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$ l. Kiiresellegme

Kavramr ve KiireselleEme Olgusu

Son 15-20 y:Jdr "kiiresellegmc"kawamr giderek daha fazla gtinltik yaqam
iginde kullamlmaya baqlandr. Herhangi bir giinliik gazetedentutun da, hig ilgisi olmadrprm diiqiindiiiiiniiz bilimsel toplantrlara kadar tiim alanlarda ktiresellegmekawamr yolun olarak kullamlmakta ve bu kullamm beraberinde
karmaqayr da getirmektedirl. Gergekten de ktireselleqme,ekonomiden siyasete, sosyal politikadan kiiltiire, hemen hemen yerytiziintin her alamndaki defliqimi ifade etmek igin kullamlan"sihirli" bir stizciik haline gelmiq, iinlii sosyolog Bergefin deyimiyle, Alman ktimiir endtistrisindeki gerilemeden, Japon
genglerinin cinsel ahgkanhklanm agrklamaya kadar geniq bir alanda kullamlan "klige"ye diiniiqmtiqtiir2. Terimin kullammr son dtinemlerde tiyle bir artrq
giistermigtir ki, diinyamn farkh yerlerindeki gok sayrda gaf'daqyagam alamna giriq iiriintiilerinin izini siirmek neredeyse olanaksrz hale gelmiqtirs.
Bergefrn giiriiglerine paralel bir bigimde, adeta geqmiqve gelecepin kaprlanm agacak anahtar bir kavram olarak gdrtilen kiireselleqmeyi Bauman
da, "parolaya ddniiEmiig moda bir dcyim" olarak de!'erlendirmektedira.
Hirst ve Thompson'a giire ise kiireselleqme, sosyal bilimlerde moda bir kavram, yiinetim gruplanmn regetelerindeki ana buyruk ve her karrattarr gazeteci ve politikacr igin gtindemi yakalama siizciiiii haline gelmiqtirs.
*

istanbul ficaret Universitesi Hukuk Fakiiltesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim
Dah Oiretim Uyesi
"Kiiresellegme ue Sa[h.h Qah,ganlart", http://www.ato.org.trlderYiicel Demiral,
gil2002-kis-ilkbahar/l8.html (gevrimigi: 20.04.2004)
Peter L. Berger, "Four faces of global culture", National Interest, FalI 97, Issue: 49, 1997,
s.23'ten nakleden: Veysel Bozkurt, "Kiiresellegrne,Kavram, Geligim ve Yaklaymlar" , KiJrreselleqmenin insani Ytizii, Der. Veysel Bozkurt, AIfa, istanbul 2000, s.17.
Roland Robertson, Ktireselleqme, Toplum Kuramr ve Kiiresel Ktiltiir, gev. U. H. Yolsal,
Ankara L999, s.22.
Zygmunt Bauman, Ktireselleqme: Tbplumsal Sonuqlan, Qev.A. Yrlmaz, Aynntr Yayrnlan,
Istanbul 1999,s.6.
Paul llirst / Grahame Thompson, Kiiresellegme Sorgulamyor, Qev.Q. Erdem / E. Yticel,
Dost Kitabevi. Ankara 1998, s.26.

880

Prof. Dr Abdullah Dinghol

SosyologAnthonyGiddensise bu giiriiqlerin aksine, bugtin "hilresellegrneye
de$inmeyenhigbir siyasal honugmantn tam olmadtpz"m ifade etmektedir. Giddens'agiire qu anda kriklii bir tarihsel depigimdrinemindengegtiiimize inanmamrzr saf'layacakkadar gegerli ve nesnel neden vardrr. Bugiin bizi etkileyen deliqikliklea yeryiizrintin herhangi bir biilgesiyle srmrh olmayrp, daha qimdiden
hemen hemen her yeri kapsamaktadrro.Albrow da kiireselleqmeyrdiinya insanlanmn tek bir dtinya toplumunda btittinleqtirilmesi siireci olarak tammlamaktadrrT. Bir baqka deyiqleki.ireselleqmebir "siireglerbiltilnil" olarak algrlanmaktadrrs ve Albrou/a giire bu siiregler britiiniinde sosyolojitarihinde beg ewe buIunmaktadrt Eurenselcilih, ulusal sosyolojiler;uluslsrarasrcr,h,h,yerelle7nleue
hiiresellegmeg.
Bu bailamda d.akilreselleErnedefliqik tilkelerde farkh anlamlara bririinmekte; kimi igin kara gtin kimi igin qanskaprsr ya da kagan tren olarak alglanmaktadrr. Srkhkla yeni liberalizm, emperyalizm ve benzeri daha iyi alglanabilen ideolojik kavramlarla agrklanmaya gahgrlmakta,ancak ortaya gkan tablo,
netlegmedengok, kanqrkhgr getirmektedir. Bu kanqrkhk, ktiresellegmeile birlikte kullamlan baqka kavramlann da degiqimeu!"ramasr;bildik anlamlanmn
kimi zaman garprtrlarak kimi zaman tiimden de!'igtirilerek kullamlmasr ile artmaktadrr. Hemen akla gelen yerellegm.e,
katiltrn, kalite (nitelik), bilgi cinceden
bildilimiz anlamlanndan artrk gok farkh anlamlar taqrmakta; hiiresellepme
gergektebir d.erterlerde$igimini de beraberindcgetirmektedir Bu anlamda ktireselleqmedengok"hilreselizm" ideolojisindenstiz edilebilir hale gelinmektedirl0.
Dilimize "hiiresel" diye tercrime edilen "global" kelimesinin 400 yrlhk bir
geqmiqi olmasrna ra[men "hiireselleEme"tglobalizotion) oldukga yenidir ve
ilk olarak 1960'larda ortaya grkmrq,1980'lerdeise srkga kullamlmaya baqlanmrqtrr. 1990'lara gelindilinde de, bilim adamlanmn dnemini kabul ettili
anahtar bir siizciik haline gelmiqtirll. Bu anahtar stizciik nitelifi ile kiiresel6

Anthony Giddens, Elimizden Kagrp Giden Diinya;Kiiresellegme Hayatrmrzr Nasrl Yeniden
$ekillendiriyor?, Qev.O. Akrnhay, AlfaYayrnlan, Istanbul 2000, s.20, 13; Bozkurt, s.18.
7 Martin Albrow, "Introduction", Globalization, Knowledge and Society, Sage Pr. London
1990, s.9. Robertson'a gdre ise kiireselleqme, tek bir mekan olarak tiim diinyamn kristalleqmesidir. Roland Rpbertson, "Globalization and. Societal Mod,ernization:A Note on Japan and Japanese Religion", Sociological Analysis, Issue: 47, 1987, s.38.
8 E. Fuat Ke5rman, "GloballegmeSdylernleri ueKimlik Talepleri", Global Yerel Eksende Ttirkiye, Der. E.Fuat KeymanL/AliYagar Sanbay, Alfa, istanbul 2000, s.25. Sekizinci Beg Yrlhk
Kalkrnma Planr Ozel ihtisas Komisyonu Raporu bu ddntigiim siirecini "hiiresellegme silregleri" olarak ifade etmektedir. DPT, Sekizinci Beq Yrlhk Kalkrnma Plam, Ktiresellegtirme
OzeI ihtisas Komisyonu Raporu, Yayrn No: DPT 2544-OiK:560, Ankara 2000, s.1.
I Nbrow, s.6-8.
10 Demiral, a.g.m.
11 Mehmet Aktel, Krireselleqme ve Tiirk Kamu Yiinetimi, Asil Yayrn-Daflrtrm, Ankara 2003,
s.5-6; Bozkurt, s.18; Ruud Lubber, "The Dynamic of Globalization", http://www.itciIo.it/english./actrav/telearn/globaVilo/globe/new_page.htm.
Kavramrn siyasi alanda dolaqrma girmesi ise 19801i yrllarla birlikte Thatcher ve Reagan tarafrndan temsil edilen yeni
muhafazakar anlayrqrn iktidar dtinemlerine rastlamrqtrr. Aktel, s.6.
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leqme,hem dtinyamn ktigtilmesine, hem de bir btittin olarak drinya bilincinin
gtiglenmesinegiinderme yapmaktadrrl2. Bir baqka deyiqle kiireselleqme, dtinyamn "tek bir yer" olarak algrlanmasr yrintindeki biling artrgrm anlatan bir
kavramdrrls. Bir kawam olarak kiireselleqme, toplumsal ve ekonomik iliqkiIerin diinya gaprnda gittikge gtiglenmesineve bu siiregte dtinyamn herhangi
bir yciresindeolan bitenlerin, dtinyamn difer yiirelerinde olan bitenlerden etkilendi[i gerge[ini yansrtryor. Bu anlamr ile kriresellegme, toplumsal ve ekonomik kurrm (institution) ve yaprlar (structure) arasrndaki yerel farkhhklann gitgide azaldrfr tarihsel bir siireg anlamrna geliyorla.
Giiniimrizde kiireselleqme konusunda gok geniq bir literattir oluqmuqtur; ancak sosyal bilimlerin bir gok alamnda giirtildriffti qekilde, ktiresellegmeye iliqkin birbirinden tiimriyle farkh yaklaqrmlar ortaya grkmrqtrr. Bir diper ifade ile ktireselleqme konusunda, gerek teorisyenleq gerekse uygulamacrlar arasrnda uzlagmadan bahsetmek miimkiin degildir. Kiireselleqmenin siyasal, kiiltiirel ve ekonomik sonuglarr yaygrnhk kazandrkga, f,arafLar
lan kadar (rizellikle entelektriel dtizeyde) karqr qrkanlann sayrlannda da artrqa tamk olunmaktadrr. Qtinkii ktireselleqmeden kazananlar oldug'u kadar,
kaybedenlerde mevcutturls. Bu gergevedeingiltere BaqbakanrTony Blailin
danrqmanr M. Desai bir konferansrnda, "hilresellegmedenddnilg yole" demekte, "yeni sdmiirgecilik Sibi gdzilkse de, gergehtedyle de$il" diye eklemekte ve
ABD'nin bile bu siiregten korktu!'unu belirtmektedirlG.
iki kutuplu dtinyamn baq aktiirlerinden birinin sahneyi terk etmesiyle
baqlayan di.inya gaprndaki de$qim siireci de hilresellegmeolarak adlandrrrlmaktadrrl7. Ulus devletlerin etkinli[inin azalmast ve baqta sermaye hareketleri olmak iizere ekonomik faaliyetlerin ve karqrhkh iktisadi bagrmhhfrn
artmasr, krireselleqmenin en belirgin iki iizellilidir. Bu yiizden ekonomik
serbestleqmeile ulus-devlet iliqkisinin seyri, krireselleqmeninana ekseninin
srmrlanm gizmektedirls.
6te yandan ktiresel deligim siireci, ekonomidensiyasete,kiiltiirden gevre
anlayrqrnakadar her alanda kdklii bir driniiqiim baqlatmrqtrr.UIus devletlerin
uluslararasr grig dengelerindeki konumlanmn de$qmesi, ulusal ekonomilerin
12 Robertson, s.21.
13 Rana A. Aslanoflu,

Kent, Kimlik ve Ktiresellegme, Asa yay., Bursa 1998, s.124.
14 Mustafa ldog, "Ktiresellegmenin SosyolojihBoyutlan", Ktireselleqme ve Psikiyatri, Kongre
Kitabr, 11-14Haziran 2002 Malatya, s.38.
15 Bozkurt, s.18.
16 Erol iyibozkurt, Ktireselleqme ve Tiirkiye, Ezgi Yayrnevi, Bursa 1999, s.108.
17 Murat Ali Dulupgu, Ktiresel Rekabet Gricri, Nobel Yayrnlan, Ankar a 2001, s.1; Omer Demir, Ktiresel Rekabette Etkin Devlet, Nobel, Ankara 2003, s.1; Emre Kongar, Kiiresel terdr ve Ttirkiye, Remzi Kitabevi, ?. Basrm, istanbul 2003,s.19vd.;Kog, s.41;MehmetYiiksel, KiireselleEme Ulusal Hukuk ve Ttirkiye, Siyasal Kitabevi, Ankara 2001, s.83.
18 Demir, s.1, aynca dn.J-.
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baqan kriterlerinin standartlaqmasr, hrzh iletiqimin dtinyamn uzak mekanlannda olup bitenleri ya}anlaqtrrmasr, serrnaye hareketlerinin ulus-iistii kurum
ve de!'igmelere duyarhhfr artrrmasr, bireysel beklenti ve tiiketim kahplanmnlg
hrzla de$qmesi gibi geligmeler, bu defiqim ve diintigtimtin gok ydnliilii[tinii agrk
bigimde ortaya koymaktadrr20. Kawam o kadar gok yiinliidiir ki, herkes bu kavramr farkh qekilde alglamaktadrrzl. Bu nedenlebazen kiiresellegmedenbahsederken gaqrrtrcrtablolarla karqr kargrya kalabilmekteyrz2z. Ancak yine de ktireselleqme kawamr ile tin plana gkanlarak siirekli vurgu yaprlan genelde onun
ekonomik boyutu olmuqturzs. Genellikle de kiiresellegmeye karqr grlcqlar, teknolojik deiigmenin getirdili yeniliklere de['il, bununla birlikte dikte edilen
"ekonornipolitihalartna" ydnelmektedir2a.Bu baplamda kiireselleqme olgusu,
bir krsrm gtiriiqlerce,ulusal ekonomilerin diinya piyasalanyla eklemlenmesi ve
britiin iktisadi karar'siireglerinin giderek dtinya kapitalizminin sermaye birikimine yiinelik dinamikleriyle belirlenmesi olarak da yorumlanmaktadrr2s.
agrsrndan bi.itiiniinii yansrtmamn
Kiireselle gmenin gok yiinliiliiiiinti
giigliiltine rafrnen bazr yiinleri belirgin olarak ortaya konulabilmektedir2G:

19 Gergekten de tiiketim

kahplannm deligmesi, bazr iiriinlerde "gobal zevklerin" olugmasrm
sailamrgtrr. Bunun en belirgin iirnekleri, Coca-Colave Levi Strauss Jeans iiriinleridir di
yebitiriz. Bk. Ze5mep Diiren, 2000'liYrllardaYdnetim, AIfa, istanbul 2002, s.15.

20 Demir, s.1-2.
2 L Keyman'a gdre"Globallegme,ekonomik, siyasal ve killtilrel globallegme siireglerini igennek-

le birlikte, bu silreglerin herhangi birisine indirgenerneyecek,fakat bu siiregler arastndaki
gok-boyutlu, gok-ned.enselliue gelighilerigeren iligkiler tarafindnn kurulmug "tarihsel bir silreg"tin Bu anlamd,a da, toplumsal depigimi anlarnarwzda kullanabilecepimiz bir kaurarndtn" IKeymraln,s.25. Strassoldo'ya gdre galdag ktiresellegme siirecinde iki yeni eleman bulunmaktadrr; bunlardan birincisi biyosferi koruma gabasr igindeki ekolojik diinya gdrtiqti,
ikincisi ise gop'ulcu,hiyerargik olmayan ve merkezcil bulunmayan diinya toplumuna "postmoderrrnbir ijzlemdir. Raimondo Strassoldo, "Globalism and localism: Theoretical ref'l.ections and some evidence",in Globalization and Tbrritorial Identities, ed.by Zdravko Mli.
nar, Avebury, Bristol, Reprinted 1996, s.35-39.
ilyas Dofan, "Aurupa Birliii'ne Girig Siirecinde Tiirkiye'd,eAnayasal SisternReformu Bap'
Inrntnda, Kilresellegmeue Ulusal Egenrenlik",Tnrkiye Biiyiik Millet Meclisi Anayasa Hukuku 1. Uluslararasr Sempozyumu, 22'24 Nisan 2003, TBMM Yayrnl an, s.42I.
Elbette ki, ktireselleqmenin ekonomik boyutunun dncelik kazanmasr tesadtifr defildir. KAnn maksimizasyonu igin hareket eden sermaye ve tamamlayrcrsr olan girigimci, 1980'lerden itibaren sadecetiretim ve kAn delil, aym zamanda pazan da diinya dlge$ine grkarmrgtrr. Bu sayede drga agrlma ve liberallegme hareketleri, politik kiireselleqmenin bniine gegmigtir. Dulupgu, s.19-20; Bk. Giilten lKazgan, Yeni Ekonomik Diizende Tiirkiye'nin Yeri,
Altrn Kitaplan, istanbul 1994, s.78; Sungur Savrenr "UIusaI Sermayeler Ktskacr.nda Glo'
balizm", iktisat Dergisi, No.350, s.60.
Giilten Kazgan, Kiiresellegme ve lllus-Devlet, Yeni Ekonomik Diizen, 3. Baskr, Bilgi Universitesi Yayrnr, istanbul 2002, Onsiiz, s.15.
Ering Yeldan, Ktiresellegme Stirecinde Ttirkiye Ekonomisi: "Biiluqiim, Birikim ve Btiyiime", iletigim yay., istanbul 2002, s.13.
Ferhat Ali, Ktireselleqme ve Uretim Stirecinde Teknolojinin Rolii, Umut Yayrncrhk, Istanbul 2001, s.31-32;Aktel' s.10-11.

Dog. Dn Mehmet Somer'in Aruslna ArmaPan
'

Para-sermaye,

meta sermaye

ve ticari

883
sermayenin

dolaqrffil,

KiireselleEmeninen \nernli gdstergelerinin baEtndafinansal serbestlik
bulunmaktadm Finansal sermayenin higbir hw.tlamaya tabi olmakstzr,nillkeler arastnda ve sektiirler arasr,ndaserbestgehareket edebilm.esinin en ternel etkeni, kugh.ustnyiiksek getiri olmaktadrzT. ilgingtir ki,
para, meta,, ticari sermayenin uluslararasr,lagmast ue serbestgetam
aktgkan hale gelmesi, biitiln kiiresel politikalann ternelindnyatar; buna
hargtltk iggilerin stnrr dgrrl akryh,anlQt.her zarnan kolaylagmamtgttr.
Kilresellegme silreciyle birlihte iizellikle eme\in aktgkanltptnda sorunlar yd7annxayq.baElarntgttr2S.
Her tilr emek serbestgedolaEtma
Ozellikle
uastfnz
iggiterin
bulunduhlart iilkede halmaEkmamrEttr.
lan gerekmehtedir. Yiiksek uastflt.emek zaten dilnyaru,n her yanr.nda
talep edilrnektediry beyin gdgii serbesttin BdryIecegdq ueren "kapeh,"
ulus- deuletler, uluslararasilagamay an hiigilk y erli sermaye ile birlih te uasr.fnziggilerin deuleti haline gehcektir2s.
.

