
 

 

 

KÜRESELLEŞME, MİLLÎ EKONOMİ VE 
SOSYAL POLİTİKALAR SARMALINDA TÜRKİYE 

      YILDIZ, Atakan 
 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bugün Türkiye’nin ve tüm az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, Hukuki, 
İçtimai, sosyal ve geleneksel yapılarını derinden etkileyen, bir kavram sıkça 
terennüm edilir hâle gelmiştir; Küreselleşme, kimilerine göre Uluslararası 
yönetiş.  

Küreselleşme sürecindeki gelişmeleri stratejik bir vizyonla analiz ederek 
çatışma ve uzlaşma menülerini ortaya koymak, devletler açısından yararlı 
olmaktan öte belki zorunlu hâle gelmiştir. Global entegrasyonun en sağlıklı 
biçimi de belki bu yolla mümkün olmaktadır.  

Ulus-Devlet olgusunun zayıfladığı ulusal ekonomilerin uluslararası sermaye 
karşısında savunmasız kalabildiği ve ulus-ötesi kuruluşların, ulusların kaderinde 
hâkim olmaya başlaması sürecinin yaşanabildiği küreselleşme, döngüsü 
itibarıyla bugün bir başka kavramı; küreselleştirme kavramını da konuşulur hâle 
getirmiştir.  

Küreselleşme aysberginin görünen yüzünde yeni pazarlar, yeni aktörler, yeni 
kural ve normlar, yeni haberleşme araçları ve ekonomi öne çıkarken 
görünmeyen yüzünde MC Donald, Bangi Jumping gibi küreselleşen eğlence 
kalıplarının farklı uluslara mensup bireylerin alışkanlıklarını nasıl 
değiştirebildiğini de ayrı bir inceleme konusu yapmak gerekir.  

Hukuk da küreselleşmenin hedeflerinden biri hâline gelmiştir. Zira 
Küreselleşme kapsamında ortak bir medeniyetten bahsedilirken egemenlik 
yetkisi ve yetkinin kullanımı konuları tartışılır hâle gelmiştir. Bir yaklaşıma 
göre bugün egemenlik yetkisini salt millet iradesi üzerine bina etmek 
globalleşen dünya normlarına uymamaktadır, gerektiğinde egemenlik 
yetkisinin kullanımı ulus ötesi kuruluşlara bırakılabilmelidir. Bu takdirde 
Türkiye açısından ciddi bir uyum problemi belirmiş oluyor ki o da 1982 
Anayasası ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” hükmüdür.  

Küreselleşmenin ekonomik yüzünde çok boyutlu bir etkileşim izlenmektedir. 
Küresel ekonomik durgunluk ve sebepleri, AB-Euro-Emisyon üçgeninde 
ekonomik çıkmaz yaşayan AB üyesi devletler ve millî ekonomik modeller 
arasında, teknik ve faydacı bağlantılar kurabilmek, günümüz global vizyonda 
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âdeta bir zorunluluk olmuştur. Türkiye geleceğine bakarken bu argümanlar 
arasında en akıllı tercihi yapabilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Ulusal ekonomi, küreselleşme, sosyal politika, 
Türkiye. 

ABSTRACT 

Globalization National Economy Social Politics and Turkey 

In this article globalization concept and its social, cultural, economic and 
political influance on today’s world have been discussed. Adoptation to global 
assimilation and rules, national state reality and changes in national state’s 
conventional values are examined from the point of social and legal dimensions. 
Also Turkey’s conventional reaction to globalization process is examinad on the 
dimension of culture and civilization and some conceptual approaches are 
introduced about global change and reaction to this change.  

Key Words: National economy, globalization, social politics, Turkey. 

--- 

21. yüzyılda insanlık ailesinin içtimai, siyasi, hukuki ve daha birçok alanda 
hızla farklılaştığı ve geliştiği bir zaman dilimi yaşanmaktadır. Çağdaşlık, 
evrensellik, bilişim demokratik toplum, küresel enformasyon gibi kavramlar 
çağın tanımlanmasında ve tahlil edilmesinde önemli başlangıç noktalarını teşkil 
etmektedir. Bunlarla beraber 21. yüzyılın popüler realitelerinden birisi de 
modernitedir. Modernite ve modern yaşam insanları tek noktaya, üstün yaşam 
standartlarına erişebilmek gayesine yönlendirirken çağdaş toplumların ortak 
literatürlerinin teşekkülü noktasında da önemli bir etken olarak göze 
çarpmaktadır. Bu sebeple bugün küreselleşme modernite ilhamlı bir kavram 
olarak çağdaş dünyanın sıkça terennüm ettiği bir kavram hâline gelmiştir.  

