 

yap  hantalla ran ve sürekli büyüyen, ancak üretmeden tüketen yeni bir s  da 

beslemi tir. Kamusal hizmetlerin özellikle sosyal güvenli in devlet taraf ndan kar lanmas , 

hem sosyal maliyetlerin artmas na, hem de kendilerini güvende hisseden bireylerin daha az 

çal mas na, yat mlar için gerekli tasarrufun ve finansman n olu amamas na dolay yla 

üretimin ve istihdam n yarat lamamas na yol açm r.77 Bu durum yani giderleri 

kar lanamayan bir devlet yap n ortaya ç kmas ; fiyatlar n yükselmesine, i sizlik 

oranlar n ve enflasyonun (stagflasyon) artmas na, büyüme ve verimlilik oranlar nda önemli 

dü lerin ya anmas na78 ve bunlar n do al sonucu olarak da ödemeler dengesinin 

bozulmas na yol açm r.  

1970’lerin sonuna do ru gelindi inde sosyal devlet modelinin uyguland  ülkelerde 

ekonomik sorunlar iyiden iyiye kendisini hissettirmeye ba lad . Ba ta sanayile mi  ülkeler 

olmak üzere geli mekte olan ülkelerin yar ndan ço u bir finansal ve mali krizle kar  

kar yayd lar ve bu krizin en önemli nedeni hiç üphesiz ki, kamusal harcamalar n ulusal 

üretimin art  h ndan çok daha yüksek olmas ndan kaynaklan yordu.79 Krizin faturas  

refah devletinin da  ve koruyuculu una ba layan ve çözümü serbest piyasada arayan 

neo-liberaller, bu tarihten sonra rakipsiz bir hegemonya olarak dünya siyasetine yön vermeye 

                                                
76 Niklas Luhman, Refah Devletlerinin Siyaset Teorisi, (Çev. M. Beyazta ), stanbul, Bak  Yay nlar , 2002. 
77 Co kun Can Aktan, Müdahaleci Devletten S rl  Devlete, Ankara, Yeni Türkiye Yay nlar , 1999, s. 46-48. 
78 Fikret Ba kaya, Kalk nma ktisad n Yükseli i ve Dü ü, Ankara, mge Yay nlar , 1997, s. 120. 
79 Pierre Rosanvallon, Refah Devletinin Krizi, (Çev. B. ahinli), Ankara, Dost Kitabevi, 2004, s. 9-22. 
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ba lad lar. Bu siyasetin teorisyenli ini yapan ve ayn  zamanda ultra-liberaller olarak da 

bilinen Hayek ve Friedman, sosyal devletin ya ad  krizi u iki nedene ba lam lard r:  

Birincisi, i çi hareketlerinin artmas , sendikal hareketlerin a  güçlenmesi ve bundan 

dolay  özel sermayenin yat m yapmamas , ikincisi, müdahaleci ve korumac  devletin yüksek 

oranl  vergiler ve harcamalarla kaynaklar  israf etmesi ve hantal bir yap  sergilemi  olmas yd . 

Bir yanda i çi hareketlerinin dayatt  yüksek reel ücretler, di er yandan sermayeden al nan 

yüksek oranl  vergiler ve devletin ekonomik ya ama müdahalesi, hem kapitalist i letmelerin 

kar marj  dü ürerek enflasyonu körüklemekteydi, hem de kapitalist giri imin önünü keserek 

yat m ve istihdam olanaklar  k smaktayd . Bundan dolay , söz konusu krizin a labilmesi 

ve kapitalizmin yeniden hâkim üretim tarz  olabilmesi için öncelikle sermayenin hareket 

alan  daraltan yap sal ve kurumsal engellerin ortadan kald lmas , serbest rekabete dayal  

piyasa mekanizmas n i letilmesi ve devletin fonksiyonlar n azalt lmas  gerekiyordu. te 

bu yüzden liberaller, bütün sorunlar n kökünde devletin müdahaleci ve korumac  yönünü 