Uretken sermayenin biiytik boyutlarda yo!'unlagarak "uluslararasllaqma"mn geniqlemesi ve sermayenin merkezilegme derecesinin muazzam tilgtide artmasr,
OzeIIikIe merkezfirrnalann teknoloji yaratma ue finans gilcil biiyildilkge, tekel giicilniin bilyildillii, de bir gergektin Tekel giicii biiyiiyen
firmalann gegitli uygularnalan, da, uluslara,ra,st,nitelihteki serrna.yenin yerel rakiplerini yok etmesi sonucunu do{urmaktadtfro.
Ustelik baztlanna giSreuluslararost Eirketler birer siyasi kurumdur
ve toplumla siyasal iligh,iler kurarla.rsr.
"Lfluslararasrlaqma"sr btiytik rilgtide artan mali sermayenin difer
sermaye bigimlerinin yanrnda her zamankinden gok daha fazla dtnya gaprnda yayllmasr,
Hirst I Thompson, kiireselleEme ile gokuluslu Eirketlerin di.inya ekonomisinin as oyuncularr, olarak "ulusiitesi" girketlere d\ntiEtii$iinil ,fod,
etmektedir. Onlara gdre, ulusdtesi Eirket, uluslare,ra,stlaEmr.gbir ydne-

27 Sinan Siinmez, "Kiiresellegmenin Ekonorni-Politik Boyutlart", Kiiresellegme ve Psikiyatri,
Kongre Kitabr, 11-14Haziran 2002 Malatya, s.18.
28 H. E;der Temrizr "KiiresellegmcSiirecindc [Jluslararast GitgHareketleri, Yoksulluk ve iggiicii.Piyasalan", TUHiS, iq Hukuku ve iktisat Dergisi, C.18, $ubat 2004, S.5, s.35.
29 Bu ttir bir devletin; bir yandan ulustistti kurumlar nedeniyle, bir yandan yerel yiinetimlere erkini devrettifi, ekonomiye iliqkin temel iqlevlerini yitirdiEi igin, uluslararasr sermaye
karqrsrnda artrk hig bir direnme giicii bulunmayacaktrr. Kazgan(2002), s.38.
30 t{s2gan(1994), s.73 vd. Bk. tyibozkurt, s.109.
31 Ferhat Akb ey, "Kiiresellegmeue Tilrkiye'de Karnu Ekonomisi ueDeulet-Piyasa-Toplum ilighilerinde 1980 Sonrast Ddniigiim", De!'iqen Diimyada Tiirkiyehin Onemi C.I, Uluda! Universitesi Ya5nm,Bursa 2004, s.140.
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timi olan, dilnyada en giluenli ya da.en yilhsek kazanan old,u$uyerlere yerlegmeyi ueya taEmrnayt,en aztndan potansiyel olarak uman, 6zel
bir ulusal kirnli$i olmayan, gergektenserbestolan serrnayedirs2.
Kiiresellegen dilnyantn yeni ekonomik sorunlanyla bagedebilmek ue
k aynaklarr,ru,arttrabilmeh amacrrylaiiriln pazarlarmt diinya geneline
yayrnak isteyen gokuluslu (ueya ulusdtesi) Eirketler, girhet birlegmeleri
ue sattn almalar yoluyla dilnya ekonomisindekietkinlihlerini arttrarak silrdiirmektedir. BM taraftndan yaytnlanan 2007 yth Diih,ya Ehonomik Durum Raporu'na gdre, girket birlegmeleri ue sattn almalart, ile
dzellegtirm.enin \nernli bir bbliimilnil olugturduPu DoPrudan Yabanct
Yatrtmlar (Foreign Direct Inuestments),2000 yilmda 1.1 trilyon ABD
Dolart' na ulagmtg bulunmaktadt r. D oprudan Ya,bancr,
Yattn mlq,nn 70
ytl6nce 200 milyar ABD Dolan. oldu$u giizdniine altndgmda, sdzkonusu yattrtmla.rtn kilresellegmesilreciyle birlikte ne biiyiih bir arttg
gdsterdi$i de ortaya Ekmaktadtn Yine Diinya Ehonomik Durum Raporu rakamlartna gdre, 2000 yilmda 600 milyar ABD Dolart tutannda
do$rudan yabanctyattrtrn yapth,rken,bu rakam biltiin geligmehteolan
illkeler igin sadece190 milyar ABD Dolarlnda kalmtgtr.r33.
o Bilimsel ve teknolojik dewimins4 ulaqrm ve iletiqime kazandrrdrS olafantistii nitelikte srqrama hrzr,
en ijnemli etken nedir?" sorusuna ktsa."Yerelin kilresele d6ni.i.gm.esinde
ca "iletiEim iligh,ileridir" yantttr uerilebilin Yerel,yaptst geregi kiiresel
olan teknik nitelikli iletiEimi etkilemekte dffLd a,ynt,zamand,ayerel ue
h,ilreseliizellihle, iletiEim teknolojisinin sa$Iadgr. olanaklq.r aracth.{tyla uarlQtru,neredeysesonsuzcaslnageniEletmektedirsS.
iletigirn ue ulaEtmda hazanr,Ian nitel ugramalarla kanatlana,n sern'Laye,teknolojik
alanda ya.ganq,ndeurimle tilm dilnyayt ue toplumu ihtisadi, siyasi,
hilItilrel gizgilerle birbirine baplarntq, hiqbir ig ulusal yapt, higbir ige
hapah,lth bu ba$Ianmr,gh,ftndtgtnda uar olamaz hale gelmig, ige hapah.ltk arttk olanakstz denen bir smtr tagtna dayanrntgttF6.
Ulkeler arastndaki iktisadi, siyasi ue sosyal iligkilerin yaygtnlagmasr.uegeligmesi, ideolojih ayrtmlara dayalt. kutuplagmalann gdzillmesi, farkh. toplumsal hilltilrlerin, inang ue behl,entilerin daha iyi tantngibi, farkh, gdriinen
mas4 illkeler arastndahi ilighilerin yogunlaEmast.

32 Hirst / Thompson, s.37.
33 Bk. Feza 6ztiirk, "Kiiresellegme - Yeni Diinya Diizeni", http://www.mfa.gov.trlturkce/grupe,/ues,/5FOzturk2.htm(gevrimigi: 20.04.2004)
34 Strassoldo, s.36-3?.
35 Betiil Qotuksiiken, "Yerel-Kii.resel-EurenselGeriliminde Egemenlih",I. Uluslararasr FeIsefe Konferansr, Egemenlik Sorrrnu, 11-13 Nisan 2003, Kocaeli Universitesi Yayrm, KocaeIi 2004,s.18.
36 Ali, s.BB.
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ancalz birbirleriyle ba$lantilr olgularr, igeren ki.ireselleEmeba{lamr,ndaki geliEmeler; bilgisayarlartn kullantml, tagtmacr,h,ktakigeligme ue
iletiEim teknolojisi ile biiyiik \lgiide miimkiln olmugtu7\7.
)te yandan kilreselleEmenin ti)rettifii yopun rekabet ortamtnd,a ileri
teknoloji kullantmlnln yanlslra yeni teknolojilerin iiretilmesi, uluslarln I iEletmelerin uarlt"lzlartnt siirdilrebilmeleri igin udzgeQilmezler
araslna girmiEti738.
Sermayenin emek tizerindeki tahakktimiintin
nisrinrin) derinli$ ve yay$nltfr,

(bazlarlna

gore scimu-

Hwla yilh,selen rekabet sonucunda u.cuzemek bir rekabet faktdril haIine gelmiE, Itcuz emePe ydneliE geliEmig illkelerde ilcretleri dilEi)r*il1, teknolojik ilerlemeler sayesinde emepe olan talebin azolmasl,
sendikact h,Pr,nkan kaybetmesine neden olmugtursg. Teknolojik de{iEimin getirdi$i bir olgu olan robot kullanlmlnln yayglnlaEmast, uastflt
ya da uasr.fuz eme$in toplumda giderek gi)qsilzlegmesi ue sendikal
hareketin buna baPtr,zayrflamasl sonucunu d,opurmaktadtraT.
Uluslararasl entegrasyon iizellikle bagta endilstri iliskileri sistemi olmak i)zerepek gok alanda etkisini gdstermiE birtaktm olumsuz sonuglarL do$urmuEtur. Ozetlikle uluslarara,sl Eirh,etlerin gtobat pazard.a gi)g
kazanmalarl4L, dilnya ekonomisi ilzerindeki dengeleri de\iEtirmiE ; " siirehli gerileyenler" ue "siirehli ilerleyenler" ikilemini gilndeme getirmiEtin iEgiictini)n yaprsr da "gehirdeh iEgiicii" t)e "geure iggiicii" olmak i)zere olarak Eeh,ilde{istirerek bu baglamda farkh bir tartr,gmayr.
gilndeme getirmiEtin Bu yaklaEr,mlar dikkate ah,nd$r.nda, endilstri iliEkileri sistemi iginde iinemli bir yere sahip olan sendikalartn, gilQ kaybettikleri (za,yfladr,klart) hatta asli fonksiyortlartndan uzaklaEmah,zorun37 Sehra Gtileg, "21. Yilzyrld.o Kitte itetigimi", Bilimin Igrlrnda Aydrnlanma Seminerleri,
IJluda[ Universitesi Ya5nm,No.4, Bursa 2003, s.].78.
38 Dulupgu, s.29.
39 "Kiiresellegmeyekary gtkanlar ba$lamtnda anrlmasr gereken bir grup d.asendihalard.tr Orne\in ki)resellegrndue artan dzg rekabet sonucu bazt endiistrilerin daralman, bir ktsr,mfirmalartn kapanrnastnr.niggi gtkarmalan zorunlu ktlrnast gibi anlagrlabilir nedenlerle sendihalar sadecegeligmekte olan illkelerde d.ePil,diinyanrn hemen her yerinde hii.resellegrneye
hary gtkmahtadtrlar Geligrnigtilkelerin sendikalart geligmekte olan illkelerle girileceh serbest ticaret ue iggiiciiniin dolagtmr,nznserbestbrrakilrlastntn kendi illkelerinde igsizli\i arttracalt gerehgesiylekiiresellegmenin kargtstndadvlan" MustafaAcar,"Ekonornih, Siyasal
ue Sosyal Killtii.rel Boyutlartyla Kilresellegtne: Tehdit mi, Ftrsat mr?", http://www.Iiberaldt.org.trldergiler/ldsayr25-26/252603.htm (Qevrimigi: 20.04.2004)
ao lKazgan(2002), s.22.
41 Uluslararasr girketler, kiiresellegmenin en dnemli ekonomik etkilerinin belirleyicisi olarak
giiriilmektedir. Uluslararasr girketler, "ktiresellegmenin getirdili mal ve hizmet iiretiminin
artmasrmn" en dnemli aracrdrr.Bu girketler artrk hem ekonominin hem de {iretimin yaprlanmasrnda belirleyici hale gelmigtir. $enol Bagtiirk,"Bir Olgu Olarah Kiiresellegme:Sorunlar
ue Bir Qdzilnt Onerisi; Kil,reselYbnetigim",http://www.isguc.orglsenoll.htm (2O.04.2004).
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dq, kald*lart. g\rilImektedin Bu tiir olurnsuz geligmeler kilresellegme
hauramt.iizerindeki tartt gmalartn yo$unlagmastna yol agmrytr4Z.
Gergehtende kiiresellegrnesilreci en olumsuz sonuglanru, sendihal hareketin baskt.altt na ah.ndl9t.! apt lanrnalarda gdsterrnektediras.
r Diinyamn tek pazara do!"ru, kriresel kapitalizme yiineliq unsurlarrmn iinemli iilgiide artmasr,
Bu konuda Habermas, "Gegrnigteulusal ekonomiler d,eulet sr,ntrlart
igind,eyer ah,rken, gimdi arttk deuletler pazarlartn igine yerlegmiEdurumdadtrlar" d.emektedi*4. Wallerstein'a gdre diinya-sistemi geligtikge kapitalizm daha giigl.enrnekte,toplumlar da dilnya gaptndaki
sistemdeki roll.erini giderek diinya-sistemi iE bdlilmiindeki konumlan na gdre oynamaktadt rlafs.
.

insan haklan, hukuk devleti, tizgiirltik, gewenin korunmasr, uyuqturucu, organize suglarla miicadele (teriir) gibi ttm insanlan ilgilendiren konulann uluslartistti bir platforma tagrnmasr46,
Hilkilmetdtgt, \rgiltler de (NGO) giiniimiiz uluslararast sisteminin
\nemli aktdrleri olarak kargtmtza Ekmaktadtr. Kimi bilyiik hilkiirnetdtgt.drgiltlerin biitgelerinin ue kaynaklanntn da gok saytda geligrnekte olan illkenin biitgesinden daha fazla oldupu herhes taraftnd,an
bilinen bir gergektin (Jluslararast. Af Orgiltil, YegilbartE,Srrur Taru.rnaryanDoktorlar gibi alanlartnda dnde gelen hilkiimetdtgt. \rgiltlerin, gok saytda iilkenin biitgesini agan maddi kaynaklannrn ydnlsrra, uluslararast. huruluglann ue tlkelerin karar alma mekanizm.alanru. doPrudan etkileyecehgiigleri de bulunmahtadm
AraEttrma uedilgiince kuruluglan, uemcdya kartelleri de, kilresellegrneylz birlikte rolhri artan ue uluslararast ilighilere yi5n ueren aktdrler olarak di.inya sahnesindekiyerlerini almtgla,rdn dndn gelen araEtrma ue
dtigiincekuruluglanndan biri olan DauosDilnya Ehonomik Forurnu'nun
ueyabiiyiik bir "m.edyaimparatorlupu" ol.anCNN-TIne Warner'tn uluslararast sistem iizerindcki etkilerini yadsr.makmiimkiln dEEiIdi*1.

42 Bk. Aqkrn I(ESER, "/(riresellegmeSiirecinin Send.ikalHareket Uzerindeki Etkisi",httpt/ik-

tisat.uludag. edu.tr / der91/6/ askin/askin. html
Ahrret SelqmoElur "YoPunlagan Sosyol Sorunlanyla Kiiresellegme", Kiiresellegmenin
insani Ytizii, Der. Veysel Bozkurt, Alfa, 2000, s.50.
.furgen llabemras, Ktiresellegme ve Milli Devletlerin Akrbeti, Qev.Medeni Beyaztaq, Bakrg Yayrnlan, istanbul 2002, s.26.
45 Robertson, s.32.
46 Habemras, s.28; Ozlem dzkrvrak

Rekabet ve Tiirkiye", Drg ficaret
47 6ztiirk,

a.g.m.

/ Dilek Dileyici, "Globallegme, Bdlgesellegme,Mega
Dergisi, Y.6, S.20, Ankara 2001, s.135.
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Ulusal devlet, ulusal egemenlik, ulusal srmrlann srmrlamalanmn,
uluslararasr serbestleqme,tizellikle liberalizasyon tizerinden sermaye ve dzellikle mali sermaye lehine agrndrrrlmasr.
Ozellikle siyasal sistem igind,eyer alan siyasal partilerin neredeyse
ti)rniiniin, artt k birbiriyle farklt lagmaryanekonomi prograrnlart. ortaya gtkmtgttr; yeni ekonomik diizenin serbestlegmeci,iizellegtirmeci,
uluslararas senrlayeyestntrstz aElmau temel ilkelere dayah.prograrru,topyehiln benimsenmehtedir.Girigirnin ue tam serbestpiyasa ekonomisinin yilceltilmesi, sosyal d,euletinbiiyiik olgiid.egiSziilmesi,neredeysetiim siyasal partilerce paylaEtlmaktadtn Bu anlaytEt.paylagmayan siyasal partiler ise goh aztnltkta kalmahtadtr artr,k48.
Ote yandan gilnilmiizde ulus d.eul.etlerue hatta bdlgesel olugumlar,
ulusl.ararast sermayeyi kendilerine gekebilmek igin biiyilk bir yartg
igindedirler. Bu yarr.Eekonomik biiyiime oranlanru,n yauaglad@t,ueya istihrarsrzhklnr gissterdiPi ue iizellikle geligmekte olan iilhelerde
ulusal borglartn artttPt,diinemlerde gok daha fazla giddntlenmektedir.
Kughusuz bu durum ekonomik ue sosyal politikalartn basht alttna
ah,nmasr.nayol agarken, ulus deuletlerin hareket alanlartru. ue harar
alma itzgilrlilklerini ciddi dcrecedestru,rlandr,rma,ktadtr4e.

Belirtilen yiinleri doirultusunda kiiresel sermayenin iizerinde yiirtidiiiii temellerden bazrlan ise qunlardrr5o:
. Ozellegtirme; Bu ig ulusal ekonomilerin tek yanh.zoraki u.yurnuigin en
bagtagelen koguldur Ozellegtirmesizkbesellegmepolitikalarr. topallan
Ancak hilresellegmepolitikast, olarak dzellegtirme,deuletin zarar eden
huruluglardan hurtanlmcrsr operdsyonu de$il, tam tersine kiiresel
sermayenin politik bir tercihi, stratejih bir gizgisidirs|.
48 Kazgan(2002), s.36-3?.
49 "[Jluslararast sertnayenin ve hii.reselgirketlerin kurallart belirledi\i uepiyasalan bigimlendirdi$i ki,ireselekonomi, demokratik ydnetim anlayr.gtnt sarsrct etkiler yaprnaktadn" Selamoflu, s.40.
50 Ali, s.Ez.
5L "Kiiresellegme siirecinin temel motorlartndan biri olan Di)nya Tlcaret 1rgiitii biinyesind,e
imzalanan Hizmet Ticareti GenelAnlagmast (GATS) ile hizmet sektdrii tiirniiyle uluslararas. sertnayeyeagrlmaktadtn Tiirkiye bu anlagmaya kamunun kiiQilItiilmesi, kamu hizmetlerinin ticarilegtirilmesi, dzellegtirme ue etnek piyasaantn esneklegtirilmesi agtstndan en gok
taahhiitte bulunan iilkelerden biri konumdad,tr Tilrkiye, 1995ytlmda, GATS'a ilk imza koyan iilkelerden biri olmugtur GATS, deuletin igleulerini, deuletin yaplslnt yeniden belirleyen, "ticari nitelik ta€unayan ue tekel niteligind,e olantn dtgr,ndaki her gey liberalizasyona
honud.ur" d.iyenbir anl,agrnadtnEpitim, salhk, su ue bir gok sektiir kesinlikle liberalize edilmesi gereken sektiirlerdin Tiirkiye, bu sektdrlerde hemen hernenhigbir noktada ktsttlama olmadtpmt, varolan kimi htsttlarnalartn en ktsa zamanda kold.tnlocofir.nr.sbylemigtin Tilrkiye en temel kamu hizmeti alanlartnt liberalizasyon siirecine sohrnaktadtn"
http://www.imo.org.trlYayinlar/tgltgl24/tgl23-baguler.htm (29.02.2004).
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Kilresel serntdyenin geri ilIkeler igin hazr,rla&pr, eh,onornik regete genelde aynldtr. Arjantin'deki iizelleqtirme ile bizdeki iizellegtirme aynl
araqlar, benzer ah,tdrler ue aynl figilranlar ile yapr,lmah,tadtr. Kilresel
manttpa gore, deuleti ekonomik silreglerden geh,erekkilgilltmek gerekir. Hatta yalnr,zca ekonomik baktmdan dePil, ekonomiden ulaEtma,
oradan e{itime ue sa{h,k alanlno, ue hatta sauunrnaya dek her alanda \zellegtirmeyi yayglnlaEhrmak ue en ya7amsal alanlarln bile kilresel sermayenin ydnetiffi| g\zetimi ue denetimi altlna sokulmasl gerekmektedirsz. Ehonomik liberalizm dylesine slnlrslzca uygulanmah,dtr ki, bu serbestleSme sahaslno. h,iiresel sermaye rahatga, higbir
gi)mrilk engeline takr.lmadan girebilmelidirss.
Stntrstz piyasa; Kendi h,endini dilzenleyen pazar, kilresellegmenin
iletken telidir. Piyasa, kilreselleEmenin ilzerinde yilrildii{il, cisimlenerek genigledi$i manyetik sahadr,r sermaye igin.
Unlii. finans speki)latdril George Soros slnlrstz piyasa olgu.suna "piyosa fundamentalizmi" ismini uermektedir. Soros'a gdre "piyasa, bugiln
agtk toplum igin herhangi bir totaliteryen ideolojiden daha biiyiik bir
tehdittir,"54
Kiiresel aktiirler, giriEimcitik, konuAtah ae eylemsel girigimcilih;
sunda atak dauranmah, zorundadtr. Kilresellegmede kagtrtlan ftrsatlarrn bir daha yakalanmasl genellikle qok zor oldu{undan giriqimciIik kiiltiirii kilresellegmenin. bir pargasl haline gelmigtirss.
Koruyucu
lanm&st;

giimriih

aergilerinin

en, aza ind,irilmesi

ya d.a stfir-

stntrlandtran.
"frenleyici engelleSermayenin drg harehetini
(ig ulusal hukuh da dahil olmak ilzerir7." ortadq,n haldtrtlmast;
re). Bdylelikle a,ynl zamanda ekonomik liberalizasyon i)zerindeki ulusal denetimlerin rafa kaldr,rr,Iarak, ig hukuk,sal engelin de uluslara'
rasl hukuh, Iehine yo$rularah, Eelzillenmesi ile sermayenin kolay dola'
FLm olana$Lna, kauuEmasl saplanacakttr.
)zellih,te bir yabancr.yattrLmclnrn, yatlrlm yaptlan iilkeleri, anlagme
hilki)mleri aleyhine h,areh,etetmeleri durumunda daua etmek ueI ueya tazminat talep edebilmelerini olanakh, kr,lacalz uluslararasl iizel
"yargt" diizenine (uluslo,rarast talt kim) gegilmesi sozh,onusudurSg.
DtQ ticaretin

serbestlegtirilmesi;

DrQ ticaretin serbestlegtirilmesi

52 Ozeileqtirmeve deregrilasyongerekEeleriigin bk. Siinmez, s.2I.
53 Ali, s.148.
54 George Soros, The Crisis of Global Capitalism, Public Affairs, New York 1998, s.xx-xxi;
Toprak, s.37.
55 Dulupgu, s.25;Mahmut Tekin, Giriqimcilik, Konya 1999,s.25 vd.
56 Siinmez, s.19.
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doPrultusunda, lzilresellegmebeg agamah. bir siireg olarale geligme
gdstermektedir.1) igletm,elerinrekabetgiicil yi)hselail.ri)n ue hizmetlerle ihracata ydnelmeleri, 2) Igletmelerin iiriin ue hizmetlerinin ya'
gtirmeh amactyIa, bu ilIke'
banct. illhelerd.ehi p azarlamast ru,gergelele
qubeler
hurmalart., il Uretim tesislerinin yerel pazarlara
lerd,eyerel
yaktn bdlgelerekaydtrtlrnast' 4) Daha \nceleri merkezdeyo$unlagtr"
nlan ar-ge faaliyetlerinin hedefpazarlartn bulundu$u yerlere kaydt''
rrlmasr,, 5) Yalntzca bazr,ternel fonksiyonlartn merhezde btrakt'ldt\t',
a$trhPtn di$er iilhelerdehi ue b6lgelerdeki ba\h girhetlere kaydr'nldr.!t, tamamen hilresellegmiggirketleregegiE.51
. Kiiresel sernraye lehine ulusal egemenli{in

d'araltt'hnast'.