Yeni yüzyıl birtakım yeni oluşumları da beraberinde getirmektedir bu yeni 
ve popülist oluşumların başında yeni dünya düzeni veya diğer adıyla 
küreselleşme oluşumu gelmektedir. Yeni dünya düzeni deyimi bazı 
araştırmacılara göre SSCB’nin dağılması sonucu dünyanın tek kutupluluğa 
yönelmesi ile ortaya çıkmış ve hâlen kapsamlı tanımı yapılmamış olması 
sebebiyle düzeni değil, düzensizliği ifade etmektedir.  

Bugün küreselleşme nitelik ve nicelik açısından oluşumunu sürdürmektedir 
bu sebeple yeni bir söylem olarak tarif edilmesi yanlış olmaz. Demokrasinin 
ortak payda demokratikleşmenin en sağlıklı sosyal değişim olarak genel kabul 
gördüğü yeni dünyada küreselleşme, sınırları her geçen gün biraz daha 
genişleyen ve belirginleşen bir kavram olarak gözükmektedir.  

Küreselleşme orijinal bir bakış açısıyla naturel küre görünümüne milletlerin ve 
devletlerin istem dışı, spontane yaklaşımları olarak ta ifade edilebilir. 
Küreselleşme belki ekonomik ölçeği büyütmekte, benzer tüketim alışkanlıkları ve 
tüketiciler oluşturmakta, araştırma ve geliştirme birimlerinin çoğalması ile ürün 
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çeşitliliğini artırmakta, teknoloji transferlerini hızlandırmakta, uluslararası iletişim 
ve bilişim (intercommunıcatıon) sahasında baş döndürücü paylaşım olanakları 
tanımakta ancak gelişmekte olan ülkelerin korumaya çalıştıkları millî para, millî 
kültür, millî dil ve millî kaynakların korunmasını âdeta imkânsız kılmaktadır. Bu 
sonuçlar bir anlamda globalleşmenin vizyonunu belirginleştiren ana dinamikler 
olmaktadır.  

Bir anlamda küreselleşme bağımsızlığın bittiği karşılıklı (Synallagmatique) 
bağımlılığın öne çıktığı bir sosyal ve ekonomik oluşum olarak ta 
değerlendirilebilir ancak sosyal, siyasal ekonomik etkileşimin global boyutunda 
tam bir karşılıklı bağımlılıktan söz edilmek olası görülmemektedir. Papua Yeni 
Gine, Oborjinler ya da bir diğer az gelişmiş ülke ile yeni dünya düzenin 
ilhamını aldığı güçlü devletlerin oransal olarak eşit bir etkileşim içinde olması 
mümkün olmamaktadır.  

O zaman küreselleşme uluslararası hiyerarşinin alt sıralarındaki devletler 
açısından ne anlam taşıyor? bu noktada “küreselleşme bazılarının ileri sürdüğü 
gibi yeni bir olgu değil, sadece yeni bir terimdir ancak terimin değişmesi 
ideolojik bir amaç içeriyor emperyalizm denilen olguya saygınlık kazandırma 
çabasıdır küreselleşme.” (Baratov; Der: Kansu, 1997: 22). 

 “Günümüzde küreselleşme kavramının çağırdığı pek çok kavram vardır 
bunlardan birisi de bilgi toplumudur. Aslında iletişim devrimi çağı, küresel köy, 
sanayi sonrası toplumu gibi onlarca kavram tarihsel olarak 1900 lerden önce 
ortaya atılmıştır. Kanadalı iletişimci Marshal Mc Luhan küresel köy ve iletişim 
çağı tanımını 1962’de yapmıştı. ABD’li iktisatçı Fritz Machlup yaşadığı 
toplumdaki değişimle ilgili olarak bilgi toplumu bilgi ekonomisi kavramlarını 
kullanmıştır. Dünya çapında yaşanan değişimleri tanımlamak için kullanılan 
kavramların bazıları olması gerekene ters bir amaçla çoğunlukla bir ideoloji bir 
söylem biçimini alabilmektedir.” (Geray; Der.: Kansu, 1997: 34). 

Küreselleşmenin septik yaklaşımların kıskacında olduğu görülmektedir yeni 
dünya düzeni, “küreselleşme ile kastedilen uluslararası sermayenin ve 
uluslararası etik normların imparator devletler düzeninin oluşması 
doğrultusunda aradığı bir düzendir.” (Çeçen; Der.: Kansu, 1997: 90.). 

“Dünyanın her yerinde istediği gibi üretim yapabilmek istediği gibi mal ve 
hizmet satmak ve daha önemlisi sıcak para denen spekülatif parasını bütün 
dünyada istediği gibi dolaştırmak en yüksek kar oranı neredeyse anında oraya 
ulaşmaktır.” (Eroğlu; Der.: Kansu, 1997: 47).  