görmü lerdir.80  

Özünde bir ekonomi politik sistem olan neo-liberalizm, yukar da da vurguland  gibi 

sermayenin devletin egemenli inden ç kmas , emek ve de erin piyasa ko ullar na 

rak lmas  ve ekonomik faaliyetlerin serbest piyasa mekanizmas na havale edilmesini 

arzulayan bir anlay  savunmu tur. Dolay yla bu siyaset tarz n temel özelli i,  finansal 

hareketlerin alan  daraltan tüm ulusal ve uluslararas  düzenlemeleri kald rmak, devleti 

kamusal ç kar ad na uygulad  sosyal politikalardan vazgeçirtmek, sermayenin 

liberalizasyonunu sa layarak kendi kendine i leyen bir piyasa mekanizmas  yaratmak ve 

dünyan n her yerine kademe kademe yay larak kendisini de küreselle tirmektir.81   

Ultra-liberallerin, korumac  ve kay  devlet anlay na duyduklar  alerjinin temel 

nedeni de, devletin ba ta ekonomi olmak üzere, sosyal ve kültürel ya ama müdahale etmek 

istemesidir. Çünkü neo-liberaller aç ndan devletin ba at bir aktör olarak bu süreçlerde yer 

almas , hem iktisadi kalk nma ve refah , hem de bireysel giri im ve rekabeti engelleyecektir. 

Örne in, F. Hayek, devletin ekonomiye müdahalesinin do al sonucunun; kumanda 

ekonomisi, bireysel özgürlük kayb  ve giri im ruhunun ortadan kald raca  ve dolay yla bu 

durumun kaç lmaz sonucunun köleli e neden olaca ,82 1940’larda yazd  “kölelik yolu” 

adl  eserinde belirtmi tir. Onun için ultra-liberallerin amentüsü, her zaman özelle tirme ve 
                                                
80 Fikret Ba kaya, Küreselle menin Karanl k Bilançosu, Ankara, Özgür Üniversite Kitapl , 2002, s. 24-27. 
81 Gerard Dumênil-Dominique Lêvy, Kapitalizmin Marksist ktisad , (Çev. S. Pelek), stanbul, leti im Yay nlar , 
2009, s. 42-43. 
82 Friedrich A.Von Hayek, Kölelik Yolu, (Çev. T. Feyzio lu-Y.Arsan), Ankara, Liberte Yay nlar , 2004. 
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piyasa ekonomisi83 olmu tur. Bu anlay  toplumsal ya am n her alan nda uygulatmak ise 

öncelikli amaç kabul edilmi tir.84  

Devletin kamu otoritesine, ekonomik ve toplumsal sorunlara yönelik her tür 

müdahalesine muhalefet eden ve minimal devlet felsefesine inanan ultra-liberaller- ki, 

bunlar n ba nda, F. Hayek, M.Friedman ve L.V.Mises gelir- devlete kar  duyduklar  

güvensizli i ve piyasaya olan inançlar  radikal bir biçimde dile getirmekten 

çekinmemi lerdir. Hatta devletin sadece üretim, tüketim, pazarlama, da m ve istihdam gibi 

ekonomik faaliyetlerde de il, ayn  zamanda e itim, sa k, sosyal güvenlik, altyap  gibi temel 

hizmetlerde de geri çekilmesi ve söz konusu alanlar  özel sektöre b rakmas  sal k 

vermi lerdir. Örne in Friedman, devletin e itim hizmetleri vermesinin son derece sak ncal  

hatta zararl  olaca  dü ünmü tür. Ona göre, piyasa zaten yeterli ve nitelikli bir e itim 

hizmeti verebilir ve devletin bu yönde yapaca  herhangi bir giri im, hem toplumsal 

kaynaklar n israf  art racak, hem de f rsat e itli ini bozacakt r.85 i daha da ileriye götüren 

Nozick, “Anar i, Devlet ve Ütopya” adl  eserinde, devletin ontolojik realitesini bile kabul 

etmeye yana mam , devletin varl k nedenini sadece güvenlikle s rl  tutarak ona “gece 

bekçili i”86 rolünü yeterli görmü tür.  