Gi)nilmilzde hemenhigbir deuletin,kendini bir talu.mdilzenlemelerindt"
gtnda tutamad@r.gdriilmektedin Deuletler iizellikle ekonomilz agt'dan
Di)nya Ticaret Orgiltii (WTO),Diinya Bankast.ve Uluslararast Para Fo'
nu (IMF) gibi \rgiitlerin dtgmda kalamamakta ue bu \rgiltlerin 6ngdrdilpil kogullart.ha.buletmpkzorunlulu{uyla yilz yilzegelmektedirlerBuradan yola Eharah, hiiresellegmeningetirdi{i ehonomik biltilnlegmenin,
deuletin elzonomiilzerind.ehihiihi)mranh.h.alarunr.daralth$r sdylenebilir.
silreci iginde,ulusal baOzelliklegohuluslu serrnaye,huh, kilresellegme
yerlere yerleg'
yitirmiE
bulundu$u
ue
ekonomilz
auantajlartn
fitmlr,hPr,nt.
giderek
deulette
girhetler,
belli
bir
ulusal
rnqre baglamtgtm Uluslararail
yerlepik goh uluslu Eirleetlerden,higbir deuletebafih'h'hduymayan ulus'
6tesi girhetlere ddnilgmehtedirlenHatta bir silreden beri, uluslararasl
sermayeninEkarlart ile ulus deuletlerinpolitikalarl' gattgrnayabaglamt'g
uebu gah.qrnanlnyant stra ulus deuletle4kendi ilIlzelerindeyerlegihuluslararasr ekonontihgiiglerin Eharlannt sauunma olanahlart bakt'mtndan
dezauantajh,duruma diigmil.plerdir Gilnilmilzde uluslararast girhetle4
(sdmii.rgecilih,emperyalizrn,asheri iggal gegerliydntemler olmah,tangt'h.'
t$r.ndan) qtharlaruru.,uluslurarast' hukuk araa'h'pt'ylahorumaya gah'gmaktadrlarss. Biltiln bunlar, kapitalizmin geligmesiile birlikte ulusla'
r@rasr,iliEkilerin baEaktdril haline gelen ulus deuktin, kiiresellegmenin
bugilnk il agamaunda uluslararq.st.sermayeningdzilnde,ekonomikgeliqmesi igin uygun bir ekonomik 6lgekolmaktan Ehh{tnt ue dolaytsryla es'
ki gilcilnil yitirdi$ini gdstennehtedirse.
furnca gokuluslugirhetlerigilnilmiiz uluslararast'sistemini etkileyenue
y \nlendiren ahtiirlerin bagtnda gelrnektedir.B irle qmig Milletler' in son
uerilerine gdre, dilnyanln en buyuh 200 gohuluslu girketinin toplam
57 Diiren, s.15-16.
58 Oktay Uygun, "ulusaliistti Siyasal Birlikler ve Ktiresellegme",Kiireselleqme ve Ulus-Devlet, der. Meryem Koray,Yrldrz Teknik Universitesi yay., istanbul 2001, s.155-156.
59 Nihat Bulut, Feodaliteden Kiireselleqmeye, Ekonomik iktidar Siyasal iktidar iligkisi, Segkin, Ankara 2003, s.117-118.
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haynaklan T.l trilyon '4BD Dolan tutanndadtn Dilnyadaki ekonomik
faaliyetlerin yaklagtk ddrtte biri dolaytnda olan bu rakam, Birlegmig
MiIIetIer iiyesi 189 iilkeden 182'sinin toplarn ekonomik bilyiiklilklerinden fazladtr. Qokuluslu Eirketlerin ihtiyaglartnt, gtkarlartru. ue hedeflerini gdzetmeyenbir uluslararast, ekonomik sistemden sdz etrnek milmhiin dePildir. Qokuluslu girketlet; olapaniistil ekonomik gilglerinin bir
yansurlasl olarak, uluslararast. iligh,ilerdede etkili olabilmektedirdo.

Kiiresellegme sadeceyay$n de!'il, aym zamanda uzun diinemli bir diintiqtimti iingiirmektedir. Bu yiizden ktireselleqmeyeyiinelik tavrr ve tepkiler, sadeceqimdiki nesilleri degil, geleceknesilleri de yakrndan ilgilendirmektedirGt.
Ancak bu deliqim ondan etkilenen herkesi aym yiin ve oranda etkilemez. Bu
agrdan ktireselleqmenin yarataca[r diiniiqiim alam, bazr kiqi ve kesimler igin
olumlu bir nitelik tagrrken, bazr grup ve katmanlar igin ise olumsuz bir anlam
taqryacak, hatta kayg ve kuqku yaratacaktu. Bu iizellifi ile de her birimizin
deliqik yiinde ve iilgiilerde hissettilimiz ktiresel deliqimin olasr olumlu ve
olumsuz etkileri bulunacaktuF2. Hall'e gtire daha yeni anlamaya bagladrlrmrz
yepyeni biqimlerle ve her zamanki geliqkilerle, her zamanki miicadelerle postmodern kiiltiir zemininde iqleyen bir siireg olarak iintimtize gelen kiireselleqme, bir diyalektik son delildir ve de herqeyin sonunu getirmeyecektirG3.
Bu etkiler baflamrnda denilmektedir ki kiireselleqme, ekonomik pargaIanmrqhprn qekillendirdi[i bir btitiinctil tablodur ve ulusal ekonomik de['erlerin, yerel ve kiiresel olanla ikame edilmesinin dof"urduiu "ftrsat" ve "tehlikeler" siiylemini igermektedir. Bu siiregte ftrsat siiylemi kadar tehlikeia
siiylemi de yer almaktadrr. Ancak tehlihentn daha gok "az geligrnig illkeler"
igin gegerli oldulu da teorik diizeyde tartrqrlmaktadrrG5.
60 Ozttirk, a.g.m.
6 1 Denir, s.2
62 Bu farkh bakrg agrlan igin bk. Minr Kemal Oke, Kiiresel Ekonomi Politik, Timag Yayrnla-

n, istanbul 2002.
63 Stuart

IJeIl, "The Local and the Global: Globalization and Ethnicity", Anthony D. King
(ed.), Globalization and the World System, New York, Macmillan, 1991, s.39.

64 Ttim toplumlan etkileyen kiiresel tehditleri ise ulusal ue uluslararast organize sug iirgiitle-

ri, silah ticareti, uluslararasr, ter64 uyugturucu ticareti, AIDS gibi bulagtct hastahkla4 saphla zararh iiriln ue ilaglar, suglululun yayr,lmaa, organ ticareti, gegitli inang ue ideolojileri
internet suglart, nilkleer attklar ue rad,yasyon,nii.kleer biyolojik ue kirnyasal silalrlar geklinde belirtebiliriz. Bk.Demir, s.77 -82
Dulupgu, s.1-2; "Difer taraftan, giiniimiizde kiireselleqme iginde daha fazla yer alan iilkelerin hemen tamamr geligmiq tilkelerdir. Bu unsur, esasenkiiresellegmeye karqr yiineltilen
elegtirilerin de odak noktasrm olugturmaktadrr. Nitekim, kiiresellegmeye kargr yiineltilen
eleqtirilerin bagrnda, bu iligkiler sisteminin, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul krldr[,r gelmektedir. Geligmekte olan iilkelerin marjinalizasyonuna (drglanmasrna) yol agtr[,r,
faydalanmn hem iilkeler hem de btilgeler arasrnda eqit olarak da[rlmadrfr, eqitsizlikleri giderici delil artrrrcr bir rol oyna&E.I,ktiresellegmeyeyiineltilen diger bellibaqh eleqtirilerdir."
Oztiirk, a.g.m.
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IGldr ki, kiireselleqmenin hangi ytinde geliqecefini de kestirmek zordur.
Diinyadaki silahh gatrgmalar, giig dengelerinin deliqmesi,AB ve Japonya'nrn gelecefi, Qin, Hindistan gibi tilkelerin geliqmedereceleriveABD'nin btitiin bunlara karqr tavn, kapitalizmin yiiniinii ve kiireselleqmenin gizgisini belirleyecekti166.
Ote yandan kiireselleqme gergekten yaqanmasr zorunlu bir siireg ise Gki tiyle oldu[u anlaqrlmaktadrr-) bu stireci en az hasarla veya en gok kazangla atlatabilmenin ya da gegebilmenin yollanmn aranmasr ve bulunmasr kagrmlmazdrfiT.
$ 2. Ktiresellegmeye YaklaErmlar
Giiniimiizde kiireselleqmeye yiinelik yaklaqrmlan "agtrt, kilresellegmeciler" (hyperglobalist), "kuEkucular" (skeptical) ve "ddniigiimciiler" (transformationalist) qeklinde tiglii bir srmflamaya tabi tutabilirizGs.
.

Agtrr. kiiresell.egm,eciJer.'Bunlar radikaller diye de amlmaktadrrlar.
Bunlara giire endtistri uygarhftmn bir tirtinti olan ulus deulet,hilreselIegmesiirecineparalel ola,rakiincmini yitirmigtir. Artrk kiiresel piyasa,
politikamn yerini almaktadrr; giinkti'piyasa mekanizmasr htiktimetlerden daha rasyonel gahqmaktadrr.Bu doirultuda gafidaqkapitalizmin
yarattrlr tiiketiciler, tirtinlerin tizelleqenbtilgesel,toplumsal, etnik, srnrf ile toplumsal cinsiyet pazarlartna -yani "mikro pazarlama"yauyumlu hale getirilmesini daha gok talep etmektedirlerGe.Giiniimiizde
politikalar yerelT0ya da ulusal iilqekte hAlA etkili olsalar bile, kiiresel
ekonominin hareketlerini etkileyebilecek giice sahip delillerdir. Zira
artrk gergek devlet giiciiniin toplandrlr yerler, g1zli ya da tistii iirtrik
yerler olmaya baqlamrqtrr.iktidar gticiinii perde arkasrndaki biirokratlar ve teknisyenler kullamrken, politikacrlar yalntzcatalepleri uzlaqtrrma ve destek saffIamakla yetinir olmuglardrrTl. Bu anlamda diinya iilkelerinin goiunda, vatandaqlann politikayla daha az ilgilenmeleri ya
da politikacrlann vatandaqlar tizerinde daha gok hayal hrnkhlr yaratryor olmalan kiireselleqme stirecinin bir sonucudur?2.

66 iyibozkurt, s.109.
6? Dulupgu, s.4.
68 D. Held /.d McGrew / D. Goldblatt / .f. Perraton, "Global Tfansformations: Politics,
Economics and Cultures", Polity Press., Cambridge 1999, s.3-10'dan nakleden: Bozkurt,
s.18 vd.; Semra Somersan, Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk, istanbul Bilgi Universitesi
Yayrm, istanbul 2004, s.162 vd.; Aktel, s.12 vd.; Osman lllagay, Ktiresellegme Korkusu,
Timaq Yayrnlan, istanbul 2001, s.60-63.
69 Robertson, s.167.
7o Strassoldo, s.41.
71 Yiiksel, s.108; Abdullah Ozkan, Ktiresellegme ve Awupa Birlifi ile Btitiinlegme Siirecinde Ttirkiye, Tasam yay., istanbul 2004, s.36.
72 Giddens(2000), s.21; Anthony Giddens,"Kiiresellegmenin ikilemlerio, Sosyal Demokrat
Defigim Dergisi, 1999,s.56;Aktel, s.12 vd; Bozkurt, s.19.
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Bir di['er ifadeyle agrn ktireselleqmecilere gore,piyasalar artth deuletIerd.endaha gilglildrjr. Devletlerin otoritesindeki bu gerileme ise, difer
kurumlar ile birliklerin ve yereVbdlgeselotoritelerin artarak yaygnlaqmasr geklinde gtirtilebilir. RadikaVaqrn kiireselleqmeciler, ulus devletlerin yerine yeni toplumsal tirgtitlenme qekillerinin belirmeye baqladr[r dtiqiincesindedirler. Ancak bu grup iginde yer alanlar, homojen
bir grirtintim arz etmemektedirler. Ornegin neo-liberaller, devlet gticii
iizerinde piyasamn ve bireysel otonominin baqansrm.memnuniyetle
karqrlarlar. Francis Fukuyama'ya gtire, refaha ulaqmrq ve mutlu bir
hayat igin eskiden beri siiregelen arayrqlann son noktasrna komiinizm
ve faqizmin yrlalmasryla ulagrlmrqtrr. Bu nokta, Iiberalizm ve iizgiirliikqri serbest pazar diizeninin bir hayat tarzr olarak hakim olmasrdrr.
Bu anlayrqrn ideal devlet geklini de "homojen ewensel devlet" temsil
etmektedir. Ona gtire bu anlayrqrnigine dahil olanlar tarihi aqanlardrr,
ancak haricinde kalanlar ise, tarihe gtimiihip kalacak olan toplumlar
olacaklardr?s. Neomarksistler (ya da radikaller) ise gafdaq kiireselIeqmeyi, baslocr ktiresel kapitalizmin temsilcisi olarak defierlendirmektedirler. Fakat bu ideolojik yaklaqrmlardaki farkhhklara ra$men,
bugtin giderek artan bir bigimde biiti.inleqmiq ktiresel bir ekonominin
mevcut olduiuna iliqkin driqiinceyi de paylaqmaktadrrlar7a.
. Kiire selle pme hargfilorz.' RadikaVaErnkiireselleqmecilerintam karqrsrndayer alan bu grup,"kugkucu.Iar"olarak da amlmaktadrr. Giddens'rn
deyimiyle ktreselleqmeyeher konuda kuqkuyla yaklaqmaktadrrlar7s.
Geliqmiq diinyadaki ktireselleqme karqrtlan srmf, epitim, kiiltrir, gevre, diiqtince, etnik kdken, atipik cinsel tercih olarak daha gok drqlanmrqlardan oluqmakla birlikte; rrkgrhk ve etnik ayrnmcrhk karqrtlan,
doia-gevre severler, hayvan severlerin de bu eylemlerde tinemli diizeyd.eyer aldrfrm kaydetmek gerekirT6.
Drinya ekonomisinde duvarlann kaldrnlmasr y<iniindeki grintimiizde
yaSanangeliqmelerin,ytiz yrl tjncesinebenzerbir duruma geri diiniiqten
baqkabir qeyolmadrfrm?7iddia edenkuqkuculara gdre kiireselleqmeyeni bir olgu deEildir, gok uzun yrllardrr sistemlerin en temel iizelliklerinden birisi oldulu halde yeni keqfedilmiqtir7s.Yiiz yrl iince de kiireselleq-

73 Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son Insan, gev.Ztihtii Dicleli, 2.baskr, Istanbul 1999,
s.67-80.
7a HeId / McGrew / Goldblatt / Perraton, s.2-4'dennakleden: Bozkurt, s.19.
75 ciddens(2000), s.20-21;Giddens(1999), s.56;Aktel, s.1-5vd.; Bozkurt, s.21.
76 Toprak, s.32.
77 Hirst / Thompson, s.8.
?8 Immanual Wallerstein r "Bugiin Gbziimilziin Oniinde Bir Sistem Qahmekte",9ev.A. Daldal, Birkim Dergisi, 199?, 5.104, s.36; Samir Amin, Kiiresellegme Qafirnda Kapitalizm,
Qev.V. Eranus, SarmalYayrnevi, Istanbul 1999, s.51.
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me soz konusudur, ancak kiireselleqmenin yeni olan ydnu, nitel ve nicel
boyutlanndaki degiqimdir7e. Kuqkucular, herkesin bu terimle bu kadar
ilgili olmastnr zamanln ideolojlsi haline gelmesine bailamaktadrrlar.
Kiireselleqme srirecine karqr grkanlar, bunun insanlan baskr altrna
aldrgrnr, devletlerin egemenli*ine son verdi$ni, hepsini emperyalist
devletlerin egemenligine soktuiunu, yerel deierleri yok ettifini, gtigstizleri ezdi$ni, yoksul ve zengin arasrndaki uqurumu btiyi.itttiitinti,
sadece gok uluslu qirketleri yararlandrrdrflnr, bu qirketlere geliqmekte olan iilkeleri nefessiz brrakarak boima firsatr verdigini ve gezegenin ekolojisini tamamen tahrip ettigini ileri stirmektedirler8o.
Onlar igin krireselleqme, refah deuletini yok edecek minimal deulet ve
hiiktimeti amaglayan gevrelerin srk srk kullandtgt basit bir terimdir. Bu
grubun bazr riyeleri, krireselleqmeyi, kapitalizmin saua7gt.olmayan yeni igleyiEmant$r. ya da jeo-ekonomik emperyalizmsl olarak deierlendirirkens2; Chomsky grbi bazr unlii driqiinurler de, kAr peqinde koq art mega-iqletmelerin, totaliter kurumlarm tiranl$t olarak nitelemiElerdir83.
Bu gruba gdre kiireselleEme, beklenilmeyen bir gey depildirga; sadece
bu sureg aSrn kureselleqmeciler tarafrnda abartrlarak bir efsane haline getirilmiqtir. Dtinya ekonomisi geEmiqte olduiundan daha az butiinleqmiqtir. Bunun yanrnda ktireselleqme stirecinin karqrsrnda geliqen bdlgeselleqme, kureselleqmenin bir ara istasyonu degil, tam aksine alternatifidir. Hatta bir krsrm ktireselleqme karqrtr Amerikan
koktenci Hrristiyan gruplar diinyayr bir biittin olarak dtiqtinmenin
olanaksrz oldufunu ifade etmektedirlers5.
Ktireselleqme karqrtlanna giire, dtinya ktiresel bir uygarhk yerine, yeni anlayrqlar qergevesinde bcihinmeye doiru gitmektedir. KrireselleqNiteliksel olarak kiiresellegme politik, ekonomik ve sosyal stiregleri kapsar. Niceliksel olarak
ise kiiresellegme, ticaret, sermaye akrmlan, yatrnmlar ve insanlann iilkeler arasrndaki dolaqrmrnda meydana gelen artrgr ifade etmektedir. Kiireselleqmenin bu boyutu bazen transnasyonalizm veya karqrhkh bairmhhk olarak da adlandrnlmaktadtr. Metin Tbprak, Kiiresellegmeve Kriz, Siyasal Kitabevi, Ankara 2001, s.8-9. Bk. Ngaire Woods, "The Political
Economy of Globalization", ed. Ngaire Woods,St. Martin's Press, New York, 2000, pp.1-19.
80 Toprak, s.9.
8 1 "...Kapitalizmin

ileri agarrlasl emperyalizmdir Ernperyalizrnin gilnilntiizdehi durumu ise
hiireselleEmedin" Sezgin Krzrlgelik, "Kiiresellegmenin ue Aurupa Birlipi'nin Ulusal Egemenlipimize Ethileri", I. Uluslararasr Felsefe Konferansr, Egemenlik Sorunu, 11-13
Nisan 2003, Kocaeli Universitesi Yayrm, Kocaeli 2004, s.26.
82 B. Gerbier, "Kapitalizmin Bugiinkii Agamast Olarah Jeo-Ehonomih Emperyalizm", Kiire'
sellegme mi Emperyaliztnrni?z Piyasa Efsanesinin Qiikngii, Der. F. Baqkaya, Utopya
Yayrnlan.Ankara 1999,s.105-116.
83 Bozkurt, s.21.
84 Krzrlgelik, s.28 vd.
85 Robertson, s.134.
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ffie, bir britrinleqmeyi defil, farkh kriltiirler, farkh uygarhklar ya da
bcilgelerarasrndayeni gatrqmalanberaberindegetirecektirs0.Ztra e['er
ktireselleqmenin temel irzelliklerinden birisi diinyanrn kiigtilmesi ise,
temel sonuglanndan birisi de uygarhksal, toplumsal ve topluluksal
"anlatLlar" arasrndaki gatrqmalann qiddetlenmiqolmasrdrs?. $iddetlenen veya qiddetlenecekolan ekonomikkargaqa,etnik qiddet,toplumsal
kanqrkhk ve dinsel gatrqmaasla tamamiyle yok edilemeyecektirfakat
uzlaqmayla azaltlabilirs8. Birleqmiq Milletley'in son insani geliqmerapoil, krireselleqmeninulus devletlerin kendi igerisinde ve aralannda
eqitsizligr ciddi derecedeqiddetlendirdiflini ortaya koymuqtur8e.
Aslrnda krireselligin "eEitlik" grbi bir kaygrsr da yoktur. Aksine neo-liberal silylem, eqitsizligin kagrnrlmazh$nt, aghk ve sefaletten kurtulmanrn tek garesinin pazann talep etti$ cizellikleresahip olmak, politikalan ve yaqam tarzlanm takip etmekten gegtigtni iddia etmektedir.
Aynr rilke iginde bir grup insan kriresel ba$lantrlann trim firsatlanndan yararlamrken, diferleri de bu insanlann yagantrlannr, medya
programlanndan hayret ve 6zlem iginde takip etmektedirlere0.
Yoksullaqma ve marjinallesme karqrsrnda dayanlsma ihtiyaglarrnrn
artmasryla birlikte alt-kimlikler de ortaya grkmaya baqlamakta; bunu sonucuysada toplumda ig kargaqa oluqabilmektedir. Farkh etnikdinsel kimlikli gruplar bir ulusal pazann varh$ ve sosyal devletin
sailadrgr hizmetler sayesinderefahrnr daha gtivenli griniyorsa, ulusdevlet gergevesindeetnik/dinsel alt-kimlik 6ne grkmayabiliyor. E$er
ulusal pazar yerini uluslararasr pazara brrakryorsa, ulus-devlet vatandaqlanmn refahrm saflayacak iqlevleri yerine getirmiyorsa, aksine uluslararasr sermayenin iqlerini yiirtiten bir "biiro"ya ddniiyorsa,
ulus-devlete ba$h olmanrn bir nedeni kalmamaktadrr. iqlevini yitiren devlet yaprqtrncr olma dzellifini de yitirmektedirel.
Her ne kadar ktireselleqmeewensel bir ktilttir ve yaqam tarzr empoze etmeye baglamlssa da, mahalli ktiltiirlerin geliqmesineyol agrldrS
grinilmektedir. Bu olgu genel anlamda yerellik ve yerelleqme e[ilimlerinin rine grktrgr bir stireci de beraberinde getirmektedir. Kiireselleqmeyle birlikte brilgeselleqmeyebir tepki olarak yerellesme ortaya grkmaktadrr. Ktireselleqme siirecinin paradoksal bir bigimde doSurdu$u
pargalanma ve ufalanmanrn tiri.inii olan etnik anlayrqlar, kendilerini