Bu açılardan değerlendirildiğinde küreselleşme, kapitalizm ve emperyalizm 
in yeniden yapılanma sürecinde ileri sürdüğü bir yeni yapılanma senaryosu gibi 
anlaşılabilmektedir. Bu manada yaşadığımız küreselleştirme olayı kimilerine 
göre bir kapitalist enternasyonel olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle küreselleşme 
yapılanması hümanizm ve evrensel yarar kavramlarından kaynak bulamamış 
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bunun yerine emperyalizme bir saygınlık elbisesi olarak giydirilmiş gözüyle 
değerlendirilmektedir.  

 Yeni dünya düzeni ya da diğer adıyla küreselleşme olgusuna tek kutuplu 
dünyanın yeni oyuncağı bakışıyla yaklaşmak devletlerin uluslararası siyaset ve 
politika amaçlarının açıklanmasına yarayabilir ancak, bu durum globalleşme 
sürecinin yapısının reel olarak ortaya konulmasına yetmeyeceği açıktır zira 
küreselleşmeye paralel olarak bir küresel enformasyon alt yapısının teşkilat 
bağlamında oluşturduğunun, küreselleşmeye engel olarak tanımlanan ulus-
devlet ve ülke sınırlarının ortadan kaldırılmasına yönelik oluşturulan Kuzey 
Amerika NAFTA birliğinin ya da uzak doğuda Pasifik birliği kümelenmesinin, 
ekonomik anlamda Uluslararası Para Fonunun (IMF), Dünya Bankasının 
dikkatli ve tatminkâr bir bakış ekseninden incelenmesine ihtiyaç olduğu da 
gözden kaçırılmamalıdır.  

Küreselleşmenin bu boyutunda mesela insan hakları ve insani konular 
alanında iş birliği amacıyla 1998-2000 projeleri için 3 milyon ECU tutarında 
komisyon taahhütleri mevcuttur ve bu konularda birtakım öncelikler 
belirlenmiştir kadınların statüsü, çocuk hakları ve korunması bilgilendirme 
öğretim ve eğitim, STK’ların yönetimi ve kabiliyetlerinin artırılması, komisyon 
hibelerinin alıcıları arasında, Umut Vakfı, Çocuk İstismarını ve İhmalini 
Önleme Derneği, Türk Demokrasi Vakfı, Yerel Yönetim ve Demokrasi için 
Dünya Akademisi, Antalya Barosu ve Helsinki Yurttaşlar Meclisi Türkiye 
şubesi vardır.  

 Komisyon 1998 yılında Türk STK’ları ile insan hakları ve insani konular 
alanında projeler belirleme ve uygulama çalışmasını sürdürecektir. Yine 
1998’in ilk yarısında komisyon insani konuları görüşmek üzere ihtiyaç oldukça 
Türkiye de ve Bürüksel de toplanacak olan bir çalışma grubu kurmayı teklif 
etmiştir. Küreselleşmenin zaman içerisinde çok ayaklı bir zemininin oluşmaya 
başladığı görülmektedir bu sebeple küreselleşmenin ekonomi, bilişim, 
enformasyon, geleneksel değerler, küresel hedef ve politikalar ile şu ya da bu 
şekilde dirsek teması yaptığı tespit edilmektedir bu yönler globalleşme 
tanımlamasında gözden kaçırılamaz ve ihmal edilemez nitelik taşımaktadır.  

 ‘Küreselleşme’ kavramı iletişimin küresel düzeyde ve hızlı akışı, ulusal 
pazarların dış ticarette serbestleşmesi, sermayenin, bilginin serbestçe dolaşımı 
gibi olguları işaret etmek için kullanılırsa hiçte yanlış bir kavram değildir.” 
(Geray; Der: Kansu, 1997: 37) ancak küreselleşmenin irtibatlı olduğu karmaşık 
olgulardan birisi de küreselleşmenin az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin 
millî hedeflerine, millî kültürlerine örf ve adetlerine, kökeni tarihe dayanan 
geleneksel değerlerine olan etkisidir.  

 Tespit edilmesi gereken öncelik toplumların dillerinin, dinlerinin, millî ve 
manevi değerlerinin, küresel hedeflerinin, dış politika stratejilerinin bir birinden 
farklı olduğudur bu değer ve stratejilerin varlığı ve hayatiyeti, ülkelerin 
varlığıyla ve var oluşlarını devam ettirmeleri ile özdeştir. Öteki türlü sınırların 
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ortadan kalktığı tek dil, tek din, tek para, tek idealden söz etmek gerekir ki bu 
gerçekçi bir yaklaşım olmaktan uzak olur zira dünya üzerindeki sınır çatışmaları 
ve yakın dönem sıcak savaşlarının bu mantıkla izahı mümkün olamaz. Bu 
perspektiften kürselleşme, millî ve geleneksel değerlerin varlığı için bir tehdit 
unsuru olarak değerlendirilmektedir. Devletler için bayrak, sancak, millî marş, 
millî gün ve millî bayramlar geleneksel zeminin sembolleridir geleneksel 
yapının küreselleşme sürecine girdiği düşünüldüğünde bu değerlerin yerine 
hangi değerler ihdas edilecektir? hangi tarih zemini yeni değerler için global 
referans olarak kabul görecektir? bu boyut küreselleşme ve geleneksel değerler 
açısından karanlık bir vadi görünümü vermektedir.  