Dolay yla neo-liberal anlay n temel felsefesi; piyasay  yüceltmek,  kamusal yarara 

kar  bireysel ç kar  öncelemek, sermaye gücü kar nda emek piyasas  esnekle tirmek87 ve 

gücü maliyetlerini dü ürmek eklinde özetlenebilir. Nitekim kendili inden i leyen bir 

piyasan n erdemlerini savunarak devletin fonksiyonelli ini asgari düzeye indirmesini talep 

eden ve hem uluslararas  mali ve siyasi kurulu lar  hem de ulusal devletler arac yla 

kendini dünyaya dayatan neo-liberal politikalar,88 bir fikir ve pratikler bütünü olarak u temel 

ilkeleriyle öne ç km r.  

- Kamu i letmelerinin özelle tirilmesi, 

- Ekonomideki düzenlemelere son verilmesi, 

- Ticaret ve sanayinin liberalle mesi, 

- Vergilerde büyük indirimin yap lmas , 

                                                
83 Harvey, The New Imperialism, 2003.  
84 Alfredo Saad- Filho Deborah Johnston, Neoliberalizm, (Çev. . Ba - T. Öncel), stanbul, Yordam Kitap, 2007, 
s. 19.  
85 Francisco Vergara, Liberalizmin Felsefi Temelleri, (Çev. B. Ar ba ), stanbul, leti im Yay nlar , 2006, s. 173. 
86 Robert Nozick, Anar i, Devlet ve Ütopya, (Çev. A. Oktay), stanbul, stanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2006. 
87 Nergis Mütevellio lu-Say m I k, “Türkiye Emek Piyasas nda Neoliberal Dönü üm”, Küreselle me, Kriz ve 
Türkiye’de Neoliberal Dönü üm, (Der. N.Mütevellio lu-S.Sönmez), stanbul, st., Bilgi Üniv. Yay., 2009, s.160.  
88 Zeynep Gambetti, “ ktidar n Dönü en Çehresi: Neoliberalizm, iddet ve Kurumsal Siyasetin Tasfiyesi”, stanbul 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi, 40. Say , 2009,  s. 146. 
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- sizli i artt rma riski söz konusu olsa bile, enflasyonu denetim alt nda tutmak için 

‘parasalc ’ önlemlerin al nmas , 

- Örgütlü i gücü üzerindeki s  denetimin sa lanmas , 

- Kamu harcamalar n, özellikle de sosyal harcamalar n k lmas , 

- Devletin küçültülmesi, 

- Uluslararas  piyasalar n geli mesi, 

- Küresel finans ak lar  üzerindeki denetimlerin kald lmas 89 

Neo-liberalizmin bu ilkeleri, neredeyse kat ks z bir ütopya sunmakta, devletin 

pasifle tirilmesi, etkisizle tirilmesi ve ekonomik aç dan küçültülmesini hedeflemekte ve adeta 

sermayenin krall na apka ç kartmaktad r. Nitekim bir ekonomi-politik doktrin olarak da 

neo-liberlizm, tüm dünyada egemen bir konuma gelmeyi ve özellikle reel sosyalizmin 

çökü üyle birlikte alternatifsiz bir sistem olmay  ba arm r. Bu sistemi ba ar ya götüren en 

önemli ey, yasalar ve k tlamalar arac yla devletin küçültülmü  olmas r. Çünkü 

yukar da da vurguland  üzere neo-liberaller, ya anmakta olan bütün ekonomik ve sosyal 

krizlerin nedenini bizzat devletin kendisinde görmü lerdir. Onlara göre devlet, toplumu kendi 

iç dinamiklerine b rakmamakta, giri im özgürlü ü, üretkenli i ve serbest rekabeti ortadan 

kald rarak yap sal krizlere neden olmaktad r. ayet, piyasa kendi i leyi ine b rak r ve serbest 

rekabet ko ullar  sa lan rsa, istikrar ve refah kendili inden gerçekle mi  olacakt r.  