86 Bozkurt, s.22.
87 Robertson, s.229.
88 P. Schwab / .{. Pollis, "Kiiresellegmenin insan Hahlart iizerindeki Etkisi", Qev.A. Yavuz,
Illudap Universitesi Felsefe Tloplulufu Dergisi, 2003, S.2, s.139.
89 selamoElu, s.37.
90 Kog, s.43.
91 Kazgan, Kiiresellegme, s,244.
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ve diinyayr yeniden gdzden gegirmeyebaqladrlare2.Bir bagka ifade ile
yerele d6niig, genellikle kiiresele bir tepkidir. Kiireselleqme aracrhg.yla modernlif'in belli bigimleriyle kargr kargrya kaldrklannda insanlar,
genellikle btiyle tepki verirleres. Iftsaca ulus devletler, uluslar citesi
yeni aktiirler ve biilgeselleqmeelilimleriyle iistten bir baskrya maruz
kalrrken, etnik alamlar ve yerel demokrasi talepleriyle de alttan srlugtrnlmaya baglandrlare4.Bu yiiniiyle de kiireselleqme, uluslarrn sosyal biitiinlti!"[ idame ettirme yetenefini zayrflatmaktadrres. Zira ozeLlikle geliqmekte olan tilkelerin igerisindeki etnik gruplare6, kiiresel igbirli[i ile ekonomik ve politik ytinden desteklenmektedir. Bu destekIeme go!'unlukla da grkar srmrlan iginde gegerlililini korumaktadrreT.
Kiireselleqmeyi savunan ve diinyayr buna zorlayan geliqmiq iilkeler bir
yandan ktiltiir0n ktireselleqmesini savunurken, dte yandan geliqmekte
olan iilkelerdeki alt kiilttirlerin geliqmesini istemektedirler. Bu tilkeler
bir yandan dtinya devleti, dtinya kardeqli[i gibi kawamlan savunurken,
geliqmemig tilkelerdeki etnik ayrnmcrhlr da teqvik etmektedirleres.
Yine kiiLneselleqme
kargrtlan, ekonomik eqitsizliklerin, kiiresel bir uygarh[,rn doiuqundan ziyade, kiiktendincili[in ya da saldrrgan milliyetqiligin dop'uqunayol agacaSm savunmaktadrrlar. Smith'e gtire siyaset
ve iletigimle ilgili kiiresel modellerin yayrlmasr, bir gok kiginin, iizellikle Hindistan, Ortadoiu veAfrika'da din ve dinsel mitolojilere yiinelmesine baph olarak pek gok topluluiun etnik ba!'lanmn canlanmasrna
yardrmcr olmuqtur99.Aynca kugkucular, kiireselleqme stirecinin ekonomik ya da teknolojik geligmelerin sonucunda ortaya grkan bir olgu
olmaktan ziyade, bir ideolojik tuturn oldu['unu iddia etmektedirlerloo.
c Diiniigiimciiler:

Bu grup, kiiresellegmeyi, modern toplumlan ve diinya

Bir yandan ulus-devletler otorite kaybrna ulrarken, difer yandan birgok etnik grup (ispanya'da Basklar ve Irak'ta Ktirtler gibi) ulus-devlet kurabilmek igin mticadele etmektedirler.
Akbey, s.141.
93 Bak. Hall, s.34 vd.
94 Mustafa Okte-, Kent,

Qevre ve Globalleqme,Alfa, istanbul 2003, s.172. Aynca bk.Yusuf
Erbay, "Kauram Olarak Kiiresellegrne",Yeni fiirkiye Dergisi, Y.4, S.19, 1998, s.1?0 vd.
95 SelqmoElu, s.36.
96 Bazr giiriigler ise, kiireselleqmeile toplamdaki dramatik bir deiigmenin
azrnhk dillerinde gergeklegecelini belirtmekte ve bilgi teknolojisi, mikro-bilgisayarlar, ev ve okul bilgisayarlannda temel yazrhmlarrn, uydu ve video disklerin toplumda ddniigiim baqlatmalanmn, azrnhk dil ve kiilttirleri tizerinde tehdit oluqturacaf,rmifade etmektedirler.C. Baker, "Editorial Intrduction",in
Bilingualism and Bilingual Education. Education for Development,198?,Vol.10,No.3, s.5.
97 Dulupgu, s.3?.
98 Orhan Dofan, "Kiiltilr Kilresellegebilir mi?", Kriresellegme
ve Psikiyatri, Kongre Kitabr,
11-14Haziran 2002 Malatya, s.223.
99 Anthony D. Smith, Kiiresellegme
Qa[rnda Milliyetgilik, Tiirkgesi: D. Ktimiircti, Everest
Yay., istanbul 2002, s.91.
1oo Bozkurt, s.22.
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dtizenini yeniden qekillendiren hrzh sosyal, siyasal ve ekonomik degiqmeIerin arkasrndaki ana siyasal Suq olarak gormektedirlOl. Ktiresel degiEmelerin siyasal sistemleri defiqmeye zorladrfr agrktrr. Birgok monarqinin demokratik sisteme dontiqmesi ve siyasal sistemlerdeki ig de[iqimler ya da
sistemlerin ti.imriyle baqka bir sistemle yer degiqtirmesi hep bu uluslararasr baslalarln sonucudurl02. Artrk drq ya da uluslararasr ile ig iqleri arasrnda agrk bir aynm soz konusu degildir. Ekonomik anlamda brrakrn ynz
yil tincesini, 30-40 yrt cincesindenbile gok farkh bir dtinemde yaqtyortrz.
Son yrllarda krireselleqme konusunda yaprlan araqtrrmalar, gok farkh dcinemde yaqadr fimrza iqaret etmektedir. Onceki pazardan gok daha biitiinleqmiq yeni bir kiiresel pazar oluqmuqturl03. Karqrhkh ahnrp satrlan mallarrn miktan 19. ytizyrlla karqrlaqtrnlamayacak kadar fazlailr. Ama bundan daha da onemlisi, ekonominin giderek daha fazla bir qekilde hizmet
sektortine baflr hale gelmesidir. Bilgt, eilence, iletiqim ve en tjnemlisi
elektronik ve finans ekonomisi iqeren hizmetler, ekonomideki en cinemli
sekttlr haline gelmektedir. iletiqim devrimi sayesinde anrnda haberleqme
imkanrna kavuqtu$umuzdan beri, eski yaprlar yrlalmaya, eski ahqkanhkIar unutulmaya ve ktilttirler de diger ktlttirlerle anrnda temas edebilmeye, karqrhkh etkileqime girmeye baqlamrqtrrl04. Bilylelikle de, ashnda
mevcut deierler, yeni ilkeler rqrSnda yeniden deierlendirilmektedirl05.
Donuqumculer ulusal huktmetlerin otoritelerini ve guglerini yeniden yaprlandrrdr$m kabul ettigi halde, hem aqln ktireselleqmecilerin "egemen
ulus deuletin sonunun geldigi" iddialannr, hem de ktireselleqme kargrtr
kuqkuculannrn "higbir Eey dePiEmedi" tezini reddetmektedirler. Ewenselci aydrnlanma dtiqtincesi ile modernitenin bir ttirevi olarak deierlendirilen, ktireselleqme stireci, ulusal hukumetlerin gticiinti yeniden yaprlandrrmaktadrr. Zira "sermeye, ulusal ekonomiyi dilnya piyasa rekabetine ue ulusdtesi Eirketlerin yattrtmlaruna uygun hale getirebilmek iqin gilQtil bir ulusal d,euleteihtiyag duyar (...). (Ornepin) her yerde i)zelleEtirmeyi
iggilerin kitle halinde igten gr,kartlmasr,izlemigtir (...). Neo-liberalizm (19.
yiizytlda olduEu gibi) zayr,fdeulet fikrinden yana deSildir. Neo-liberalizm,
kamu dilzerui,askeri gilg ue rekabetgilcil baktmrndan gilglil bir deulet is'
teyen "yeni sag" bir dilgilncedir"L00 Dontiqiimctiler, ktreselleqme konusunda, kuqkuculardan daha zryade, radikallere yalicn durmaktadrrlarl0T.
1 0 1 Giddens(2000), s.22-24;Giddens(1999), s.56;Aktel, s.19 vd.; Bozkurt, s.22.
L02 M. Akif
Qukurgayrr, Krireselleqme Siirecinde Yurttaq, Ydnetim, Siyaset, Qizgi Kitabevi,

Istanbul 2002, s.93.
1 0 3 Krzrlgelik, s.31-33.
L04 Bozkurt, s.22-23.
105 Robertson, s.214.
1 0 6 F. Deppe, "Diinya Sendihal Harehetinin GetecePi"
, Ozellegtirmenin Kamu Yaqamr Uzerin-

deki Etkileri ve Sendikalar, Harb-Iq Konferanslan- 1, Ankara Aiustos 1996'
1 0 7 Bozkurt. s.23.
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Siirecinde Yeni Olgular

Modernitenin "ilerleme" anlayrqr iginde de[erlendirildigi takdirde bir
"siireklilik" ifade eden ktiresellegme, birgok bakrmdan da gegmiqten bir
"kopma"yr ya da "krnlma"yr ifade etmektedir. Ktireselleqmenin gegmig anlayrqlardan farkhhklanm ve yeni olan iizelliklerini diirt baqhk altrnda toplaYabilirizro8:
. Yeni piyasalar.' Finasal piyasalar, kiiresel olarak birbirine ba!.Ianm$ ve giinde 24 saat iglem yapmaktadrr. Castels'in de belirtti[i qekilde, ktiresel drizeyde, milyarlarca dolar deferindeki iqlemler, elektronik devreler vasrtasryla saniyelerle gergekleqtirilmektedir. Birle Emig MiUetler insani Geligme Raporu'na giire ise, drinya finansal piyasalannda her gtin 1,5 trilyon dolardan fazla para el deliqtirmektedir. Ktiresel drizeyde biitiinleqmig finansal piyasalar tarihte ilk defa gergekleqmektedir. Ayrrca, hizmetler, bankacrhk, sigorta ve taqrmacrhk alanlannda yeni piyasalar ortaya grkmakta ve piyasalar anti-triist kanunlanyla yeniden diizenlenmektedir.
Bir anlamda "para"nln iiretken ekonomi iqerisindeki fonksiyonu zayrflarken, kiiresel sermaye iqlemlerinin hacminde biiyi.ik artrq yaqanmaktadrrlog. "Sanal ekonomi" olarak ta adlandrnlan bu parasal etkinlikler, yamltrcr olarak sanki gergekten ekonomik faaliyette bulunuluyormug izlenimi veren bir ekonomik yapr anlayrgrnr da oluqturmaktadrr. servet ve gelirin el deiiqtirmesine yol agan "parasal manipiilasyonla,r", gergek ekonomik etkinlikler gibi de algrlanmaktadrr. Zira ekonomik zorluklan aqmamn yiintemi, gelirin ve servetin el de[iqtirmesinden delil, fiziksel iiretimin ve verimlili[in artrnlmasrndan geger110.
'

Yeni tehnih araglar: Teknolojik agrdan mobil telefonlar, internet
baplantrlarr ve medya networkleri de tarihte ilk defa ortaya grkmrqtrr ve btitiin bu teknolojiler, ktireselleqmenin teknolojik altyaprsrm
oluqturmaktadrr.
itetiqimin, teknolojinin destegini arkasrna alarak ucuzlamasr ve yaygrnlaqmasr da, yerel tilgekli ekonomik birimlerin dtinya tilgeklr pazar
ve normlarla buluqmasrna zemin hazrrlamaktadrr. Bu buluqma zeminine gerekli teknoloji ve donammlarla girenl er kazangh grkmakta,
hazrrhksrz yakalananlar ise yahrzla adapte olmak ya da etkinsizliklerine koqut, yok olmak alternatifleriyle ytizleqmiqledirlll.

108 BJ'r'on G. Augtrste, "what's so NewAbout Globalization?"
New perspectives euaterly,
January 1, 1998; uN, Human DeuelopmentReport,lggg; M. castells, The Rise of Nertwork society, The Blackwell Publisher, oxford 1999, s.92'den nakleden: Bozkurt, s.2g.
109 Selamoflu, s.40.
110 Kongar, s.161.
111 Dulupgu, s.2.
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Yeni iletiqim ve bilgi teknolojileri aym zamanda devletin topraklarr
iizerinde sahip olduiu kontrolii de azaltmakta ve kiiltiirel kontrol ve
homojenleqtirme kapasitesini de diiqiirmektedirll2.
o Yeni oktiirler: Uluslararasr iirgiitlerin geliqmesi, modern diinem kiireselleqmenin en garplcr dzelliklerinden birisidir. Ozellikle Dtinya Ticaret Orgtitti, bir gok devletten daha fazla olan ekonomik giictiyle gok
uluslu qirketler, kiiresel gtintillti kuruluqlar ve ulusal srmrlan agan
diper gruplar kiireselleqmenin yeni aktiirleridir. Qok sayrda uluslararasr iirgiit fiilen ulusal egemenlik alanlarr igerisinde faaliyet giistermektedir. Ayrrca kiireselleqme stirecinde tizellikle ulus devletlerin
egemenliklerini belirleyen en iinemli unsurlardan birisi katrhm-denetim iliqkisinin yiintidtir. Illuslararasr iirgiitler, bir taraftan katrhmr tegvik ederken, diler taraftan da ciddi bir denetim mekanizmasr
olugturmak1.6r"1"t'1!'3.Bu baplamda gtintimiiziin yiinetigim anlayrqr
katr hiyerargilerin yerine karqrhkh bir etkileqim siirecinin belirlediEi bir ytinetim stirecine yer vermektedirll4. Ozellikle htikiimet drqr
organizasyonlar, insan haklan miicadelesinde temel hareket ettirici
motorlar olmuqtur115.
Sivil toplum iirgtitleri (NGO), kiireselleqme oigusu ile birlikte sayrlan onbinleri bulan qekilde ve teknolojik devrimle (iizellikle bilgisayar
ve internet) ktiresel giiniillti kuruluqlar qeklinde uluslararasr boyut
almaya baqladrlar. itetigim olanaklanm sonuna kadar kullanarak
uluslararasr diizlemde iqbirlili yarattrlar; zamanla ulus-devletin yarattrfr boqluklarr dolduracak kiiLreseltepkiler koymaya baqladrlsr'116.
Ust varhkh srmflann kiiresellegerek ulusal devletin etki alamndan
grkmasr, alt srmflan temsil eden sendikalar gibi tirgiitlerin giiciiniin
erimesi, orta srmfrn sivil toplum iirgtitleri aracrhfryla etkinliSini artrrmasrm kolaylagtrrmaktadrllT.
Di!'er taraftan kiireselleqme siirecinde tiim dtinyada "yerel"in kendisi
doirudan bir aktiir olarak ortaya grkmaya baqlamrqtrr. Biittin metropoller, dtinyamn de[iqik kentleriyle ve uluslararasr kurumlarla dolru-