Küreselleşme ve ulus devlet ekseninde göze çarpan bir problem de halk 
egemenliğine dayalı temsili demokrasiler ve katı anayasalar problemidir. 
Küreselleşme neticede bir hukuki etkileşim ve benzeşim gündeme getirecekse 
küresel kurumların işleyişinde, küresel kurallara uyum noktasında devletlerin 
kabul edecekleri somut, hukuki yaptırımların niteliği, içeriği büyük problemler 
yaratabilir. Bu sebeple küresel hukuk kavram olarak üzerinde ciddi analizler 
yapılması gereken bir çıkmaz gibi görünmektedir. T.C. Anayasası’nın 6. 
Maddesi: “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” hükmünü içermektedir. 
Bunun yanında bir küresel prototip olarak gözlemlenebilecek Avrupa Birliğinin 
93.000 sayfalık müktesebatında “AB’ye üye devletler üyelik şartlarına kayıtsız 
koşulsuz uyarlar. Uymayan devletler ilgili. maddede öngörülen her türlü 
yaptırımı peşinen kabul ederler.” denmektedir. Bu noktada egemenliğin devri 
konusu ulus devletlerin anayasal sistemlerinin alt üst olması anlamına gelirken 
küresel hukukun oluşumunun daha baştan ne kadar zor belki de imkânsız 
olduğunun sinyallerini vermektedir. Bu durumda küreselleşmenin ticari, sınai, 
bilimsel, kültürel benzeşimle sınırlı kalacağı düşünülmektedir.  

Ancak toplumsal değişimlerini gelenek bazında yaşayan toplumların her 
farklılaşmanın rüzgârına kolayca kapılabileceği bir gerçeklik olarak 
düşünüldüğünde, küresel kültürün zamanla bir küresel gelenek yapısını da 
oluşturabilme kabiliyetinin hayli yüksek olduğu fark edilecektir bu netice 
meydana geldiğinde sonuç bir devlet ve toplum açısından bir enstantane olarak 
değerlendirilemez olsa olsa bu sonuç bir kapitalist enternasyonel başarısıdır. Bu 
bakış açısından acaba küreselleşme kuşkucu yaklaşımları doğrular nitelikte yeni 
dünya düzeninin literatürüne ait bilinçli siyasi bir kavram mı dır elbette 
tartışılabilir.  

 Bugün Avrupa sosyal konjonktüründe kültürel küreselleşmenin Amerikan 
patentli olduğu konusunda bir fikir birliği vardır ve bu kültürel etkileşimden 
Fransa İngiltere gibi devletler de rahatsız görünmektedirler ve bir sosyal oto 
kontrol mekanizması Avrupa geleneksel kültürünün korunması için harekete 
geçmiş durumdadır.  

 Küreselleşme söyleminde ciddi bir tespit noktası da bireyselleşme 
boyutudur. Bireyselleşme ile kastedilen bireyin kendini ait hissettiği tarihi, millî 
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özelliklerinin bireyde bir kimlik baskısı yaptığı peşin kabulünden hareketle 
bireye bir otonomi sağlanması, bireyin tandansal yönelimlerinden ve gruplardan 
uzaklaşması kastedilmektedir. Bu noktalardan kopan birey soyut anlamda bir 
insan cemaatine yani, soyut evrensel bir insan topluluğuna bağlı olacağı 
düşünülmekte ve böylece evrensel bir coğrafyanın, kültürün, medeniyetin bir 
ferdi olarak yaşam sahnesinde var olacaktır.  