Bunun için de dünyadaki bütün piyasalar n birle meleri, devlet, sivil toplum ve 

sendikalar n müdahaleden kaç nmalar  gerekir. Mali piyasalar serbest olursa, sermayenin 

dünya çap ndaki hareket alan  geni leyebilir ve böylece piyasa daha etkin çal abilir.90 

Asl nda söz konusu edilen piyasa, herkese aç k olan ve her isteyenin rahatl kla girip 

kabildi i bir piyasa de ildir. Zira piyasa, kendi iç i leyi i aç ndan monopol bir özellik 

ta r. Sermayenin tekelle ti i bir ortamda serbest rekabetin gerçekle mesi de mümkün 

de ildir. ‘Bütün yollar Roma’ya ç kar’ de inde oldu u gibi, günümüzün küreselle en 

dünyas nda da bütün ko ullar, sermayenin lehinde i lemektedir. Ultra-liberallerin piyasaya 

ili kin besledikleri kat ks z inanç, asl nda büyük irketlerin ve uluslararas  firmalar n 

egemenlik alanlar n artmas  istemelerindendir. 

Wallerstein’ n de yerinde belirtti i gibi, liberaller ço unlu a kar  genelde az nl  

savunmu lard r. Ama liberallerin savundu u grup az nl  de il, simgesel az nl kt r; 

                                                
89 Manfred B. Steger, Globalization, London, Oxford University Press, 2003, s. 13.  
90 Gülten Kazgan, Küreselle me ve Ulus Devlet, stanbul, stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar , 2002, s. 16. 
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kalabal a kar  kahraman rasyonel bireydir, yani kendisidir.91 Onun için neo-liberal söylem, 

ilkelerine uygun olarak tüm s rlar n ticarete, sermayeye ve i çi göçüne e zamanl  olarak 

aç lmas  önermektedir. Çünkü i çi göçü, sermaye kadar hareketli de ildir. Ucuz emek 

gücünün oldu u yere giden sermaye vard r.92 Ancak, bu politikalar “sermaye ve teknoloji 

ak mlar  ve mali piyasalar  alabildi ince serbestle tirirken, eme in ülkeleraras  

ak kanl na da önemli s rlar getirmektedir. gücü piyasalar n esnekli i ön planda 

tutularak eme in, sermayenin gücü kar nda uzun mücadeleler sonunda bugüne kadar 

sa layabildi i sosyal güvenlik, asgari ücret, sendikala ma, i sizlik sigortas , i  güvenli i gibi 

koruma araçlar n önemli ölçüde a nmas na ve giderek etkisizle mesine göz 

yummaktad r.”93 Onun için neo-liberal literatürde en çok kullan lan kavramlar, liberalizasyon, 

deregülasyon, dereglemantasyon ve privatizasyondur.94 Bu sloganlar n arkas nda yatan temel 

dü ünce, kapitalist sistemin alabildi ine geni lemesi, sermaye gücü kar nda hiçbir engelin 

rak lmamas , i gücü ve emek piyasas n esnekle tirilmesi ve bütün bunlar n sonucunda 

neo-liberal küreselle menin mutlak zaferini ilan etmesidir.  