112 11irc1 / Thompson, s.214; Aynca bk. Mustafa Kogak, Batr'da ve Ttirkiye'de Egemenlik
Anlayrqrmn Degiqimi, (yayrmlanmamrg tez), Kocaeli 2005, s.58.
113 4ho1s1 Davutoflu, 'Kiiresellegme ueAB-Tiirkiye llighileri QergeuesindeUlusal Egemenlipin Gelece\i", Anayasa Yargrsr 20, Anayasa Mahkemesi'nin 41. Kurulug Yrld.iintimii,
Ankara 2003, s.52, 53.
u4 H. Tbrrk $engiil, "Yerel Ybnetim Kururnlart: Ydnetirnden Y\netigime" , Qaidaq Yerel Y6netimler Dergisi, C.8, S.3,Ankara 1999,s.12.
u5 Chadwick F. Alger, "Local responseto global intrusions", in Globalization and TerritoriaI Identities, ed.by Zdravko Mlinar, Avebury, Bristol, Reprinted 1996, s.96-97.
116 Kazgan, Kiireselleqme, s.247.
117 ilyas Dofan, Sivil Toplum, Alfa Yay., istanbul 2002, s.289.
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dan iliqki kurmaya baqlamrqtrr.Bagka bir deyiqle yerel, kendi pozisyonunu, ekonomik alanda, ulus devletten aJrrr olarak belirleyebilir hale
gelmiqtir. Her bir yerel birimin ig ve drq iliqki kurma kapasitesi artmrq
bulunmaktadrr. Aynca hpla devlet srmrlannda olduiu gibi "yerel"in
coSrafrsrmrlan ve etki alam farkhlagmaya baqlamrgtrr.Daha iince daha ktigiik coirafi bir alan olan yerel, qimdi uluslararasr alanda ekonomik ve sosyal iliqkilerin bir pargasrolarak yer almak iizeredir. Fiziksel
mekan olma ve coirafr dzellipi ikinci planda kalmaya baqlamrqtrrlls.
. Yeni Kurallor: Ulusal politikalann alamm daraltarak ulusal hiikiimetleri daha gok bailayan ve gtiglii yaptrnm mekanizmalanyla desteklenmiq, ticaret, hizmetler ve fikri haklar iizerindeki gok taraflr antlaqmalar gtindeme gelmiq ve demokrasi, insan haklart, konusunda yeni
hassasiyetler ortaya qrkmrgtrr.Zira insan haklan alamndaki hassasiyet
sadeceahlaki bir tercih veya zorunluluk olmamakta, uluslararasr giivenlipin temini gibi pratik bir amaca da hizmet etmektedir. Qtinkii insan haklan ihlalleri ulusal srmrlar iginde yaprlsa da, sonuglanm ulusal
srmrlar iginde tutmak miirnkiin defildir. Bu bakrmdan insan haklanna
dayah bir ulusal siyaset, uluslararasr banq ve grivenlilin tin qartrdr1lle.
Ayrrca gewesel kirlilik, niikleer tehlike ve teriir vs. gibi bir gok sorun
artrk ulusal regetelerle ve kurallarla da gdztilememektedir. Yerel sorunlardan dofan kiiresel sorunlar, kiiresel kural ve kararlan gerektirmekte, yerel uygulamalar ktiresel karar ve davramglara baplan_.6.6r"120.
Sonugolarak iliyebiliriz ki; kiiresellegme, paramn ve mallarrn dolaqrmrndan daha fazla bir qeydir. Zaman ve mekan kawamlannrn eski anlamrm yitirmesi, srmrlann ortadan kaybolmaya baglamasr ve yeryiiziindeki tiim insanlann (ve iilkelerin) karqrhkh balrmhhlrmn artmasrdrrl2l. Bir baqka deyiqle ktiresellegme; her alanda mesafenin daha az iinemli hale gelerek, siyasal, ekonomik, sosyal ve kiiltiirel alanlarda diinyamn daha gok btittinleqmesi, srkrgmasrdrrl2z.Tek yanh bir siireg de!'ildir; daha gok diyalektik bir stiregte, zrt efilimlerini de ihtiva ederek geliqmektedir. Bu zrt eiilimler gergevesinde kiireselleqme, homojenleqmekadar heterojenleqme, evrenselleqmekadar
118 11 9-"t
Kose, "Yerel Ydnetint Olgusu ue Kiiresellegme Siirecind,eki Yilkseligi", Sayrgtay
Dergisi, S.52, Ocak-Mart 2004, s.36.
119 ihsan D. Dalrr, insan Haklan, Kiiresel Siyaset ve Tiirkiye, Boyut yay., istanbul 2000, s.11.
120Dulupgu, s.19. Bu ba[-lamda Avrupa Konseyi'nce benimsenen 'Yerel Yijnetimler )zerhlih
$artt' ve Drinya 61ge!.ind.ede "Yerel Yijnetimler Eurensel Bild,irgesi"nin (1988) kabulii
iinemli giistergelerdir. Ozerklik $artr'm imzalayan devletler, 6zerk yerel ytinetim ilkesini
mevzuatlan ve anayasalan ile tamyacaklanm kabul etmiqlerdir. Kiise, s.39.
121 Bozkurt, s.30.
122 11"".o 151an, Kiiresellegme Siirecinde igletme Yonetimi, HayatYayrncrhk, istanbul 2000,
s.18.
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yerelleqme, modernleqme kadar gelenekselleqme,benzerlik kadar farkhh[rn
da gtindeme geldiii, bu olugumlann kargrthSmn dep'il, aksine eq-zamanhhSmn ve birbirleriyle geliqkili beraberlifinin yagandr[r bir stiregtir. Modern/geleneksel karqrth[rm de[il, modernin iqinde gelenefi'in canlandrnldrfr
ve tinemli bir siyasal ve kiiltiirel deiigken oldu!'u bir toplumsal yagamr; gokkiiltiirliiliigrin ortaya grktrlr bir srimiirge-sonrasryaqamr ve vatandaqhk anlayrqrm; "melez benlik" oluqumunun alternatif moderniteler yarattrlr bir topIumsal defiqim siirecini anlayabiliriz kiireselleqmeyi tartrqrrkenlzs.
$ 4. Kiiresellegmenin

Getirdifi

Riskler ve Frrsatlar

. Ki)resellegmenin Risklerirz{: Kiiresellegmenin getirdi['i risklerin
baqrnda "istikrarstzlt$tn kolay yaytlma riski"nin yer aldr[r siiylenebihr. Ulkeler arasrndaki siyasi ve iktisadi srmrlann kaybolmaya ytiz
tutmasr iilkeleri ve ekonomileri birbirine daha balrmh hale getirmiq,
bu da bir iilkede veya bir biilgede ortaya grkan bir krizin etkisinin
titeki tilkeler ve biilgelere yayrlma riskini artrrmrqtrr. Nitekim
1990'daki Kiirfez krizi, 1997'deki Giineydofu Asya krizi, L998'deki
Rusya krizi sadecepatlak verdikleri iilke veya tilkeleri deiil, gerek o
iilkelerin iginde yer aldrklan biilgeyi, gerekse daha hafrf tilgiilerde de
olsa biittin diinyayr olumsuz etkilemiqtir.
Sermaye hareketlerinin serbest kaldrlr bir diinyada bir ekonomik
belirsizlik, gtivensizlik ya da bir siyasi bunahm amnda o iilkeden
yiiklii miktarda sermaye kagrqr tehlikesi ktireselleqme siirecinin getirdili baqka bir risktir12s. Nitekim 2000 yrh Kasrm ayrnda ve 2001"
$ubat ayrnda srrasryla bir bankamn batmasr ve devletin i.ist dtizey
yetkilileri arasrndaki bir tartrqmamn basrna yansrmasryla ortaya grkan belirsizlik ve panik ortamrnda bir iki gtin iginde Merkez Bankasrndan toplam 10 milyar dolan aqkrn bir para kaqrqryla Ttirkiye bu
olgunun en canh tam$drr.
Ozelikle ytiksek grimrtik duvarlan ardrnda drq rekabete kapah bir iktisadi yaprya sahip tilkeler igin bir diger risk, drq rekabet baskrsrnrnkrsa

123 Xet -s1, s.26.
124 Acar, a.g.m.
125 11ii1"s.1ekonominin bagka bir iinemli etkisi finans piyasalarr tizerinde kuwetle g0rrilmektedir. Ancak bu yaprrun da bir gok problemi beraberinde getirdili agrktrr. Finansal hareketlerin gok hrzh geliqmesi yrkrcr etkilere nenden olmaktadrr. Bu grigler hemen higbir sorumluluiu olmaksrzrn ttim dtinyada rahatga hareket edebilmelerine karqrn, eier girdikleri piyasada umduklan kdr hadlerine ulaqmazlarsa hemen baqka bir iilkenin piyasasrna girebilmektedirler. Teknolojinin geligmesiyle birlikte hrzrm arttrran uluslararasr finans piyasalan, en kiigrik olumsuzluklara bile agrn refleks vermektedirler. Biiyle bir ortamda yaganan ekonomik krizlerin etkileri ve alam gok genig gaph olmaktadrr. Bagtiirk, a.g.m.
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dcinemde yerel sanayileri olumsuz etkilelnp igsiztipi artrma riskidirl26.
Dunya ile rekabete ahqrk olmayan yerel endristrilerin daha kaliteli ve
daha ucuz yabancr tirtinlerin piyasaya girmesinden olumsuz etkilenmesi, yerine gcirektigrilmesi kagrnrlmazdrrr27. Ustelik son on yrlda hrzlanan
ktireselleqme, beklentilerin tersine ktiresel ekonomide ytiksek istihdam
ve grktr artrqr sailayamamrq, dtinya cilgeflindefinans al l<lzlerin qiddeti
artmrq ve yaygrnlaqmrqtrr. Artan finansal ve ekonomik krizler istihdamln korumasrzhflnr artrrmrg, iqsizlikte artrqlar ortaya grkarmrqtrrl2s.
Ktireselleqmenin getirdigi baqka bir risk de siyasal alanda daha srk ve
daha yofun bir dzg mildahale ile karErlagmq, riskidir. Eskiden kendi siyasal srnrrlan iginde vatandaqrna istedigi muameleyi yapmakta kendisini serbest gciren ulus devletin kureselleqme siireciyle birlikt e gozetim
ve denetimcileri artmrqtv. insan haklart, ozgurhikler, sivil toplum, gogulcu demokrasi ve hizmetkar devlet grbi kavramlar cine grkanlarak
grinrimrizde devletlerin siyasi ve hukuki yaprlanna mtidahale edilebilmekte, uluslararasr normlan uymayan devletlere geqitli yaptrpmlar
uygulanabilmektedir. Eskiden dokunulmaz kabul edilen ulusal egemenlik, ba&msrzhk ve buttinltik kavramlannrn eski dokunulmazhklan kalmamrq, scizkonusu kavramlar etnik ve siyasal gogulculuk ile ktilttirel geqitlitife imkan verecek bigimde anlam kaymasrna uiram aya
baqlamrqtrr. Ztra Westphalia modeli drinya dtizenine dayanan klasik
ulusal egemenlik anlayrqr, uluslararasr hukukun vapq noktasr de$I,
baqlangrg noktasrdrr. Ozeilikle ikinci Drinya Savaqr'ndan sonra devletIerin rirettikleri hukuk, insan haklannr uluslararasr hukukun onemli
bir pargasr haline getirmiqtir. Grinrimtizde artrk uluslararasr dtizeyde
insan haklanna iligkin emredici normlar oluqturulmuq ve asgari standartlar belirlenmiqtir. Bu do[rultudaki modern anlamryla egemenlik,
126 "i-uti, hitlesinin olugmastnd.a rnakine/teknoloji
kullanrmtnrn a,rtnastntn yantnd.a ethili
olan birkag faktar daha uardn: Bunlann bagtnda yine mahine kullantmzntn arttnaslnd
baPh olarak iglerin basitlegmesi...bir igin daha az sayrda iggiyi d,aha
fazla ga64h,rarahgergeklegtirilmesi ...(gelir.)".Tbfan Sertlek, ,,Ki)resellegrneninEmekgiler ijzerindehi ntkitiri",
Yoksulluk, $iddet ve Insan Haklarr, Ed. yasemin Ozdek, ToDAiE, Ankara 2002,s.822.
127 Kriresellegrne,gelir dalrhmr bozuklu$una paralel
olarak sosyalrefah devleti anlayrqrnrnyrkrlmasryla birlikte iqsizlik oranlart artmrqtrr. Ozellikle kiiresel rekabete vurgu yapan hiiktimetler, iggricii tizerindeki sosyalamagh koruma mekanizmalarrnrkaldrrma eSli-it d"dirl".. Orulikle Avrupa iilkelerinde. bu yapr daha etkin bir gekilde giirtilmektedir. Airnpal iqgilerin durgunluk diinemindeki igsizlikten korunmak igin qabasarf etmeleri sonucu,iggi gkarmak
uzun
ve zor bir siireg haline geldi. Igten grkarmanrnyiiksek maliyetini az sa5ndahrma karErlayabiIir oldu. Avrupa ekonomisindekimsenin yeni iggi almayr ve iqgilerini igien grkarmayrgtize
alamadrgr bir dtingri oluqtu. Bu yeni koqullar altrnda Avrupah frrmalar geniglemekigin ile ahantn ve igten grkartmamn maliyetinin o kadar yiiksek olmadrg yerlere taqrndrlar. Ktireselleqmenin tammr gereii mobilitesi ytiksek olan sermayenin hareketlililini daha da arttrrmasrna
kargrhk, mobilitesi diiqi.ikemek faktiiriinii aynr iilgtiderahatlatamamakta ve tizerindeki korumalan kaldrrarak emek ve sermayearasrndaki farkhlagmayr arttrrmaktadrr. Bagtiirk, a.g.m.
128
$erife 6zsuca, "Kiiresellegmeue sosyalGiluenlikKrizi", AusBFD, c.bg, s.2, y.200g.
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devletlerin uluslararasr hukukun srmrlan iginde kullandrS bir yetkidir
artil(12e.Bir baqka ifade ile gtiniimiizde modern devletin spesifik srmrlar iginde politik bashn gtig olarak yiikseliqi, krsmen uluslararast anlaqmalara baphdrr. Bu uluslararasr anlaqmalar, devlet igerisindeki iktidar ve politikamn "uluslararasrlaqmasr"mortaya grkarmrqtrrlso.
Bu doprultuda ulus-devletler artrk kendi srmrlan dahilindeki ekonomik
faaliyet ve istihdam diizeylerini de ba$msrz olarak etkileyememektedirler. Bunlar uluslararasr hareketlilife sahip sermayenin tercihleriyle
belirlenirlerlsl.
Kiireselleqme aym zamanda bireylerin go[unda artan anksiyete duyumuna yol agmakta ve bu anksiyete "anonim ekonomik ve teknolojik giiglerle; gdriilemeyenbir dtiqman aracrh[ryla iqin, toplumun, herqeyin hrzh de[igiminden duyulan korku" olarak tammlanmaktadrr' Bu korku
umutsuzlu!'a da yol agarak, giigsiizliik hissi oluqturmaktadrrls2.
o Kiiresellegmenin frrsatlanlss: Kiireselleqmenin getirdi!'i frrsatlann baqrnda, yararlanmasrm bilenler igin bir hrzh biiyiime ve kalkrnma frrsatr gelmektedir. Eskiden beri sermaye birikiminin yetersizli!i, kalifiye eleman yokluiu, teknoloji ve know-how eksiklifi gibi kallonmamn iintinde birer engel durumundaki faktiirlerle, kiireselleqmenin getirdifi olanaklar sayesinde daha kolay bagedilebilmesi
miimkiindiir. Bugtin uluslararasr sermaye din, dil, ktiltiir ve co!"rafya ayrlmr yapmadan maliyet avantajr ve kdr frrsatr giirdtipii her yere kolayca gidebilmektedir. Qokuluslu qirketler gittikleri tilkeye teknoloji f,ransferi yapmakta, istihdam imkam sallamaktadrrlar. UtXeler arasrndaki efitim ve kiilttirel igbirli[i anlaqmalarr ve internet
iizerinde uzaktan elitim olanaklarr sayesinde her dtizeyde nitelikli
eleman yetiqtirmek artrk daha kolaydrr. Ekonomik ve siyasal istikrannr koruyan, yabancr sermayenin gereksinim duydu!"u hukuksal
giivenceyi saflayan her iiLlke drqarrdan dofrudan yabancr yatrnm
gekme ve daha h'rzh bir btiytime trendine girme olanafrna sahiptir.
Baqta Batr Avmpa olmak tizere geqitli iilkelerin 70'li yrllann bagrndaki krize kadar iqgi ithal etmeleri de kiireselleqmenin yarattr[r bir ol129 Oktsy Uygun ,"Kiiresellegme veDepi.genEgemenlik Anlnyrptntn SosyalHaklara Etkisi", Anayasa Yargrsr 20, Anayasa Mahkemesi'nin 41. Kurulug Yrldiiniimii, Ankara 2003, s.259.
130 Ilirst

/ Thonpson,

s.205.

1 3 1 Hirst / Ibompson, s.209.
L32 Nesim Kufu, "l(riresellegtneue Birey", Kiiresellegme ve Psikiyatri, Kongre Kitabr, 11-14

Haziran 20b2 Malatya, s.282;R- Dirim Erdofan, "Kilresellegmcue insan faktbni", Ktiresellegmeve Psikiyatri, Kongre Kitabr, 11-14Haziran 2002 Malatya, s.235 vd.; Dolan $a'
hin, "Sosyo-Kriltiirel DePigikliklerin Kigilik Uzerine Etkileri" , Ktireselleqme ve Psikiyatri,
Kongre Kitabr, 11-14Haziran 2002 Malatya, s.239 vd.
133 Acar, a.g.m.
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gudur. Gelen iqgiler hem kendileri kiireselleqme olgusuna katkrda bulunmuqlar, hem de daha sonra onlan zryarete gelen aile bireyleri geliqmiq drinyanrn yaqama ve gahqma bigimlerini ilk kez gtirmtiq, bir siire sonra da buna uyum sa$lamrqlardrr. Daha sonraki kuqaklar, e$tim
yoluyla tiretim ve ttiketim siireglerine daha geliqkin bireyler olarak
katrldrlar. Ustelik iqgiler, tilketerine transfer ettikleri tasarruflanyla
geride kalan aile bireylerinin ttiketim kahplannrn geliqmiq ulkelerin
triketim standartlanna uymasr firsatrnr yarattrlar; geride kalanlann
eStim, saShk olanaklannr ytikseltme frsatlan ort aya grkllts+.
Kiireselleqmenin sundu$u onemli firsatlardan bir baqkasr drinya ile btiti.inleqme frrsatrdrrlss. Sozkonusu btittinleqme hem iktisadi, hem de siyasal anlamda ahnabilir. Siyasal anlamda biittinleqme soyutlanma ve dt$lanmanln karqrtrdr. Yani siyasal anlamda dtinya ile brittinleqen bir ti{ke,
uluslararasr normlan kabul eden, demokrasi ve insan hah,lar,l alanrnda
tine grkan de$erleri benimseyerek bu alanda geliqtirilmiq olan standartlan tutturrnaya gahqoo, komqulan ve drq dtinya ile iyr geginen bir i.ilkedir136.
Bunun tersi, herkesi kendine diiqman goren, dtnyadan soyutlanmrq, uluslararasr standartlan ve de$erleri kendi aleyhine bir komplo olarak yorumlayan bir devlettir. Birincisinin kendine griveni tam, yaqam memnuniyeti
endeksi yiiksek iken, ikincisi kendine ve halkrna gtiven sorunu yaqayan,
geqitliligi bir zenginlik kaynagr yerine bir tehdit unsuru olarak algrlaysD,
bunun igin de kalkrnmaya harcayabilecefi hrt kaynaklann gofirrnu silahlanmaya ve askeri harcamalara ayrrmak zorunda kalan devlet1i1137.
Ktireselleqme kawamr, radikal sol igin de bir grkmaza gozrim getirme
frrsatr sailamrqtrr. Devlet sosyalizminin ve rigiincu diinyada emperyahzrne karqr verilen mucadelelerin son bulmasryla karqr karqrya kalan sol, ktireselleqmede kapitalist diinya sisteminin devam eden gergekligini gorebilirl38.
r34 KazgalnL(2002),s.201.
135 "17iir"t"71"gendiinyad,a insanlat; hiiltiirel ueetnik farklilthlann \tesinde birer diinya uatandagt olma bilincine uarm.aktadtrlan.. Diinya vatanday olmak, bagha bir diinyontn olmadtpmt. anlarnak dcmektin John Naisbitt'in de uurguladgr. gibi, 21. Yiizyrhn ilk ytllart, insanIarr.n evrenseld,ovraru.gilkeleri geligtirerek, ortak deperler ve dncelikli hed,efleretrafinda az
gok birlegrnek durumunda kalacaklan diinem olacaktm" Dtiren, s.52-53.Ayrrca bk. John
Naisbitt, Global Paradoks, Biiyiiyen Diinya Ekonomisinin Giiglenen Kiigiik Oyunculan,
Qev.Sinem Gtil, Sabah Kitaplarr, Istanbul 1994.
136 insan haklan ihlallerinin baqhca aktOrleri devletler oldu!'undan, gergek bir koruma igin,
devletleri baflayan uluslararasr hukuka ve ulusiistii koruyucu mekanizmalara gerek vardr. Uygun (2003), s.260.
137 "1", g"n"o giin biraz daha fazla insan arhk gunun bilincindedir ki, modern bir sauaggiicii elde tutmak igin savunrna harcarnalartntn arttrilmasr. ti.imiiyle anlarnstzdu; ijzellikle de
... kilgiik iilkeler igin. Eper bunlar gergektenbir biiyilk giig tarafindan saldr.nya uprarsa ordulan. krsa siirede silinebilir silahlanma hnrcamalart ne kadar yiiksek olursa olsun." E'tvin Laszlo, Evrensel Dtiqtinmek, gev.i.S. Canbolat, Alfa, istanbul 2000, s.72.
138 9i."1 / Thompson, s.2L0.
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Kiiresellegmenin bir yandan tehdit gibi gitrthen, ama a5mrzamand.a
bir frrsat olarak deferlendirilmesi gereken bir bagka getirisi serbest
ticaret kazanglandrr. Evet, ithalatr krsrtlamak ilk bakrqta yerli tireticiyi rahatlatabilir, drg rekabet baskrsrndan kurtarabilir, drq rekabetin varh[r durumunda iqini kaybetme tehlikesi olanlan iginde brrakabilir. Oysa orta ve uzun vadeli bir perspektiften bakrldrfrnda tarifeler ve kotalar yoluyla ithalatr krsrtlamaya dayah korumacrhfrn bir
ekonomiye iidetece[i aflrr bir bedel vardrr. Korumacrhfrn gdriinertzararlarrmn baqrnda fiyatlann ytikselmesi ve kalitenin diiqmesi gelir.
Drq rekabetin baskrsrm hissetmeyen, ig pazara yiiksek kdr marjryla
istedi[i mah satma imkamna sahip yerli iiretici, teknolojiyi yenilemek, mal geqidini ve kalitesini artrrmak igin kendisini zorlamayacaktrr. Biiylece yerli endtistri verimlilik, kalite ve fiyatta diinyamn
gerisinde kalmaya devam edecek, tiiketici kalitesiz mah daha pahahya almak suretiyle ezilecektir. Ustelik bir de korumacrhirn giirtinmeyen zaratlan sijzkonusudur. ithalat ve ihracat gift ydnlii yol gibi
dir. Siz birirerinden mal alacaksrmz, yani ithalat yapacaksmrz ki, birileri de sizden mal alsrn, yani ihracat yapabilesiniz. Bunun ima ettifi gey,ithalatr krsrtlamarun ihracat imkan]anm da daraltacafr, ihrag mah i.ireten endtistrileri baltalayacaprdrr. ihracat endi.istrilerinin
gerilemesi o sektiirdeki frrmalann bir krsmrmn kiigtilmesi, bir krsmrmn da kapanmasrna yol agacak, bunun sonucunda da iqsizlik artacaktrr. Buna bir de rekabetin engellenmesinin yenilik yapma arayrqrm, dolayrsryla yeni iirtiryrler ortaya grkarmayr mi.imktin krlan yaratrcr yetene$ kiireltme etkisi eklendi[i zaman korumacrhk politikasrmn bir ekonomiye ne kadar a[:r bir bedel iidetece[i daha iyi giiriilecektirls9.
Yukanda riskler arasrnda sayrlmrqolan siyasal anlamda drg mtidahalelerin varhgr da aym zamanda bir firsat olarak deferlendirilebilir. $u veya bu nedenle dzgrirhilt bir tehdit olarak algrlamrq,bunun igin vatandaqlanm zaptwrapt altrnda tutmaya ydnelik bir dizi yasal diizenlemeyapmrq,sonugtada insan
haklan ve demokratik standartlar agrsrndandiinyamn refah diizeyi yiiksek iilkelerinin epeycegerisinde kalmrq tilkeler igin kiireselleqme bir uygar dtinyayr
yakalama firsatr sa!'lamaktadrr. Bu sayedebu iilkelerin insanlan da geliqmiq
diinyamn insanlan kadar tizgtirliillin tadrru grkarabilecekler,insanlara iglerindeki potansiyeli ortaya grkarma firsatr verildili iilgiide yaratrcr yeteneklerin
iinti agrlacak,verimlilik artacak, sonugtabu durum iktisaden geliqme olanafrna diintiqecektir.Uluslararasr standartlara uymayan rilkeler, gittikqe yoiunlaqan bigimde drqmiidahaleyle karqrlaqmakta,bunlann ulusal egemenlikleri yrpranmaktadrr. 17. ytizyrlda devletin ige nasrl muamele ettili (ig ulusal egemenlik) deEil, drqta ne kadar giiglii olduEu (drq ulusal egemenlik) iinemliydi; oysa
139 Acar, A.g.*.
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2I. ynzyida drq agrdanegemenlik artrk ig agrdanegemenli!.eba!.h hale gelmiqtir. ige yrinelik ulusal egemenlik yani demokrasi saflamsa, drga yiinelik ulusal
egemenlik (ba$msrzhk) kolaylaqmaktadrr, giinkti uluslararasr ortamdan daha
az miidahale gelmektedirl4o.
Bu ba!'lamda diyebiliriz ki, kiireselleqmehem riskler hem de firsatlar igeren
bir yaqam gergelidirlal, ancak daha gok geliqmekteolan tilkelerde bir sorun olarak karqrmrzagrkmaktadrrve bu iilkeler ktireselleqmeolgusunu kendilerine daha gok sorun etmektedirler. Geliqmiq iilkelerin hukuksal, siyasal ve ekonomik
normlar bakrmrndan halihazrrda birbirlerine biiytik tilgiide uyum safladr$ g6ri.ilmektedir. Ktireselleqmebu nedenle geliqmiqdiinyamn drqrndakalan tilkelerin ve toplumlann hukuksal, siyasal ve ekonomik gergevedeyasal ve kurumsal
olarak ilk sualardaki iilkelere uyumu anlamrna gelmektedir. Geliqmekte olan tilkelerin kiireselleqmeyekarqr grlnglannda ve agktan karqr grkmasalar da, kimi
zaman memnuniyetsizliklerini farkh giirtiniimlerde ortaya koymalannda, bu stiregte kendilerini tamamen uygulayrcr,"kabul edici" gormeleri,siirecin yiinlendirici akttirleri arasrnda bulmamalan iinemli bir fakttirdiirl42. Giiglii tilkelerin katkrlanmn bulundulu uluslararasr diizeydeki sivil toplum iirgiitleri, zayrf iilkelerin sivil toplum drgiitleri tizerinde etkileyici rol oynamakta ve bu tip iilkelerin
kriresel etkileqimde pasif durumda kalmasrna yol agmaktadrr.Ustelik bu iilkeIerde rirgtitlenmenin srmrh drizeydebulunmasr da, geniqkitlelerin drgiitlenememesi ve uluslararasr dtizeydeetkili olamamasrsonucunudoiurmaktadrr.
$ 5. Kiiresellegme ve insan Haklan Sorunu
Kiireselleqmeylebirlikte siyasi alana insan haklan kavramr ve sorunsafudaha tinemli olarak girmiqtir. Son zamanlarda,insan haklanmn ulusal otoriteleri
aqtrSr ve uluslararasr bir boyut kazandrg srkga ifade edilmektedir. Daha da
iinemlisi insan haklanmn ihlali uluslararasr dtizeydeyaptrnma baflanmrqtrrlas.
insan haklan agrsrndankiireselleqme "pozitif uenegatif yiinleriyle iki ucu h,eshin
krhq olarak" tarumlanabilirl44. Negatif yiine iirnek olarak agrkgakimlik kaybr
hususu vardrr. Biiyiik giiglerin kontrolii ele alma ve ktigiik iilkelerin asimile olma tehlikesi bulunmaktadrr. Bu olumsuz gdrtimimrin yam srra iletiqim olanaklanmn artmasr azrnhklann ve gruplann seslerini du5rurmaolanagrbulabilmele140 Baskrn Oran,"Ulusal