 Küreselleşme bir yandan insan haklarını özgürlükleri teşvik ederek global 
bir portre çizerken tabii oluşumu içerisinde yarattığı kurumlar insan topluluğunu 
ilgilendiren konularda insanların görüşlerinin değerlendirilmesine imkân 
vermeyecek karar merkezleri hâline gelmektedir. Bu durum küreselleşme adına 
bir çelişki olarak değerlendirilebilir. Bireyselleşerek küreselleşmede birey ulus-
devlet otoritesini küçümsemekte, kamusal otorite ve kamu alanı gibi kavramlara 
karşı ilgisiz kalabilmektedir çünkü kendisini insanlık fizyolojisinin bir parçası 
olarak görme eğilimindedir. Bu bireysel ve sosyal değişimde gerek mikro 
milliyetçilik, gerekse kökten dinci hareketler küreselleşen toplumun direnç 
noktaları olarak göze çarpmaktadır. Ancak bir bakışla evrensellik iddiasında 
olan yeni liberalizmin sosyoloji, ekonomi, ve diğer alanlarda daha çok 
sorgulanacağı bir döneme girildiği düşünülmektedir o zaman bireyselleşen 
toplumun kendini güvende hissedeceği haklarını koruyup kollayacak yeni 
kamusal oluşumlara ihtiyaç duyacağı düşünüldüğünde bu sorgulamanın bir 
yönünün de bu boyut olacağı ortaya çıkabilir belki de küresel hareketin son 
noktasının yine başlangıç olması gibi küreselleşme olgusunun da sonu ulus-
devlet gerçeğini ortaya çıkaracaktır.  

O zaman küreselleşme yüksek ABD ideallerine hizmet eden bir güçlü akım 
mıdır? yoksa dünyanın paylaşım olanaklarını artıran teknoloji transferleri mıdır? 
veya bir toplumun eğlence ve zevklerine duyulan hayranlığın kendiliğinden 
oluşturduğu doğal bir rüzgâr mıdır? o hâlde küreselleşmenin küresel ekonomi, 
sermaye boyutu ne anlama geliyor? şüphesiz küreselleşme adına bu ve benzeri 
sorular çoğaltılabilir.  

Küreselleşme Perspektifinden Türkiye 

Gerçekçi bir yaklaşımla küresel bir toplum yaratmaya yönelik bir küresel 
düşünce, henüz ne hükûmetlere ne de toplumlara yerleşmiş görünmemektedir. 
Aslında çoğu lider kendini zenginlik ve iktidara yükselten sistemi değiştirecek 
kişiler olmak bir yana tam anlamıyla küresel, baskın kültürün ürünleridir 
denilebilir. Küresel bilinç, ekonomik ve siyasi yönetim liderliğini ödüllendirme, 
destekleme ve yetiştirme yöntemlerimizin ve başarıyı tanımlama biçimlerimizin 
ve belki de farkına zamanla varacağımız kararlarımızın değişmesini 
gerektirmektedir. 

Ulusal hükûmetler, kendilerini seçen toplumları bütünleştirecek stratejik 
programlardan ve idari altyapılardan mahrumdurlar. Bunun sebebi ekonomik 
değişimin kontrolü yitirmiş olmasıdır. Ayrıca uluslar büyük oranda demokratik 
ya da demokratik olmaya çalışan hükûmetlerin başındaki politikacıların 
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ekonomik istikrar ve güvence sağlayamamaları yüzünden parçalanmışlardır 
(www.eylem.com) 

Küresel Ekonomik Programlar ve Türkiye 

Dünyanın en zengin 200 insanının toplam serveti 1999’da 1 trilyon 
dolara ulaşmış ve bu rakam en fakir 43 ülkede yaşayan 582 milyon insanın 
ancak toplam 146 milyar dolar olan servetinden neredeyse 5 misli fazla! 
İşte dünyanın özeti! 

Türkiye’nin sosyal, siyasi, ekonomik ve hukuki zemininin hızlı bir 
küreselleşme sürecini yaşadığı temel bir tespit noktasıdır. Yetmiş milyonluk 
nüfusunun sayısal yüzdeliğinin büyük bölümünü gençlerin oluşturduğu Türkiye, 
özellikle yaşam standartları, zevk ve eğlence tercihleri ve Türk Hükûmetleri ile 
global ekonominin sıkı takipçisi IMF ilişkileri bakımından en hızlı küreselleşme 
boyutunu yaşamaktadır.  

 1995 yılına kadar IMF programı uygulayan 89 ülkeden 48’inin durumu 
daha da kötüleşti 38’i ise tamamen iflas etti (Los Angeles Time, 4 ocak 
1998) 

 Küreselleşmenin ekonomik boyutunda hedeflenen ulus devletlerin 
ekonomik yapılarının istikrara kavuşturulmasına yönelik programların hayata 
geçirilmesiyken ortaya konulan istikrar programları gelişmekte olan ülkelerin 
üretim süreçlerini desteklemekten uzak, dışa bağımlı para politikalarının hayata 
geçirilmesine ve buna bağlı olarak ta stratejik emri vakilerle hükûmetlerin 
köşeye sıkıştırılması sonucuna dönüşmektedir .   