Gerek klasikler gerekse neo-liberallerin tanr  kelam  gibi kabul ettikleri, “b rak z 

yaps nlarc ” anlay ta srar etmelerinin nedeni de budur.95 Çünkü “b rak z yaps nlar”c  -

laisses-faire- anlay n temel esprisi, yukar da da vurguland , eme in fiyat n piyasada 

belirlenmesi, paran n otomatik bir mekanizma yard yla yarat lmas  ve mallar n 

engellenmeden ve ayr cal k tan nmadan ülkeler aras nda özgürce hareket edebilmesini 

sa lam r.96 Küreselle me ideolojisi, tam da bu mant  esas alan bir ekonomik düzeni 

dayatmakta ve bu aç dan neo-liberalizme hizmet etmektedir. Kanaatimizce burada sorulmas  

gereken iki temel soru var:  

Bunlardan birincisi,  1979’da Thatcher ve 1980’de Reagan’ n seçimleri kazanmas yla 

birlikte neo-liberal iktisat politikalar n ac mas z bir biçimde uygulanmas n nas l bir dünya 

düzeni yaratt  bilmek, ikincisi de bu süreçte küreselle me dilinin semanti ini iyi anlayarak 

esasen yarat lmak istenen düzenin kime, nas l hizmet etmeyi amaçlad  ortaya koymakt r. 

Bu sorulara cevap bulmak kolay olmasa da günümüzün egemen ideolojileri taraf ndan 

yarat lan düzensizlik, adaletsizlik ve e itsizli in gelecekte bütün dünyay  etkileyece i aç kt r. 

Özellikle üretkenli in ve rekabetin ilahla ld , kazanan n kültle tirildi i ve etik kinizmin 
                                                
91 Immanuel Wallerstein, Bildi imiz Dünyan n Sonu, (Çev. T. Birkan), stanbul, Metis Yay nlar , 2000, s. 107. 
92 Samir Amin, Küreselle me Ça nda Kapitalizm, (Çev. V. Erenus), stanbul, Sarmal Yay nevi, 1999, s.106. 
93 Fikret enses, Küreselle menin Öteki Yüzü Yoksulluk, stanbul, leti im Yay nlar , 2001, s. 317. 
94 Fikret Ba kaya, Sömürgecilik, Emperyalizm, Küreselle me, Ankara, Özgür Üniversite Kitapl , 2005, s. 99.  
95 Immanuel Wallerstein, Liberalizmden Sonra, (Çev. E. Öz), stanbul, Metis Yay nlar , 1998, s. 99. 
96 Karl Polanyi, Büyük Dönü üm, (Çev. A. Bu ra), stanbul, leti im Yay nlar , 2003, s.196. 
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öne ç kart ld 97 bir dünya düzeninde güven, bar  ve huzuru beklemek safdillik olur. Bütün 

bu de erlendirmeler bize, küreselle menin asl nda neoliberal siyasetin egemenli ini 

me rula ran bir araç/süreç oldu unu, ultra-liberalizmin devlete yönelik teorik dü manl n 

temelinde, devletin piyasaya ve dolay yla sosyal ya ama müdahale etmek istemesi oldu unu 

göstermektedir.    

 

Sonuç  

Hiç üphesiz günümüz dünyas n en fazla tart  konular n ba nda küreselle me ve 

küreselle menin ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlar  gelmektedir. Ancak, küreselle meyle 

ilgili tart malar n odak noktas  genellikle ekonomik boyut olu turmaktad r. Çünkü 

küreselle me, öncelikle ekonomi-politi i olan, belirli dinamikler taraf ndan olu turulmu  

bulunan ve özünde uluslararas  sermayeyi egemen k lmaya çal an yeni bir dünya düzenin 

ad r. Bu yeni düzen, kendi içinde son derece kar k ve karma k bir yap  göstermektedir. 

Bu yap  anlamak ve de anlamland rmak kolay olmasa gerek. Nitekim küreselle menin 

nel ine ili kin tart malar ve sorular hala sürüp gitmektedir. Bu sorulardan bir kaç unlard r: 

Küreselle menin dinamikleri nelerdir?, Küreselle me, modernle menin bir sonucu mudur, 

yoksa kendi ba na yeni bir gerçeklik midir?, Küreselle me süreci kime hizmet etmektedir?, 

Küreselle me, yeni e itsizlik ve hiyerar i biçimleri yaratmakta m r?  Bu sorular n ortak yan  

küreselli in asl nda; yeni bir düzen, ideoloji, yöneti im ve mant k fikrini içerdi idir.  