Egemenlik Kaurarnzntn Dijnilgilrnil, Aztnltklar ue Tilrhiye",Anayasa Yargtsr 20, Anayasa Mahkemesi'nin 41, Kurulug Yrldiinii,rnii, Ankara 2003, s.68.
I4t
Soros'agdre kiireselleqmenin yararlan maliyetlerini aqmaktadrr. "Ki)resellegmeyoluyla artan refah, kiiresell.egrneninegitsizlihlerini ue di{er eksihlihlerini diizeltmek igin hullantlabilir ue bundan sonra bile elimizde refah kalabilir Sorun gu ki, hazananlar ne i)lhelerin
iginde ne de.iilkeler arasr'nda kaybedenlerin zararlannr, tazrnin ediyorlor" George Soros,
Amerikan Usttinliiiii Hayali, Qev.D. Selguk Oztrirk, Tfuva yay., istanbul 200b, s.102.
I42 Toprak, s.15.
L43 Ali Bozer, "Hukuk ue insan Haklart
/', insan Haklarr ve Demokrasi, Qankaya Universitesi
2000-2001Konferanslar Serisi, Koordinatiir: Emel Do!"ramacr,Ankara (tarihsiz), s.4 vd.
L44 Javaid Rehman, "YeniDilnya Dii:zeni
ueAztnltk Hahlanntn Gelecepi",rrlusal, ulusaliistii
ve Llluslararasr Hukukta Azrnhk Haklan, istanbul Barosu yayrnr, istanbul 2002, s.418.
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ri olumlu bir geliqmedir. Biiylece insan haklan ihlallerinin yayrnlanmasr ve uluslararasr deste[i harekete gegirmek olanak]r hale gelmiqtirl45. Bu ytiniiyle krireselleqme,demokrasi ve insan haklan gibi de!'erleri biitUn diinyaya ileten bir iqlev gtirmektedir. Ustelik iletiqim olanaklanrun ve kanallanrun denetlenemez olduiu kiireselleqen dtinyamrzda, bireylerin ve hallcrn diiqiincelerini "kontrol" etmeye gahgan ytinetimler, etkinliklerini ve meqruiyetlerini kaybetme gerge$ ile
karqr karqrya kalmaktadrrlar'146.
insan haklan sorununun arkasrnda, ulusal otoritelerin vatandaqlann
temel haklarrm sa!'layamadr[r gergeli yatmaktadrr. Ortada insan haklanmn kiiresel bir hareket olmasrm gerektirecek bir ihlaller yrfrm vardrr. Mevcut kiiresel durum, iletiqim ve etkilegim imkanlan gergevesindebireyler, bir
gok geliqmekte olan tilkede dahi temel haklanmn giderek daha fazla bilincine varmakta, birinci srmf bir haklar demeti ve bunlan koruyacak demokratik ve hukuksal mekanizmalar talep etmektedirler. Bu taleplerin yannda, insan haklan ihlallerini takip etmekte olan uluslararasr bir insan haklarr hareketi oluqmaktadrr. Hiiktimet drqr uluslararasr tirgtitler, dernekler
ve sivil toplum kuruluqlarr ulusal ve uluslararasr siiregleri harekete gegirecek gtice sahiptirler.la1. Dikkat edilirse bu iki neden de de kiiresel geliqmenin bir sonucudur. Insan haklanmn bazr devletlerin drg politikalanmn bir
konusu, aracl ve hedefi haline gelmesi ise bu kawamrn uluslararasr platformlarda, siyasal kullamma (istismara) agrk oldufuna iliqkin endigeleri
arttrrmaktadrrl48. Birey hak ve iizgtirltiklerinin en genig olduiu iilkeler, sosyal ve ekonomik kalkrnmada bugiin en tinde olan iilkelerdir. Oysa tizgtirliikler ve haklar, geliqmekte olan iilkelerin birgoiunda halen btilticiiltik, gericiIik, vatan hainliEi ve aj anhk gergevesindedeferlendirilmektedirl4e.
Grimimtizde insan haklanmn pek bir anlam ifade etmeyecefi gok az
toplum kalmrqtrr. Onlar da tanma dayah, etnik bahrmdan tiirdeq, kalabahk
olmayan, gofunlukla devletsiz geleneksel toplumlardrr ve bunlarda hakla1n kayna$ olabilecek 6zerk bir birey yokturl50. Bu tiir topluluklar drqrnda
gtiniimtizde pek gok devletin, insan haklan alamnda, ig hukukunu kiiresel
145 161-"tt,
s.413 vd. Aynca Bk. Krzrlgelik, s.33.
146 Volkan B oskrrr"Aurupa Birli$i ue insan Haklart",insan Haklan ve Demokrasi,QankayaUni
versitesi 2000-2001Konferanslar Serisi, Koordinatiir: Emel Doiramacr, Ankara (tarihsiz), s.98.
147 Gergekten de, ktiresellegme siireciyle birlikte etkinlili artan sivil toplum iirgiitleri araslnda insan haklannr, gevreyi ve tiiketiciyi korumayr amag edinen drgiitler, sendikal hareketin uluslararasr boyut kazanmasrnda ve gahgma hayatrna ydnelik temel haklann korunup
geliqtirilmesinde biiytik 6nem tagrmaktadrrlar. 6rne!in, giintimtizde kiiresel gevre sorunlarrna yakrn ilgi gdstermekte olan ttiketiciler, zorunlu iggticii veya gocuk iqgi gahgtrnlarak
iiretilen iirtinlerin tiiketimini reddetmeye baqlamrqlardrr. Selamoflr4 s.61.
148 ak1s1, s.79.
149 Toprak, s.b1.
150 Jack Donnelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel insan Haklan, Yetkin yay., Ankara
1995.s.85.
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standartlara uydurmak gibi bir kaygr taqrmak zorunda kaldrgr gtiriilmektedir.
Baqka bir deyiqle, devletler ekonomik alanda oldulu gibi, insan haklan ve demokrasi alanlannda da uluslararasr standartlara uymak ytiktimliiliilti altrna
girmektedirler. Uluslararasr hukuk, iktidarlara, ulus devletin iddialanm aqan
sorumluluklar yiiklemektedirlsl. Zira kiireselleqme sadeceticari bir entegrasyonu de!'il, dtixryamn, iizellikle batr diinyasrmn geliqtirdili standartlann evrenselleqmesini igerir. Ulus devlet, ancak bu standartlan yakaladrktan sonra
kendi yerel potansiyelini eyleme diiniiqttirme olana$na sahip olabilmekte ve
o)nrnun kurallanm belirlemede -az da olsa- siiz hakkl elde edebilmektedirls2'
Bu do[rultuda kiiresel "uygarlaEma si)reci"ulus devletler iizerinde dr'pardan,
siyasal ve ktiltiirel bir srmrlama olarak iqlemektedirlss.
Bu anlamdaki uluslararasr hukuk uygulamasrmn baqlangrcrmNiirnberg
Mahkemesi olarak ele alabiliriz. Kurulan bu uluslararasr mahkeme, o zamana
kadar herhangi bir yerde yazrh olmayan suglan yargrhyordu. Ama en iinemli
konu, insanhfia karqr iqlenmiq suglann yargrlanmasrydr. Tarihte ilk kez, bir
devletin kendi vatandaqlanna yaptrlr bir qey,baqka devletler tarafindan yargrlanmaktaydr. Baqka kelimelerle stiylenecek olursa, bir tilkenin egemenlik
alamna ya da ig iglerine iilke drqrndanmtidahale ediliyordu. Bu da qunu ifade
etmektedir ki, diinyada insan haklanm korumamn bagka bir yolu yoktur.
Qtinkii bir devlet insanlanna kritii dawanmaktaysa "ulusal egemenlik" denilen sur onu bu davramqlannda her tiirlfl mtidahaleden muaf krhyor ve halkryla baq baqa brraloyorsa, kcitiiliiLkgtiren halkrn isyan ederekls4bu rejimi yrkmasr drqrnda yaprlacak bir gey yoktur. Hans Kelsen'e gdre de tek tek devletlerin
insan haklanm gifrremesine,ancak ve ancak o devletlerin iistiinde yer alan bir
hukuk engel olabilirdi. Ama yaptrnmr olmayan bir hukuk qok anlamh bir qey
de[ildir. Dolayrsryla yaptrnm saflayacak bir mahkeme ve o mahkemenin kabul edilmiq bir otoritesi olmasr gerekirdi. Birleqmiq Milletler de, Lahey'deki
Adalet Divam da, bu yeni durumun ve bu tip diiqtincelerin iiriiniidtir. Tabii daha yeni bir kurum olan Avmpa insan Haklan Mahkemesi de155.

1 5 1 Orne!{n "insan Haklarr Evrensel Bildirisi", "Avrupa insan Haklan Sdzlegmesi",ve bu ko-

nudaki difer belgeler, insan haklanm devletlerin ig iglerine iliqkin bir konu olmaktan grkarmrqtrr. Artrk devletlerin insan haklanmn uluslararasr bir boyut kazanmasr karqrsrnda,
egemenlik kavramrna srfirnarak sorumluluklanndan kurtulmalan mtimkiin deldldir. Bu'
lut, s.118. Aynca bk. Ilayati H;azt, "Deuletin Egernenlipi ue insan Hahlonntn (Jluslara'
rasr.Korunrnasr",SLIHFD., C.3, S.1, Ocak-Haziran 1990,s.21.
L52 Dulupgu, s.15.
1 5 3 Robertson, s.199.
L54 Uluslararasr sermayenin gesitli tilkelere yiinlendireceii yatrnmlar igin gtivenli ve istikrar-

h bir siyasal diizen arayrgr, insan haklan ihlalleri sonucu grkan gatrgma ve gerginliklerin
sona erdirilmesine ytinelik gabalan artrrmaktadx.
155 Murat Belge, "AB ue GloballegmeSiirecind'e Egemenli{in Ddniigiimii ue Ulusol Egemen'
ti{in Gelecepi",Anayasa Yargtsr 20, Anayasa Mahkemesi'nin 41. Kuruluq Yrldiiniimii, Ankara 2003, s.39-40.

908

Prof. Dr. Abdullah Dingkol

Yeni oluqan uluslararasr konjokttirde, BM Giivenlik Konseyi, insan haklan ihlalleri ile uluslararasr bang ve gtivenlik arasrnda bir iliqki kurma e[ilimindedir. insan haklan ihlallerin ulusal srmrlan agtr$, biilgesel ve kiiresel tehditlere diintiqebilme potansiyeline sahip oldufu, iizellikle insan haklan ihlallerinin kitlesel giiglerle sonuglandr[r, diinya kamuoyu tarafrndan
bilinmektedir. Bu durum karqrsrnda, insan haklan ihlallerinin ktiresel etkiIerini dikkate alan devletler ve uluslararasr kuruluqlar konuyu gtindemlerine taqrmaktadrrlar. Birleqmiq Milletler Giivenlik Konseyi, Awupa Birlifi,
Awupa Konseyi ve Avrupa Giivenlik ve igbirli[i Teqkilatr (AGIT), demokrasi, insan haklan ve azrnhk haklarr gibi konulara olan ilgisini artrrmrq, iizellikle srlrnmacr yaratan gerginlik ve gatrqmalar, uluslararasr banq ve istikrar igin bir tehdit olarak giirme e[ilimi giiglenmigtirlsG. Aynca BM diizeni
iginde hem bu iirgiit biinyesinde, hem Awupa Konseyi, Avrupa Birlili, AGIT
ve iiteki bdlgesel tirgritlenmeler btinyesinde demokrasi ve insan haklan konusunda birgok uluslararasr anlaqma yaprlmrqtrrls7. Sq1la1dan belli baqhlarr qunlardrr: "BM insan Hahlan, Eurensel Bildirisi", "Aurupa insan HakIart. S\zleEmesi", "I rh,fu t rt mtntn Tiim B igimlerinin Ortadan Kaldrt lmast na
Dair Sbzlegn'le","Ekonomik, Sosyal ue KilItilrel Haklara Dair Uluslararasl
Sdzlegme", "Kadtnlara KarEt Her Tiirlii Aynmctl@tn Kaldrilmastna Dair
ue Di$er Zalimane insanltk Dtgt.ueyaAgaPtlayta,MuaSozlepme","iglzence
mele Ya da CezayaKary Sdzlegme","Qoclth,Hahlartna Dair Siizlegme"Lss.
Bu srizlegmelerde"insan Haklarr, Eurensel Bildirisi"nde kullamlan ifadeyle "deuletlerin huhuhsal ue &ynl za.rndndaahlahsal yiikilmlillilhleri" ya
da her tiirlii hukuk normlanmn tiiretileceli ilkeler dile getirilmeye gahqrlmaktadrr. Bu siizlegmeleri imzalamrq olan devletler, insan haklarr olarak
kabul edilen bazr haklarr resmen "tantnxtrg"olmakta ve yurttaqlanna ve birbirlerine, bu haklann geliqtirilmesi igin "onlernler d,lrna,"siiziinii vermiq bulunmaktadrrlarlse. Ashnda yapmaya siiz verdikleri qey,iizel tiirden normlarla, "orada insan haklart oldu{u kabul edilen normlarla" belirlenen bir diizen kurmaktrr; yani yasalan baqka ttirden normlara -empirik-kiiltiirel v.b.
normlara- giire de$I, insan haklan ilkelerine uygun olugturmaya siiz vermektedirlerl6o. fu1gsk bu genellikle salt sonuca iliqkin bir ytiktimltiltik olup,
gerekli yol ve yOntemlerin segimi devletin kendisine brrakrlmaktadrr. Belir156pP1, Sekizinci Beq Yrlhk Kalkrnma Plam, Kiireselleqtirme 0zel ihtisas Komisyonu Raporu, Yayrn No: DPT 2544-6iK:560, Ankara 2000, s.66-6?.
157 4L1"1, s.Z9-80.
158

Qocuk Haklarrna Dair Siizleqme,gocuklann insan haklan yasasr niteli!'indedir. 18 yaqrndan ktigiiklerin temel haklanm 54 madde ile dtizenlemektedir. Siizleqmeyi imzalayan btitiin rilkeler, gocuklan her tiirhi istismar ve ihmale karqr koruma taahhiidii altma girmektedirler.
159 ioanna Kuguradi, "insan Hahlart Diigiincesinin IllPtnda insan Haklnn Belgeleri",insan
Haklanmn Geliqimi, TUBA, BTS.9,Ankara 1999,s.?4.
160 Kuguradi, s.?4.
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li bir devlette hangi sistemin uygulanacalr, o devletin anayasal sistemi ve
anayasal uygulamasr ile saptanmaktadrrlGl.
Giintimtizde insan haklarrna baih siyasi rejimlerin varhfr sadece ulusal alanda bir deier ve anlam tagrmakla kalmamakta aJmr zamanda ktiresel iliqkiler sonucunda, komgu tilkeler ve hatta uluslararasr toplum, bir tilkede etkin olan rejimin niteliiinden, onun demokratik ve insan haklanna
saygrh veya otokratik ve baskrcr olmasrndan etkilenmektedirler. Bu etkilenme uluslararasr bangr tehdit edebilece!"igibi, kendi halkrna karqr acrmasrz
ve baskrcr olan rejimlerin bagka iilkelere karqr da adil ve banqgr olamayacalrm dtigtindiirmektedir. Dolayrsryla insan haklan sorununa karqr gdsterilen
duyarhhk, sadecesiyasi ve ahlaki bir mesele olmaktan iite, barrq ve giivenlik arayrqlarrmn da bir gerelini oluqtr.-rmaktadrr. Saldrrgan ve tehlikeli olan
baskrcr ve hukuk tammaz devletler, dawamq bigimlerini de[iqtirdi[i ya da
de[iqtirmeye zorlandr$nda, biittin halklar giivenlik iginde olacaktrr. Aksi
takdirde bu devletler uluslararasrndaki kuwet ve qiddet iklimi iizerinde derin ve olumsuz bir etki yaratrrlarlo2. Gelinen noktada insan haklarrmn anayasal giivencelere ba!'Ianmasr da yetersiz kabul edilmektedir. Uygulamada
bu ilkeleri yerine getirecek bir yiinetim anlayrqr ve ytinetim uygulamalanm
denetleyecek bir hukuk devletine ihtiyag bulunmaktadrr. Aynca insan haklan sorunlarrm toplumsal alana taqryacak siyasal mekanizmalarrn varhpr
da iinemli bir giivence oluqturmak1.4t1163.Demokrasi ancak devlet egemenlilini aqan bir boyutta desteklendi$nde gergek bir de[er kazanmaktadrr.
Ulusal srmrlar igine hapsolmug, hiq kimseyi kendine kanqtrrmayan demokrasi anlayrqr griniinti doldurmaktadrrlG4 ve toprak ile otorite arasrndaki geIeneksel baflantr gitgide zayrflarken, devletler ve halklar arasrndaki karqrlrklr balrmhhk artmakl.ds'165. Bu konudaki bir s6z gtiyledir: "Higbir $eyyapr,Iamayacahttrarttk, bilti.in dtinyayt igin igine pos*o4qn."L66
Devletler giintimiizde ancak toprak ve niifusla iliqkilerinden iitiirii bir
merkeziyet taqrmaktadrrlar. insanlar toprafa baih kalrrlar ve bir ulus-devIetin vatandaqhprna tabidirler. Devletler kendi topraklannda gok gtiglti ve
mutlak kudret sahibi olduklarr igin de[-il, bir brilgenin srmrlanm giivenlik
altrna aldrklarr ve demokratik olduklan siirece bu srmrlar iginde yaqayan
161 p""o,

Matscher, "insan Haklart Konusundn Bazt Diigiinceler", insan Haklanmn Geligi
mi, TUBA, BTS.9,Ankara 1999,s.99.