Bu reel sonuçlar küresel ekonomik programların aslında ulus devletlerin 
ekonomilerini sarsmaya ve küreselleşmenin amaçladığı ekonomik ve politik 
hedeflerin gerçekleşmesine yöneldiği noktasını kuşku olmaktan çıkarmaktadır. 
Türkiye’nin IMF ile olan görüşmeleri neticesinde Türkiye’ye verilmesi 
düşünülen 2001 yılı 10 milyar $ kredinin geri ödeme takviminin on sekiz ay ile 
sınırlandırılması ve bu kısa vadeli kredinin ödenebilmesi için Türk Hava 
Yolları, Tele kom ve Tedaş gibi stratejik kuruluşların IMF programında da yer 
aldığı şekilde kısa dönemde satılacak olması, küresel ekonomik kuruluşların 
hedefleri konusunda fikir verebilecek örneklerdir. Bu noktada yapılması 
gereken Türk ekonomisine millî bir hamle yaptırarak öz kaynakların 
profesyonel programlarla üretim sürecine dönüştürülmesi ve her bir Türk 
vatandaşının üretim döngüsüne dâhil edilmesinin yol ve metotlarını 
araştırmaktır bu program hayata geçtiğinde Türkiye ekonomisi küresel 
ekonomik programların başarısızlık risklerinden en alt düzeyde etkilenecek, 
bununla beraber millî bir ekonomik döngünün de ülke sathında harekete 
geçmesi sağlanmış olacaktır. Başlangıç olarak ta Türkiye’nin Orta Doğuda 
ekonomik bir güç olmasının yeterli olacağı düşünülebilir. Küreselleşme sebebi 
ile ulusal devletlerin ekonomileri global programlara uyum sürecinde daha 
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kırılgan hâle gelmişlerdir. Global programların risklerinin minumum seviyeye 
indirilebilmesi için başarılı iç hukuki düzenlemelere de ihtiyaç vardır.  

Küreselleşmenin Türkiye’deki Sosyolojik Yansımaları 

“Popüler kültür, 1980’lerde yaşanan patlama sırasında yatırımcıların 
ilgisini çekmeye başlamıştır. Yönetim danışmanlığı firması Mc KINSEY & 
Co.’ya göre, ‘80’lerin yalnızca son iki yılı içinde eğlence sanayisindeki 
şirket alımlarına yaklaşık 80 milyar dolar harcanmıştır. 1989’da eğlence 
sektörü dünya çapındaki satışlardan yaklaşık 150 milyar dolar gelir 
sağlamıştır. Bunalım yıllarında dünyanın her yanında eğlence sanayisinin 
gelirleri azalmış, ancak öyleyken bile Amerikan film ve plakları sağladığı 
gelirin yarısını ABD dışından elde edilmiştir.  

MTV’nin 1984’te hazırladığı videolar üzerinde yapılan bir araştırmaya 
göre, şarkıların yaklaşık % 20’si nükleer savaşa, önyargılara ya da iş 
dünyasına karşı bir tür sosyal protesto niteliğindeydi. 1960’ların 
sonlarındaki kültür karşıtı çılgınlığın ve öğrenci hareketlerinin doruk 
noktasında, ABD’nin en önde gelen plak şirketi, ürünlerini ‘CBS’de 
Devrim’ sloganıyla pazarlıyordu.” (www.eylem.com). 

Günümüz küreselleşme yaklaşımları içerisinde küreselleşmenin ABD 
patentli bir sosyal etkileşim görünümünde olduğu konusunda ittifak vardır. Mc 
Donald’ın, Bungi Jumping’in, Hollywood film ve plak sanayiinin dünya 
gençliğine sunduğu cazip sürükleyici ve her an kendini yenileyen yapısı, Türk 
geçliğinin tercihlerini de sosyal planda ciddi manada etkilemektedir.  

Global kültürün zamanla global bir uygarlık hâline dönüşebileceği ve bu 
sayede dünya toplumlarının ortak bir insan tipi yaratabileceği iyi niyetli bir 
yaklaşım olmaktan öteye geçememektedir ve bu noktada küresel kültürün 
evrimini tamamladığında uluslararası bir sosyal yönetiş ve bağımlılık zaferi 
kazanılmış olacağı gözden uzak tutulmamalıdır.  

Küresel kültürün zihin alt yapısıyla düşünen ve olgular arasında bu alt 
yapının köşe taşlarıyla bağıntı kuran bir bireyin kendi millî politikaları 
konusunda nasıl bir beyin jimnastiği yapacağı ve nasıl bir tavır ortaya koyacağı 
akılları karıştıran bir soru olabilir.  