Bu makale bir yandan bu sorulara cevap bulmaya çal rken, di er yandan 

küreselle menin ekonomisi ve politikas  üzerinde durmu tur. Konuya tarihsel ve sosyolojik 

bir aç dan yakla lm  olup, öncelikle temel bir tezden hareket edilmi tir. Bu tez, 

küreselle menin kimi çevrelerin iddia etti i gibi kendili inden ortaya ç kan veya 

modernitenin bir evresi olarak meydana gelen tarihsel bir süreç olmad  ve kavramsal olarak 

da masumane bir içerik ta mad  tespitine dayanm r. Ve özünde kapitalist ekonomik 

sistemin gücünü peki tiren bir küreselle me mitinin yarat lmaya çal ld  gerçe ine vurgu 

yap lm r. Çünkü dünyam z, tarihin hiçbir döneminde bu kadar h zl  bir de im ve 

dönü üme maruz b rak lmam  ve kendi içinde bu kadar keskin bir hiyerar ik düzene de 

sahne olmam . Ayn ekilde bugün dünyam z her zamankinden daha fazla yoksul insan 

bar nd rmaktad r. Dünyam z, kendi içinde fiziksel, ekonomik ve politik aç dan adeta iki ayr  

parçaya bölünmü tür. Ekvatorun kuzeyinde kalan co rafya, dünyan n en zengin ve en güçlü 

                                                
97 Bauman, Siyaset Aray , s. 136. 
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devletlerini içine al rken, ekvatorun güneyinde en yoksul ve en güçsüz devlet bulunmaktad r. 

Küreselle me politikalar n bir sonucu olarak ortaya ç kan bu durum, insanl n gelece i 

aç ndan son derece ürkütücü bir tablo sunuyor. 

Günümüz dünyas n önemli tarihçilerinden biri olan Hobsbawm, bu durumu 

betimlerken yüzy  “a klar ça ” olarak nitelemi ti. Gerçekten de içinde 

bulundu umuz küresel ça , dünya tarihinin hem en uzun, hem de en k sa evresini 

olu turmaktad r. Çünkü bu dönem, milyonlarca insan n ölümüne bir o kadar da maddi kayba 

yol açan birinci ve ikinci dünya sava lar na sahne olmu , hemen akabinde ba layan so uk 

sava  dönemi de, dünyaya sürekli bir sava  hâlini ya atm r. Rusya’n n çökmesiyle birlikte 

dünyam z yeni bir sürece girerken, bu sürecin politik liderli ini yeni bir dünya düzeni 

kuraca  söyleyen Amerika yapm r. Bu yenidünya düzeninin iki önemli sonucu oldu. 

Birincisi, II. Dünya Sava ndan sonra ba ta merkezi Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyan n 

birçok ülkesinde uygulanan refah devleti modeli ve bu modeli benimseyen sosyal demokrat 

hükümetlerin çökü ü ya and . kincisi, Amerika ve ngiltere’nin ba  çekti i fakat daha 

sonra birçok ülkede de kabul gören yeni sa  siyaset anlay  hâkim olmaya ba lad .  

Amerika’n n ç karlar  ekseninde ekillenen bu yeni sa  siyaset, kendisini en çok 

ekonomi alan nda hissettirdi. Kal n gümrük duvar yla korunan ulus-devletler, kap lar  

küreselle me sürecinin neo-liberal politikalar na açt lar. Sosyal devletin ya ad  krizi bahane 

eden ulus-ötesi irketler, siyasete bask  yaparak, sermayenin lehinde yeni bir düzenin tesis 

edilmesini gündeme getirdiler. Bu düzen devletten; koruyucu ve denetleyici olma ve kamu 

hizmetlerini sunma özelli inden vazgeçmesini, s rl  yetkilere haiz k nmak suretiyle 

jandarma devleti rolüyle yetinmesini, hiçbir müdahaleye maruz kalmadan ve kendi kurallar  

içinde i leyen serbest rekabete dayal  bir piyasa ekonomisini uygulamas , uluslararas  mali 

sermayenin hareket alan  daraltan her tür engeli ortadan kald rmas  ve kamu kurumlar n 

özelle tirmesini talep ettiler.  