162 .1otrrr Rawls, Halklann Yasasrve Kamusal Akrl Diigiincesinin Yeniden Ele Ahnmasr, BiIgi Universitesi Yayrm, gev.Giil Evrin, istanbul 2003, s.8?.
163 Aktel, s.80.
164 ggm f,rs
ltl,"Depigen Egemenlih Anlaytgtntn Hak ue }zgiirliiklerin Korunmastna ueAnayasa Yargtstna Ethileri", Anayasa Yargrsr 20, Anayasa Mahkemesi'nin 41. Kurulug
Yrldiiniirrii, Ankara 2003, s.197.Aynca bk. Uygun (2003), s.254.
165 3..4"1 Atal, "Egentenlik ve insan Haklart AEstnd.an Ki)reselleEm,eue (Jluslararast Hu,bz,b",
Akademik Araqtrrmalar Dergisi, $ubat-Nisan 2005,Y.6, S.24,s.57.
166 3o6.t1"on, s.84.
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vatandaqlann temsilcileri olduklarr igin "egemen" kahrlar ve toprakla srmrlanmrq bir halkrn kendisine ait sesi olarak megruiyeti saplarla116z.Kaldr ki,
uluslararasr hukuk da devletler olmaksrzrn iqleyemez. Pek qok devlet birden
hukuk diizeninin kayna$ de['ilse, uluslararasr hukuk geliqkili bir tegebbtis
olur. Bir devletler toplulu['u olarak uluslararasr toplum, kanun koymak ve
bunlara uyulmasrm sa!'lamak iizere devletlere ihtiyaq duyar. Bu anlamda
anarqik bir devletler topluluiundan, devletlerin ortak bir birlipin pargalan
olduiu bir dtinyaya gegiq,bu birlifin iiyesi olan devletlerin uluslararasr yasal zorunluluklan kabul etmelerini ve iq idarelerini hukuk diizeninin gerekIerine gtire dtizenlemelerini gerektirir. Bailayrcr kurallarr koyan ve onlara
uyan unsur olarak devlet, uluslararasrlaqmrg bir ekonomi ve toplum igin
vazgegTlmezdirl6s.Devletlerin bu yilniiyle denilebilir ki kiiresellegme, bir
yamyla devletleri srmrlayan yaprsal bir faktiirken, bir yamyla da onlann
kendi iradeleriyle inga ettikleri bir yapr ve siiregtirl6e.
Bu gergevedediyebiliriz ki, ktiLreselleqmeivmesindeki insan haklan oIgusu, devletlerin egemenlik gtiqlerinde iki biiyiik tarihsel de[iqimi ortaya 9rkarmaktadrr. Birincisi, savaqlar artrk htkiimet politikalannn kabul edilebilir bir aracr olarak gtirtilmemektedir ve sadecedzsavunma ya da afrr vakalarda insan haklanm koruma amacr taqryan miidahaleler siiz konusu oldu[unda hakh gtiriilebilmektedir. ikincisi, bir devletin kendi ig iizerkli['i artrk srmrlandrrrlmrgtrrlTo.
Ktireselleqme ulusal diizeyde birey ile devlet arasrnda bir "tampon
alan" yaratmrqtrr. Devletin egemenlik alam bir yandan kiiresel akttirler tarafrndan paylaqrlrrken, birey de egemen bir tizne olarak devletin denetimsiz
egemenlik anlayrqrm igte srmrlamakta, daraltmaktadrr. Bu niteli!'iyle kiireselleqme "otoriter devletler" karqrsrnda bireyi "tizgiirleqtirici" bir iqlev taqrmaktadrr. Uluslararasr tirgttler, insan haklarr kuruluqlan ve uluslararasr
siizleqmelerle birey, kendi devletine karqr korunma mekanizmalarrna kavuqmaktadrrlTl.
Ote yandan, bir baqka agrdan bakarsak, 90'h yrllar boyunca insan haklarr, uluslararasr mali kurumlann ilgi alamna grmiq ve bu kurumlann azgeliqmiq iilkelere uyguladrklan politikalann bileqenlerinden birini oluqturmuqtur. Bu durumun baqhca nedeni, ugtincii Diinya devletlerinin uyum
programlarryla yeniden yaprlanma siirecine sokulmalammn ve uluslararasr
sermayenin Ugiincii Diinyaya yiinlendirece[i yatrnmlar igin giivenli ve isL67 Hirst / Thompson, s.225-226.
1 6 8 Hirst / Thompson' s.230.
169 Aral, s.57; Demek ki kiireselleqme uluslararasr hukuku diiniigtiiriirken, uluslararasr hu-

kuk ta kdreselleqmeye en fazla ivme kazandrran de$qkenlerden birisi olmugtur. Bu iki siirece beraberce "kiiresellegen uluslararasr hukuk" demek miimktindiir. Ibid., s.58.
1 7 0 Rawls, s.85.
L7L Da$r, s.7.
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tikrarh bir siyasal diizen arayqrnrn "insan haklan" ve "hukuk devleti" retorili altrnda sunulmasrdrr. Artrk sermayenin iqleyeceii hukuksal iklimi bigimlendirmekten ve gtivenli['ini sa!'Iamaktan baqka rol bigilmeyen Ugtincti
Dtinya devletlerine, insan haklarr ve hukuk devleti igin baskrlar artrnlmrqtrr. Hukuk devletinden anlaqrlan ise sermayenin uluslararasr diizeyde akrqrm kolaylaqtrracak, yatrnmlanm giivenceye alacak, imtiyazlanm koruyacak bir hukuk sistemidirlT2.
Ancak bu bahrq agrsrda kendi iginde bir geliqkiyi banndrrmaktadrr. Biiyle bir yaklaqrm her qeyden 6nce sosyal haklan zedeleyebilmektedir. Egitsizlikler derinleqtirilmekt"us, biiylece belli azrnhklar lehine iqleyen parasal
def'er ile insan deSeri arasrnda ters bir orantr doimaktadrr. iktisadi ve kiilttirel haklar arasrnda yaratrlan dengesizlik, biiytik egitsizlikler yamnda,
ilerlemiq iilkelerle geliqmekte olan iilkeler arasrnda insan haklarr bakrmrndan " ikiy ilzlilliikler" de yaratmaktadrr. ilerlemiq iilkeler di!'erlerine rizellikle birinci kuqak insan haklanna saygr giistermeleri ve bunlan geligtirmeleri igin baskr yaparken; qirketleri aracrhSyla sosyal ve gewesel haklarr (yani ikinci ve iigiincii kuqaklTa haklan) iiiiitebiliyorlarlTs. Ancak qunu da belirtmek yerinde olacaktrr ki, insan haklarrna iligkin taleplerin daha ileri diizeydeuluslar tarafrndan bu alanda daha geri durumdaki uluslara dnerilmesi ve hatta dayatrlmasr; bu dayatmamn temelinde ne tiir bir hesap bulunursa bulunsun, bir tehdit veya istila olarak defierlendirilmeyip, belki insanhlrn uygarlagma yolunda sarf ettili uluslararasr gabamn bir tirtinti olarak
kabul edilmelidirl76. Zira insan haklan ilkesi bir anlamda bireylerle iliqkili
olsa da, bu ilkenin genel iinemi, insanhk anlayrgrmn saplamlaqtrnlmasryla
ilgilidiltzz.

u2 yssgmi.

Ozdek, "Kiiresel Yoksulluh ue Ki)Lresel$iddet Krskactnda insan Haklarf' , Yoksulluk, $iddet ve insan llaklarr, Ed. Yasemin Ozdek, TODAIE, Ankara 2002, s.34. Dunya Bankasr'mn bu konudaki giiriiqii qdyledir:'Sdzlegmeler uygulanmah, millkiyet haklart.
korunmah, yabana, ueyerli yattnrna,Iar yatr,nrnlartntn yasal teminatlartna giiuen duymahd*" Bk. World Bank, Development and Human Rights: The Role of The World Bank,
U.S.A. 1998,s.15'tennakleden: ibid., s.34.

173 Ashnda egitsizlik kapitalizmin dopasrndavar olan bir iizelliktir ve kiireselleqme ile ortaya
grkmrq yeni bir olgu da defildir. Ustelik bu kavram kapitalist sistemi aqan bir iizelliie de
sahiptir. Ancak eqitsizlik, ktireselleqme siirecinin getirdili rekabet anlayrqrmn sonucunda,
rekabet giicti olanlarla olmayanlar arasrndaki mesafenin gok daha agrlmasrna yol agmrgtrr. Veysel Bozkurt, "Kiiresellegrnenin Toplurnsal Sonuglart", Kiireselleqmenin insani
Ytizii, Der. Veysel Bozkurt, Alfa, 2000, s.95.
174 Bk. Biilent Algan, "Rethinhing "Third. Generation" Human nights", Ar'kara Law Review,
Summer 2004, Vol.1,No.1, s.121vd.
175 i[1atri6 Kaboflu, "insan Hahlart, Aztnhh Haklart ue Tiirkiye", (Ilusal, Ulusaltistii ve
Uluslararasr Hukukta Azrnhk lfaklan, istanbul Barosu Yayrnr, istanbul 2002, s.20.
176 Ali Rrza Btiytikuslw,'Kiiresellegmenin
Sosyal ue Kiiltiirel Hayata Ethisi", Kiiresellegmenin insani Yiizii, Der. Veysel Bozkurt, Alfa, 2000, s.116.
u7 11s6srtssn, s.296.
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Bu do["rultuda insan haklan ile adalet ve hukuk devleti kawamlarr arasrnda iizsel bir baf vardrr da diyebiliriz. insan haklan kawamrmn iglemine
insan yaqamrmn kutsalhfr, kiqi biittinliigtintin dokunulmazhlr, miilkiyet
hakkrmn siyasal giiciin ihlallerine karqr korunmasr gibi unsurlar giriyorsa,
agrktrr ki, insan haklarrndan yararlanmak igin hukuk devletinin varh[r da
iin koquldur. Hukuk devletinin kaplamrm ise ahlak ilkelerinden kaynaklanan ya da en azrndan ahlak ilkelerine ters dtiqmeyen yasalar oluqturur. Hukuk devleti ile ahlak arasrnda <irtiiqme vardrr. Hukuk devleti ile ahlak arasrndaki iliqki biraradahktan tite bir qey olup, denilebilir ki, yasalar ahlak iIkelerine uygun dtiqmedi['i veya ahlak ilkelerine dayanmadrlr siirece iyi yasalar olmayacak, bu tiir yasalarla da hukukun iistiinliiiii gergeklegmeyecektir. Hukukun tistiinliiiii yoksa insan haklanndan siiz etmek anlamsrz
olur178.
Ote yandan insanoplu yrllar ilerledikge insan haklanna iligkin kimi sorunlan belki gtizecek;ama hak ve tizgiirltikler halkasr geniqledikge bunlara
yenileri eklenecektir. Bu insan haklanmn siirekli geliqen ve yenilenen iizellilinin dopal bir sonucudur. Kiireselleqmenin getirdi[i teknolojik srgramamn yarattrlr tinemli sorunlardan birisi olan gevre sorunu bunlardan birisidirl7e. itrHm aegtqiklipi ve kiiresel rsrnma, ozon tabakasrnn incelmesi, tropik ormanlarrn tahribi, hrzh ntifus artrqr ve buna baph olarak ortaya grkan
kaynak yetersizlif'i, biyolojik geqitlili[in yok olmasr gibi diinya gaprnda etkili olan gevre sorunlanyla; asit yafmurlan, giilleqme, toksik atrklar, denizlerin kirlenmesi ve ntikleer tehlikeler gibi diinya gaprnda olmasa bile geniq
biilgeleri etkileyen ve uluslararasr diizeyde 6nem kazanangevresel sorunlar,
srmr ve ulus tammayan bir nitelik kazanmaya baqlamrqtrrlso. Ulkelerin gevre konusunda farkh politikalar uygulamalan, gevre maliyetlerine katlanan
iilkelerin, katlanmayan iilkeler karqrsrnda rekabet giiglerini kaybetmelerine neden olmaktadrr. Bu baflamda qewe sorunlarr, uluslararasr ticarete
iliqkin diizenlemelerde de biiyiik iinem kazanmaktadrrl8l.
Qevre hakkrmn tamnmasrndan sonra geyrek ytizyrl bile gegmederL,"str.
778 2sqsp Davran, "insan Hahlarr.ntn Diigilnsel Ternelleri", insan Haklanmn Geligimi, TUBA, BTS.9,Ankara L999,s.21.
179 "6iiniilnlizde her birey, dolaya siirekli artan bir bigimde yiik oluyor. Kentlegmenin etkileri, tanmsal ve endtistriyel gevre kirlenmesi herkesin bildifi qeyler. Petrol kazalan ve asit
yapmurlan karqrsrnda gtisterilen tepkiler bir yana brrakrlrrsa, bu gevre tahribatrmn doiuracafl sonuglar heniiz tam anlaqrlmrq degil. $unu bir kere dtigtinmeliyiz ki, biz bugiin 70
bin gegit kimyasal iiriin imal ediyoruz ve bunlan dofamn hazmetmesini bekliyoruz. Bunlarrn havaya, suya ve topraia olan etkileri gergekten diiqiindtirtictidiir ve bazr hallerde geri diiniiqiimsrizdrirler. Bu iizellikle dtinyann iklimine iliqkin etkilerde siizkonusudur."
Laszlo, s.32-33.
180 11a"attBt'litrk,"EkonomikueEkolojihKiiresellegme:BirQelighimi?",BiliminIgrgndaAydrnlanma Seminerleri, Uludai Universitesi Yayrm, No.4, Bursa 2003, s.110-111.
181 B11;g"L,s.112.
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hakkt" istemi rine grktr. Belki de tintimrizdeki geyrek y:dlzyl/r,
"temiz bir suya
ulagma hakkt"m yaqamsal ijnemde 6ne grkaracaldrlsz. Zira 1982 yrhnda
kaleme alrnan UNESCO'nun bir belgesinde "kabaca hesaplandtptnda
1.300.000.000 insan igeceksuya ulagarnlyor2 saptamasrnda bulunulmaktadrrL83.Aym doirultuda Mart 2003'te Japonya'mn Kyoto kentinde toplanan
"3. Diinya Su Forumu"ndan iince UNESCO tarafrndan sunumu yaprlan Birleqmiq Milletler Global Su Raporu'nda insanhpr bekleyen dramatik bir su
krizi ortaya konulmuqtur. Bu rapora grire daha qimdiden di.inyamn en de['erli maddesi olan su, bir qok iilkede yaqamr tehdit edecek dtizeyde azalmrgtrr ve igerisinde bulundufumuz ytizyrhn ortalanna kadar en iyi ihtimalle 48
iilkede 2 milyar insan, su krthgr nedeniyle geqitli srkrntrlarla karqrlagacaktrr. Kiittimser bir hesaba giire ise 60 tilkede 7 milyar insan bu soruna hedef
olabilecektir. Oniimtizdeki 20 yrl iginde dtinya ortalamasr olarak kiqi bagr
kullamlabilir su miktarrmn VB oramnda azalmasr beklenmektedir. Rapora
gdre ana problem, her diinemde olduiu gibi politik sorumluluk ve kararhhktaki eksiklik olarak giiriilmektedirls4.
G. Soros'a grire sayrlan olumsuz koqullar biittniiyle ktireselleqmeden
kaynaklanmamaktadrr; fakat kiiresellegme bunlan dtizeltmek igin gok az
qey yapmrqtrrl8s.
$ 6. Ktiresellegme Stirecinde Ttirkiye'de
De!'igim

insan Haklarr Alanrnda

Tiirkiye, kiireselleqme siirecine 1980'lerin ardrndan aktif olarak katrlmaya baglamrq bir iilkedir. 1983 ve sonrasrnda benimsenen ihracata ve sanayiye dayah geligme stratejileri ve liberalleqme e[.ilimleri 1990'lann sonrasrnda Tiirkiye'yi hrzla kiiresellegme siirecine sokmuq; ekonomik, sosyo-ktiltrirel ve siyasal agrdan (baqta AB olmak tizere) geliqmiq iilkelerle entegrasyon gergekleqtirilmigtir. Ttirk toplumu gegmiglekryaslandrgrnda dtinyadaki
geligmelerden doirudan etkilenir haldedir186.
insan haklan da son yrlarda birgok rilkede oldufiu gibi Tiirkiye'nin hem
ig politikasrnda, hem de drq iliqkilerinde srkga gttundemioluqturan temel sorun alanlanmn baqrnda gelmektedir. Zaman zaman "demokratiklegme ve
L82 Kaboilu, s.22.
1 8 3 ioanna Kugurrdi,"Felsefeve

insan Haklaru", insan Haklan ve Demokrasi, Qankaya Universitesi 2000-2001 Konferanslar Serisi, Koordinatbr; Emel Do!"ramacr,Ankara (tarihsiz),
s.45.

184 Iliiseyin

Savag Bagkaya, "Kiireseld.enYereleQeureSorunlart", Bilimin Iqr[.rnda Aydrnlanma Seminerleri, Uludaf Universitesi Yayrnr, No.4, Bursa 2003, s.97-98.