Küreselleşmenin sosyolojik bağlamda gelişmekte olan devletlerin toplumları 
üzerinde yapacağı olumsuz etki, gelişmiş devletlerin halkları üzerinde yaptığından 
daha yıkıcı olabilir. Zira gelişmekte olan toplumların ya da az gelişmiş 
toplumların sosyal tabakalaşma görünümleri düzensiz ve gelir dağılımları 
adaletsizdir bu sebeple küreselleşmenin insanlığa sunduğu baş döndürücü 
olanaklardan yararlanma konusunda az gelişmiş ya da gelişme yolundaki 
toplumların istifadesi maddi imkânlara bağlı olduğundan, sonuç bir ulus devlet 
açısından sosyal bunalım ve patlamalara yönelebilir. Türkiye’de bir kısım halkın 
küresel eğlence alışkanlıkları sebebiyle bir gece de harcadığı para bir başka halk 
kesiminin yılık gelir toplamına eşit olabilmektedir bu yönüyle küreselleşmenin 
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sosyal yapı üzerinde geliştirici ve standartları yükseltici etkilerinin reel 
olarak elde edilebilmesi için Türkiye’nin ciddi bir sosyal güvenlik reformuna 
ihtiyacı 0lduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bu reform, küreselleşmenin 
cazip sürecini eşitlikçi bir toplumsal anlayışla karıştıracak, millî bir kimliğin 
oluşumu sonucunu doğuracak tarzda olmalıdır o zaman standartları yüksek 
bir yaşam hedef olarak seçilirken toplumun tamamını da bu sürece dâhil 
edebilmek mümkün olabilecektir bu yaklaşım ise toplumda barışın hâkim 
olması, uzun süreçte sosyal kalitenin artışı sonucunu doğuracaktır. 

Küreselleşme Sürecinde Ulusal Hukuk 

Devletlerarası hukuk ilişkileri ulus devletlerin menfaatleri paralelinde 
işlemektedir. Uluslararası platformun eşit ve egemen devletleri millî politikaları 
doğrultusunda uluslararası sözleşme ve antlaşmalara imza koymaktadırlar. 
Esasen globalleşmenin önündeki en büyük engel olan ulus-devletler mevcut 
hukuklarıyla da egemenliklerini izhar etmektedirler.  

“Devlet düzeni yeryüzünün diğer bir kesiminde aynı nitelikte siyasi 
birimlerin varlığını reddetmez. Bu özelliğinden ötürü evrensel ve tek düzen 
olma iddiasında olan imparatorluktan ayrılır” (Toluner, 1989: 2). 

Uluslararası hukuk mevzuatında devletin kara, hava, deniz ülkesinin varlığı 
ve sınırları, devletin, egemen olması ve egemenliğini yetkinin ülkeselliği 
kapsamında kullanması gibi konular asıl iken devletin yetkisini diğer küresel 
alanlarda kullanabilmesi istisna niteliğindedir. Hâlen mevcut olan ulusal hukuk, 
Türkiye açısından Ege kara sularının uzunluğu, münhasır ekonomik 
bölgelerimizin sınırı, boğazların hukuki statüsü gibi hassas konularda bir 
güvence oluşturmaktadır. uluslararası hukukun küresel bir hukuk oluşturma 
sürecine girdiği düşünüldüğünde Türkiye açısından boğazların statüsünün, bir 
Avrupa birliği üyesi olan Yunanistan ile olan Ege sorunlarının, küresel hukuk 
yaklaşımı ile Kıbrıs’ın egemen tarifinin, nasıl bir politik tehlike ile karşı karşıya 
kalacağı az çok öngörülebilir bir durumdur. Zira küreselleşme, uluslararası 
kurumsallaşma konusunda; Uluslararası Çalışma Örgütünden (UÇÖ) 
uluslararası Lahey Adalet Divanı teşkilatından ve küreselleşme iddiasında olan 
devletleri birbirinden korumayı hedefleyen NATO, BM den çok öteye 
gidememiştir bu kurumların da global objektiflikleri ve adaletli yaklaşımları 
yakın dönem sıcak savaşları sırasında ciddi anlamda güven yitirmiştir.  

1982 Anayasası hukuki bağlamda sert bir anayasa olarak egemen 
devletin sınırlarını da aynı sertlikte çizmiştir. 

1982 Anayasası 6. maddede “Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir” 
üçüncü fıkrada “Egemenliğin kullanılması hiçbir surette bir kişiye, 
zümreye veya sınıfa bırakılamaz”hükmünü içerir. Bu ifadelerin 
değerlendirilmesi her türlü izahtan varestedir. Bu kanun hükmünün küresel 
hukuka revizyonu noktasında nasıl bir durum ortaya çıkacaktır? Ya da 1982 
anayasasının egemen tarifini küresel hukuk çerçevesinde ortaya koyarken 
Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığı ve egemenliği nasıl tarif edilecektir? 
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Esasen Türkiye’nin anayasalarının geçmişten günümüze sert nitelik taşıması 
Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik öneminden ve durumundan 
kaynaklanmaktadır. Sınırların ve milliliğin korunması ancak sert anayasalar 
yoluyla mümkün olabilmektedir. Bu noktada denilebilir ki; ulusal hukukun 
niteliği ve içeriği coğrafik faktörlerin tarihî önemi ile de ilgilidir. Küresel 
hukuku oluşturmaya yönelen devletlerin sosyo hukuki tahlilleri yapıldığında 
gerek sosyal gerekse hukuki alt yapılarının ortak bir medeniyet zeminine 
dayandığı fark edilecektir bu gün küreselleşmenin kültür zeminini yayan ABD 
sosyal yapısı ile hukuki ve kurumsal alt yapısının adımlarını atan Avrupa Birliği 
ülkeleri “Roma-Grek” medeniyet dünyasına ait toplumlardır. O hâlde 
medeniyet anlamında aynı kaynaktan beslenen toplumların küresel hukuki 
düzenlemeler noktasında egemenliklerinin küresel tüzel kişiliğine devri 
konusunda kaygı duymadıkları düşünülebilir.  