Neo-liberalizmin ilkelerini de olu turan bu talepler, kayna  Adam Smith’in 

“Uluslar n Zenginli i” adl  eserinden al r. Nitekim günümüzde uygulanan liberal politikalar n 

ço u da, bu eserdeki temel tezlere dayan r. Bu tezler, refah n ve kalk nman n, ancak ticaretin 

serbestle tirilmesiyle mümkün olabilece ini iddia eder. Smith’e göre birey herhangi bir 

ekonomik faaliyette bulundu unda sadece kendisi için de il, ayn  zamanda ötekiler için de 

bunu yapm  olur. Ak lc  ve kendi ç kar  gözeterek bu faaliyette bulunanlar, “görünmeyen 

bir el” yard yla ortak bir ç kar  olu tururlar. Dolay yla burada hiç kimseye müdahale 

etmeme prensibi önemlidir. ayet devlet dahi herhangi bir ki i, kurum veya grup müdahalede 
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bulunursa o zaman düzeni ayakta tutan ilkeler çi nenmi  ve do al uyum bozulmu  olur. 

Bundan dolay  liberaller, koruyucu devlet anlay  reddetmi lerdir. Ve 1980 dönemi 

liberaller aç ndan tarihsel bir dönüm noktas r.  

Bu dönemde sosyal devletin çökmesi, neo-liberallere, küreselle me ad  alt nda siyasete 

müdahale etme ve ekonomi politikalar  yönlendirme f rsat  tan . Böylece neo-liberalizm, 

hem bireylerin refah devletinde elde ettikleri sosyal ve ekonomik kazan mlardan, hem de 

devletin kamu refah  sa lama yönündeki misyonundan geri ad m att rd . Yap sal uyum 

politikalar  ad  alt nda devletin görev ve sorumluklar  yeniden tan mland . Art k, vatanda a 

hizmet götüren, yoksula yard m eden, sa k, e itim ve altyap  gibi hizmetler sunan bir devlet 

anlay  söz konusu olamazd . Neo-liberal felsefe, e itim ve sa k gibi temel hizmetleri de 

bireysel bir yat m olarak gördü ü için bu hizmetleri sa lama görevini özel sektöre havale 

etti. Nitekim özelle tirme politikalar yla söz konusu hizmetler devletin tasarrufundan ç kt . Bu 

hizmetleri, ancak gücü yeten ve paras  olanlar alabilirken, ihtiyaç sahipleri ve yoksul kesimler 

bundan mahrum b rak ld lar. 

Günümüz dünyas nda neo-liberal politikalar n ba ar ya ula mas , kapitalizmin geldi i 

ama aç ndan da son derece dü ündürücüdür. Nitekim sürece ele tirel bakanlar, neo-liberal 

küreselle menin, asl nda kapitalist sistemin tarihsel bunal  oldu unu görmekteler. Çünkü 

kapitalist birikim rejimi, her dönemde oldu u gibi bugün de eme i sömürerek ayakta 

durmaktad r. Küreselle me ideolojisi, bu sömürü düzenini sermaye lehinde me rula rmaya 

çal maktad r. Bütün mesele, tarihsel kapitalizmin, do as nda bulunan sürekli büyüme, 

geni leme, yay lma ve dolay yla egemen olma fikrini hayata geçirmek istemesidir. Bu 

mücadele, emek ve sermaye aras nda gerçekle en s fsal bir mücadeledir. Küreselle meye 

de, neo-liberal politikalar n uluslararas  alanda geni lemesini ve ya anan mücadelenin 

sermaye lehinde sonuçlanmas  hedefleyen bir süreç olarak bakmak gerekir.  
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