1 8 5 Soros. s.108
1 8 6 Cantiirk Caner, "Kiiresel Risk Tbplumu Oncesinde Tiirkiye: Neredeyiz?
Nereye Gidiyo-

ruz?",Degiqen Diinyada Tiirkiye'nin Onemi C.I, Utudaf Universitesi Yayrm, Bursa 2004,
s.11.
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insan haklarr reform paketleri" ile bu sorunlan gidermeye yiinelik girigimler olmakta, ancak hAld insan haklan ihlalleri bir sorun alam olugturrnaya
devam etmektedir.
Zira iilkemizde insan haklan alamndaki geliqmeler, genellikle toplumun talep ve miicadeleleri sonucunda kazamma diiniigmemiq olup, bir liituf
qeklinde sunulmaktadrr diyebiliriz. Yukandan yaprlan reformlarla sunum
da, toplumun dinamifi iizerinde bo!"ucu bir etki yapmrg, miicadele ve katrhm gelene$inin yerleqme gansr kaybolmuqturlsT.
Ktireselleqme siirecinin normlar ve deferler alamnda oluqturdufu degiqim, insan haklarr sorunlanna uluslararasr bir boyut kazandrrrrken, bu sorunlar iilkemiz agrsrndan drq iliqkilerimizde ve iizellikle Avrupa Birlipi ile
olan iliqkilerdelss srmrlayru ve engelleyici bir konu haline gelmiqtir. Ttirkiye insan haklan sorununun tilkenin imajrmn bozulmasrna yol agtr$ru ve demokratik diinya ile olan iliqkilerine zarar verdiflini dikkate almak durumunda kalmrqtrrlse. Bu nedenlerle iilkemizde insan haklanmn standartlanm yiikseltmek amacryla son yrllarda bir gok iinemli adrmlar atrlmrgtrr.
Bu ba$lamda, insan haklarrmn korunmasrmn tiiLrndiinyamn iizerinde
durduiu bir sorun olmasr nedeni ile bir gok uluslararasr stizleqmeyetaraf
olunmuq, bu siizleqmeler uygulamaya konulmugtur. Ozellikle Birleqmiq Milletler, Uluslararasr Qahqma Orgiitii, UNESCO ve Awupa Konseyi diizeyindeki siizleqmeve protokoller tinem arzetmektedir. Bu siizleqmelerin iincelikli konulan; temel insan hak ve tizgtirliiklerinin korunmasr, iqkence ve ayrrmcrh$a karqr miicadele, soykrnm, savaq suglan, insanh!'a kargr iqlenen
suglar, ktilelik, insan ticareti, zorunlu gahgma, yabancrlar, sr$nmacrlar
(mtlteciler) ve uyruksuzlar, kadrn ve gocuklann korunmasrdulgo.
Ayrrca insan haklanna ne dlgiide uyulup uyulmadrlrmn denetlenmesi
amacryla "rapor verme" uygulamasr gittikge yaygrnlaqmaktadrr. Bunun ilk
drnefini "Irk futrtm,r,ru,nTiim Bigimlerinin Ortadan Kaldtrilmastna Dair
Sdzlegrne"olugturmuqtur. Ardrndan Ekonomih, Sosyal ue Kiiltiirel Hahla'ra
Dair (Jluslarerasr. Sazlegme;Apartheid Sugunun Onlenmesi ue Cezalandtril'
187 Keyde/e gbre "Kurumsal reformlar, hiqbir zaman toplumsal bir muhalefetin kazantrnlart
sonucu ortaya gtkmamtgtt. Ornelin (...) kadmlara egithaklar uerilmesind.endnce bir kadtn
hareketi olmannr.gtr.;\rgiitlenmeue greu hakkr.nr.miicadekci bir iggi hareketi elde etrnemig'
ti." Qaflar Keyder, Tiirkiye'de Devlet ve Srnrflar, iletigim Yay., istanbul 2003, s.2?1.
188 AR'de insan haklanna iligkin ihlallerin gerqeklegmesihalinde, iqbu ihlallere yiinelik uygulanabilecek yaptrnmlar, AB Antlagmasr ve Avnrpa lbpluluklan Kurucu Antlagmalan'mn
ilgili dtizenlemelerinde yer almaktadrr. Kannuran Regber / Qitden dydtn, "Au.rupaBir'
tigi'nd.e 'UyeDevletler Taraftndan insan Hahlanntn ihlat Editmesi Dururnunda Ongdriilen
Yapfinrnlar",AUHFD, C.53, S.1' 2004, s.90.
189 DI{f, s.24.
190 Enver Bozkurt, Ttirkiye'nin (Iluslararasr Hukuk Mevzuatr, 2. Baskr, Nobel Yayrn Da$trm, Ankara 1999, s.30?-439;Mesut Giilmez, "2000'in Bagtnda insan Haklan Sdzlegtne'
leri ue Tilrkiye'nin Onay Dururnu", Amme Idaresi Dergisi, C.33, S.1, Mart 2000, s.5-17.
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rndstna Dair Uluslararasl Sdzlegme;Kadtnlara Kargt. Ayrtma,h.Pr.nTilm Bigiml.erinin Ortadan Ka.Idrnlmastna Dair Sdzlegme(Rc. 14.10.1985 tarih ue
18898S.); i1kence ue Diper Zalirnane, insanhk Dryt.ueyaAgapt'layt'ctMuame'
Ie ya da Cezaya Kargt. Sdzlegme(RG. 10.08.1988 tarih ue 5.19895); Qocuk
27.01.1995tarih 5.22184) de rapor ytintemini
Haklartna Dair Sdzlegme(RG.
iingtirmektedir. Biiylece Ttirkiye 1985 yrhndan itibaren insan haklan alamnda rapor verme ytiktimltiltipti altrna girerek, periyodik olarak anlagmaya
kendi iilkesinde iqlerlik kazandrrma ve anlaqmaya aylnn hukuki diizenleme
ya da uygulamalan kaldrrma konusunda uluslararasr mercilere bilgi sunmak
durumunda kalmrgtrr. Bu da insan haklan konusunun iilkelerin ig igi olmaktan qrktrfrm, uluslararasr arenaya taqrndrprmn iyi bir giistergesidilrsl.
Arahk 1999 Helsinki Zirvesi'nde Tiirkiye'nin AB ye iiye aday adayh[rmn kabuliinden sonra iiyelik igin temel qartlann baqrnda, insan hak ve iizgiirliiklerini, hukukun tisttinltii0nii esas alan demokratik hukuk devleti gereklerini yerine getirmek zorunda olduiunun belirtilmesi, bunun Kopenhag
Kriterlerinin siyasi istemleri ile uyuqmasr, yiinetim sistemimizi insan haklan alamnda acilen bir qeyler yapmaya sevk etmiqtir.
22 H,aziran 1993 tarihli Kopenhag Zirvesindelez, AB'ye girmeye aday
tilkelerde tig kriter aranmasl kararlaqtrnlmrqtrr:
- Siyasi Kriter: Demokrasiyi, hukukun ilstiinlil!ilni), insan haklart'ru'ue
qztnhklann haklartnt giluencealttna alan kurumlann uarlt$t,
- Ekonomik Kriter: igleyen aynt.za.rlanda birlik iginde rekabetgi baskt'lara ue serbestpiyasa.giiglerine dayanabilecek bir serbestpiyasa ekonomisinin
uarlrpt,
- Topluluk Meuzuattntn Benimsenrnesi: Siyasi, ekonomik ueparasal birIi$in hed.eflerineba$lt, kalrnak iizere ilyelik igin gerekli yilkilmlillilkleri yerine getirebilme kapasitesine sahip olnxakLgs.
Kopenhag l(riterleri'ni karqrlamaya gahqan Trirkiye, Meclis'ten birbiri
ardrna "Uyum Paketleri" grkartmakta, kriterlere uJmm igin yolun gaba harcamaktadrr.
191 lildel, s.181-182.Yabancr kaynakh raporlar, genelde Ttirkiye'de insan haklan konusunda
hem yasal gergevede,hem de uygulamada timit verici geligmeler olmasrna rafmen, ana kategorilerde problemin devam ettipini ifade etmektedirler. Bu drq kaynakh raporlar sadece
Tiirkiye igin delil, bir gok tilke igin de hazrrlanmaktadrr. Bunlann dzellikle 1997-1999yrllan arasmda gergekleqtirilen on tanesi igin bk. TOSiAD, Ttirkiye'de Demokratik Standartlann Yiikseltilmesi, Hazrrlayan: Biilent Thniir, Istanbul Arahk 1999, s.19-22. Qalqmada aynca yerli raporlara da yer verilmigtir. Bk. s.22 vd.
192 Kopenhag Zirvesi orjinal metni igin bk. http://ue.eu.inVueDocVcms-Data/ docVpressData/en/ecl7292L.pdf
193 i.-"i1
Dofan, Vatandaqhk, Demokrasi ve insan Haklan, 2. baslu, Pegem A Yayrncrhk,
Ankara 2001, s.289-290;TUSiAD, Avrupa Birli!,i'ne Tam Uyelipe Dofru, Siyasi Krstaslar
ve Uyum Siireci, istanbulArahk 1999, s.13 vd.
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AB'y" adayhk siiLnesigergevesinde,8 kasrm 2000 tarihli "Katrhm Ortakh!'r Belgesi"ndele4,
"I(rsa Vadeli Siyasi l(riterler"

iqerisinde;

ifade AzgUrliipil ile ilgili hukuhi ue anayasal garantilerin giigl.endirilmesi,'
Dilgilnce suglulanntn durumuna e$ilinmesi, toplantt ue dernek kurrna
1zgiirlilPiine iligkin hukuki ue anayasal garantilerin giiglendirilmesi ue siuil
toplumun geligmesinin tegvik edilmesi;
igkence ile miicadeleye itigh,inhukuki hiikiimlerin gi)gtend,irilmesiuegerekli ijnlemhrin ah.nmast.
;
Au r upa i ghencenin Onlenmesi SiSzlzgtnesi'ne riay etin safl anma sr,
;
DuruEma ijncesi tutuklulukla ilgili hukuki silreglerin Aurupa insan
Haklart. SiizlegmesihUhiimleriyle uyumun saPlanmasr,;
Tilrn insan haklart. ihlallerine harEt.dilzeltme imkanlanntn gi)glendirilrnesi;
Memurlart n insan haklart e$itimlerinin y o$unlagttrtlmast ;
Yargt mensuplartnt n insan haklort, alarunda epitilmeleri;
Kitle iletigim araglanntn yaytnlartnda ana dil yasapr.ru,nkaldr,nlmasr.;
idam cezasr,nailigh,in fiili moratoryutnun deuam ettirilmesi;
"Orta vadeli siyasal kriterler"

olarak ta;

Tbmel hak ue \zgilrliiklerden yararlanmada yasa \niinde egitlik ilhesinin uygulanrnail;
Tiirk Anayasaslnrn ue ilgili yasalartn hak ue \zgi)rliiklerin gergeklegtirilmesi ydniinde gdzden gegirilme si;
OIi)m cezastntn kaldtrtlrnasr,;
Cezaeulerindegdzaltr. kogullaruru,ndiizeltilmesi ;
Milli Giluenlik Kurulu'nun a.nayqsal statilsiiniln ue roltiniin depigtirilmesi;

194 6.h1t* Ortakl{r Belgesi, Ttirkiye'ninAB dyelifi igin bir yol haritasrdrr. AB'nin en ytiksek
karar organr olan AB Konseyi tarafrndan onaylanmrgtrr. Bu belgede tam iiyelik mtizakerelerinin baqlamasr ve topluluk yardrmrnn yapilabilmesi igin Tiirkiye'nin lirsa ve orta vadede yapmasr gerekenler srralanmaktadrr. Krsa vadeden kastedilen 2001 yrh sonuna kadarki stiredir. Orta vade ise, tamamlanmasr l yrldan fazla stirmesi mrimkiin olan hedefler iqin
iingiirtilmtigttir. Oktay Uygun, "Aztnh,k Haklart Agr,stndanKatthm Ortaklgr, Belgesi ue
Ulusal Progranz", Ulusal, lUlusaltistii ve Uluslararasr Hukukta Azrnhk llaklan,
istanbul Barosu Yayrm, istanbul 2002, s.337.
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Gilneydopu'da olaganilstil halin kaldt nlrnast.;
Kiiltiirel goPulculu$un ue kiiltiirel hahla,nn e[itim alaru, dahil giiuence
alttna ah,nmasr.,
gibi insan haklan ve demokratiklegmeye yiinelik olarak rtirkiye'ye kogullar ileri siiriilmiigtrir. Bu kogullann yerine getirilip getirilmediii, hangilerinin ne gekilde gergekleqtirildifi, "Dilzenli ilerleme Raporlan" ile denet|snmsl1fsdi1195.
ilerleme raporlannda tizerinde durulan en iinemli konularrn baqrnda,
insan haklarr alamnda TBMM'de devam eden yasama gahqmalan gelmektedir. Katrhm ortakhpr Belgesi gergevesinde,TBMM'de devam eden yasama
siirecinde amag,Anayasa ve kanunlann "insan haklan' temelindeAB miiktesebatrna uyumlu hale getirilmesi ve yeni yasalarla bu siirecin desteklenmesidir. ilerleme raporlan, insan haklan alamndaki yasama gahqmalarrm
belirttikten sonra, uygulamamn yavag ve diizensiz olmasr nedeniyle, reformlann srmrh dtizeyde etki yaratmrq olmasr iizerinde durmaktadrrlar.
uluslararasr kuruluglann denetim mekanizmalan olan "Aurupa ighenceyi Onleme Komitesi" ve ayrrca "Birl,eEmiEMiltetler iEkenceyi Onleme Komifesi" ileAGIT btinyesinde oluqturulan denetim mekanizmalan, iilkemize ydnelik olarak 1990 yrhndan itibaren fiilen denetimlere baqlamrqve her yrl dtizenli olarak iilkemize ziyaretlerde bulunmaktadrrlar. Btitiin bu geliqmeler
sonucunda ig hukukta, ytinetsel iirgiit yaprlanmasrnda, cezaevlerinde ve insan haklan e!.itiminde kdklii deliqiklikler yaqanmaya baqlanmrgtrrtee.
$ 7. Sonug Yerine
Kiiresellegme, ister karqr grkahm, ister destek olahm, itici gtigreriyle, etkisi altrna alma frrsatr buldu[u her qeyi de[igim ve diiniiqiime uFratan, griniimiiziin bir gergeiidir. Qok boyutlu bir stireg olan ktiresellegme, sadecepiyasalann geniqlemesi, devletlere ve kurumlara meydan okunmasr anlamrnda deiil, yeni politik ve sosyal alomlann doluqu anlamrnda da gok nedenselli ve geliqkiler igeren iliqkiler tarafi.ndan kurulmug "tarihsel" bir siiregtir.
Bu gergevedekiireselleqmenin geligmig Batrmn dtinyaya topyekrin gokboyutlu bir agrhm oldu!'unda pek kuqku yoktur ve yerkiirenin ekonomik, si195 1996-2994yrllan ilerleme raporlan igin bk.
http://www.belgenet.com/arsiv/ab/ab.html;Aynca S-iyasiKrstaslarAgrsrndanAB Komisyonu'nun Trirkiye Diizenli ilerleme Raporlan igin
bk.TOsiAD, Ttirkiye'de Demokratik, ..is t'd. 2008 il"rl"-"
Raporu iqin bk. tttp//"o"opa.eu.inVcomm/enlargemenVreport_2008/pdflrr_tk_frnal.pdf(gevrimigi: lb,10.200b); 2008
yrh llerleme Raporu Hakkrnda deperlendirmeler igin bk. Hansjiirg rftetschmer (Avrupa
Birlifii Ttirkiye Tbmsilcisi), "2005 yth tlyum yasalanntn Deperleidirilmesi ve uygulama
sorunlan ile 2003 ilerleme Raporz", Hululr Mercefi, Konferanslar ve paneller 20oB
. 4, Ankara Barosu Yayrm, Ankara 2008, s,46? vd.
196 Aktel, s.1g3.
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yasal ve hukuksal olarak ortak bir dilde yiinetimi olarak da anlagrlabilir. Bu
bakrmdan kiireselleqme, bireylerin tizel tercih ve yagamlanndan gok, devletIerin ve toplumlarrn yiinetim ve tercihleriyle ilgili olarak kargrmrza grkmaklsdy197 dolayrsryla kiireselleqmenin etki alamna giren toplumlarda standart
etki ve tepki sonuglarrru.nbeklenmesi sosyolojik anlamda olanakh de[ildir.
Bu do['rultuda kiireselleqme, toplumsal yaqamm sistemsel nitelilini de[il, toplumsal iliqkilerin "gilnliik yagarn" iginde zamansal ve mekansal kurulma stirecinin kiiresel lyerel boyutunu simgeler. Bu boyut eq-zamanh oluqumlarr ve geliqkileri de igermektedir. Kiireselleqme, homoienlegme kadar
eurensellegmekadar yerellegme,modnrnlegmekadar gelenekheterojenlegn'Le,
kadar farkh.lt$tn da giindeme geldif-i, bu oluqumlann
benzerlik
sellegme,
aksine eq-zamanhhSmn ve birbirleriyle geliqkili beradelil,
kargrth!.rmn
yaqandrlr
bir siiregtirles ve bu ba!'Iamda"global I ulusal I yerel
berlipinin
etkilegim ilighilerinin gdzilmlenmesi" yoluyla anlaqrlmahdrr.
Giintimiizde ktreselleqme ile uluslararasr gtivenlik, demokratikleqme,
insan haklan ve azrnhk haklanna saygr arasrnda yakrn bir iliqki sijzkonusudur. Nasrl ki ktireselleqmenin etkilerinden kagrg miimkiin deiilse, yerel
ve ktinesel gggler tarafrndan desteklenen ve dayatrlan demokrasi ve insan
haklan talepler"inden de kagrnmak olamaz. insan haklan, devletin uluslararasr megruiyetinin bir iilgatii haline gelmektedir.
Htiktimet drqr uluslararasr iirgiitler, dernekler ve sivil toplum kuruluqla1, kiireselleqmenin yarattrfa olanaklarrn da katkrsryla, ulusal ve uluslararasr siiregleri harekete gegirecek gtice sahip olmuglardrr. Ozellikle NGO
dedi[imiz hiikiimet drqr insan haklan drgiitleri, kiiresel ba!'lantrlardan da
yararlanarak, etkin bir iletiqim ve iqbirlifi a$ kurmuglardrr. Bu a!'yerel dtizeyde ihlal edilen insan haklanm hemen ktiresel dinamiklerin, siireqlerin
ve aktiirlerin giindemine tagryabilmekte, biiylece hak ihlallerine kalkrqan
devletleri ulusal ve uluslararasr diizeylerde etkileyebilmektedir. Bu niteliii
ile uluslararasr insan haklan drgtitleri "yerel"i"kiiresel"e eklemleyen bir iglev gtirmektedirlee.
Kiireselleqme ilkelerinin insan haklanyla uyumlu hale getirilebilmesi
igin defigtirilmesi, bagka deyiqle kiireselleqmenin herkedln yaranna igleyebilmesi igin, zengin-sanayileqmig fllkelerin planlanm "kiiresel yarar!" diiqiinerek yapmalan gerekmektedir. Bu iilkeler kendi ulusal grkarlanna iincelik
veren ve halklanmn taleplerini kiiresel diizenin gereklerinin dniine koyan
bir anlayrgtan uzaklagmahdrrlar'zoo.
197 Tbprak, s.14.
198 l(el'Inan, s.26.
199 Boskr, s.99.
200 NesrinKale,"insanHaklartBaplarntndaYoksulluk",Yoksulluk,
Altan, istanbul 2003, s.78.
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Btitiin bu sonuglar, genel olarak insanhfrn gittikqe kiigiilen ve hem tekilci hem de tekelci eEilimleri afrr basan bir topluma do!"ru geliqmesine yol
agarken, insan haklarr ve demokrasi gibi kavramlann yaygrnlagmasr, bu
kawamlann dof^ru algrlanmasr ve gtiglenmesi olasrhklanmn da ortaya grkmasryla, kiireselleqmeyi olumlu yiinde etkileyecek, yani ktireselleqmenin
olumsuz sonuglanm dengeleyecek bazr geliqmeleri de giindeme getirecektir201.
Ktireselleqme ancak toplumsal adalet ve eqitlik ilkelerinin savunulmasr, bunlara modern toplumun gerek duydulu demokratik ve go!'ulcu yorumlan getirmekle miimkiin olabilir. Biiylece ktiresellifi, rrk, dil, din, srmf ve
benzeri ayrnmlar gtitmeksizin insan hak ve iizgrirliiklerinin evrenselli[ini
savunan, uluslararasr kural ve ilkelerin hakkaniyetle ve ayrrrm giizetilmeden uygulanmasuu gerektiren bir dayamgma, "yeni bir toplumsar mukauele" olarak gOrmek miimkiin olacaktrr.
Kopenhag I(riterleri'ni yerine getiren bir Tiirkiye ise kiireselleqme srirecinde de hak ettili yeri almada zorluk gekmeyecektir. Demokrasi ve insan
haklarr somnunu giizen bir Tiirkiye, ekonomik kalkrnmasrna hrz verebilecek, teknolojik ve bilgi temelli refah devletinin oluqturulmasrm saplayacaktrr.

zot Kongar, s.gb.