Ulusal hukukun küreselleşmesi, egemenliğin devri anlamına geleceğinden 
Türkiye’nin hukuksal anlamda küreselleşmesi hâlihazırda mümkün 
olamamaktadır. Ancak ticari sınai faaliyetler mevzuatı ve ikili anlaşmalar bugün 
cereyan eden hukuksal bir zeminin varlığını da ispatlamaktadır.  

SONUÇ 

Bilginin en değerli unsur hâline geldiği dünyada küreselleşme, bilginin 
maksimum devinimi anlamında en ideal paylaşımdır. Kapitalizm den 
soyutlanarak global kalkınma, yaşam standartlarının, sağlık imkânlarının, 
kültürel faydalanma çıtalarının yükseltilmesi anlamında çağa yakışan global bir 
oluşumdur.  

Ekonomik bağlamda ulusal ekonomileri sarsmayacak hem da uluslararası 
denetime yönelik stratejilerin gelişmesine engel olmayacak yönetiş 
mekanizmalarının kurulmasına imkân verecek kıvamda, dünya ölçekli 
ekonomiyi hayata geçirecek bir niteliğe sahip olursa istenen bir oluşumdur. 
Yaşama dair üstün insanlık değerlerin hayata geçirebilme ve böylece bir 
evrensel ahlak seviyesini oluşturabilme adına bir gayret olursa asil bir çabadır.  

Bugün küreselleşme millî ve örfi argümanlarını olmazsa olmaz direnciyle 
yaşatan toplumlar açısından çağdaş farklılıklar arasından seçim yapabilme 
özgürlüğü tanımakta ve böylece yaşam standartlarını geliştirebilmekte iken 
çağdaşlaşmayı ve farklılaşmayı millî kimliğin ve millî benliğin evrimleşmesi 
olarak telakki eden toplumlar ve jakoben anlayışlar için neticenin bir siyasi ve 
sosyal çözülme gibi bilinçli bir amacı gerçekleştirebileceği düşünülmektedir.  

Günümüzde küreselleşmenin sosyal, iktisadi, siyasi ayaklarını dünyanın 
hemen hemen her bölgesinde gözlemlemek mümkündür kanaatimizce bugün 
küreselleşmeyi aşırı septik bir mantıkla izah etmek yerine küreselleşmenin 
sağladığı olanaklardan en üst düzeyde yararlanmanın çeşitli yol ve metotları 
araştırılmalıdır. Artık değişen dünya dengelerinde değişmeyen tek unsur 
değişimin kendisi olmaktadır ancak milletlerin değişimi global planda basit 
yaklaşımlarla izah edilemez zira değişim bir toplum için ya toplam kalitenin 
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yükselişi ya da millî benliğin ve millî değerlerin değişimi anlamına gelecektir 
ikinci ihtimalin tehlikeli olan tarafı ise bu değişimin millî bazda egemenlik 
yetkisinin kullanımının ve kaynağının tartışılması anlamına gelmesindendir.  

Yönetim ve organizasyon ve bunlara bağlı olarak ta insan kaynaklarının 
etkin yönetimi Türkiye’nin asıl problemidir. Zira Türkiye yer altı ve yer üstü 
kaynakları, turizm potansiyeli, sahip olduğu su kaynakları ve coğrafya 
avantajları, köklü ve güçlü tarihî tecrübeleri açısından fakir ve yetersiz bir ülke 
yaklaşımıyla ifade edilemez. Bu sağlam maddi ve manevi yapı üzerine 
küreselleşmenin sağladığı olanaklar eklendiğinde ortaya çıkacak netice, sosyal, 
hukuki, ekonomik, siyasi ve daha birçok açıdan tatmin noktası olacaktır ki 
küreselleşmenin döngüsünü tamamladığında ortaya çıkartacağı ulus devlet 
gerçeğinin belki de en güçlü modeli olma noktasına gelinmiş olacaktır.  
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