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ÖN SÖZ
Küreselleşme, yediden yetmişe, eğitimli-eğitimsiz hemen hemen
her kesimden insanın farkında olduğu, neredeyse moda olma düzeyine
erişmiş, popüler, sihirli bir sözcüktür. Kimileri yerel veya evrensel
sorunların kaynağı olarak küreselleşmeyi görürken, kimileri de bu
sorunların çözümü olarak görmektedir. Ama küresel farkındalığı
yaşayan herkesin üzerinde ittifak ettiği bir nokta var ki, o da,
küreselleşmenin engellenemez, geri dönüşü olmayan, herkesi aynı
ölçüde etkileyen bir süreç, kendi mecrasında akan bir nehir olduğudur.
Herkes küreselleşmekte ve küreselleşme, küreselleşen herkes için üç
aşağı beş yukarı aynı anlama gelmektedir.
Ulusal kültürlerin, ulusal ekonomilerin, ulusal sınırların
uluslararası bir konuma doğru kaydığı, sosyal ve iktisadi hayatın
küresel süreçler tarafından yönlendirilip belirlendiği global bir köyde
yaşıyoruz. Bu değişimlerin merkezinde yeni sayılabilecek ve hızlı bir
ekonomik küreselleşme fikri yatmaktadır. Farklı farklı ulusal
ekonomilerin ve ekonomik yöntemlerin yerel eksende geliştirdikleri
stratejiler geçerliliğini hızla kaybederken yeni küresel ölçekteki
ekonomilerin, ekonomik yöntemlerin ve stratejilerin ortaya çıktığı
global köyde, dünya ekonomisi uluslararası hale geldi ve denetim dışı
piyasa güçleri, ekonomileri kontrol ve baskı altına aldı. Ulus ötesi
şirketler, dünya bankası, uluslararası para ve hisse senetlerinin bağlı
olduğu fonlar, hiçbir ulusal devlete tabi olmayan ve piyasa avantajları
yönünden en avantajlı yerlere yerleşen etken küresel kuruluşlar oldu.
Din, küreselleşmenin ve özellikle de modernitenin dışlayarak
seküler düzen kurma çabalarına rağmen, varlığını etkili bir şekilde
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hissettirmeye devam ettirmiş ve hatta küreselleşme ve ekonomik
küreselleşme karşısında bazı yönlerden belirleyici, yönlendirici
statüsünü korumuştur. Sivil toplum oluşumu ve sivil toplum
kuruluşlarının

yaptıkları

dini

etkilerle

şekillendirilmiş

ve

yönlendirilmiştir.
Bu çalışmada, Türkiye’de küreselleşmeye karşı ekonomik
tepkiler ve din konusu sivil toplum kuruluşları çerçevesinde, iki sivil
toplum kuruluşu olan MÜSİAD ve TÜSİAD bağlamında ele
alınmıştır.
İsmail Ekinci / Eylül 2019
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GİRİŞ*
1. Konu ve Problem
5-7 Eylül 2005 tarihlerinde, Ankara’da, Türk Sosyal Bilimler
Derneği, “Küreselleşmeye Güney’den Tepkiler” başlıklı uluslararası
düzeyde bir sempozyum düzenledi. Bu sempozyum, sermayenin
emperyalist sistemin çevresinde gerçekleştirmekte olduğu tahakküme
karşı entelektüel, akademik, siyasal ve toplumsal direniş eylemleri
üzerinde bir tartışma ve deneyim alışverişi olması amacıyla
düzenlenmişti. Sempozyumun düzenleyicileri, küreselleşme ya da
neo-liberal politikalar ve dönüşümler olarak adlandırılan süreçlerin,
aslında sermayenin toplumlarımız üzerinde tam, sınırsız bir tahakküm
oluşturma çabası olarak anlaşılması gerektiğini savunmuşlardır. 1
Küreselleşme gerçekten de ekonomik ve siyasi bir tahakküm
oluşturmakta mıdır, yoksa küreselleşme, global köyde ekonomik
istikrarı sağlayarak herkesin eşit ve müreffeh bir hayat yaşamalarını
mı sağlamaktadır?
Biz

bu

çalışmamızda,

küreselleşmenin

ne

olduğunu,

küreselleşmenin dört boyutunu, küresel ekonominin yapısını ve sivil
toplumların küresel ekonomiye etki ve katkılarını Türkiye bağlamında

* Bu kitap 06.09.2010 tarihinde sunduğumuz “Türkiye’de Küreselleşmeye Karşı
Ekonomik Tepkiler ve Din” başlıklı Yüksek Lisans tezi esas alınarak
hazırlanmıştır. Bkz. İsmail EKİNCİ, Türkiye’de Küreselleşmeye Karşı Ekonomik
Tepkiler ve Din, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul, 2010.
1
Bkz. GÜRKAN, Ceyhun, TAŞTAN, Özlem, TÜREL, Oktar, Küreselleşmeye
Güney’den Tepkiler, Ankara: Dipnot Yayınları, 2006, s. 7.
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incelemeye çalışacağız. Ayrıca küreselleşme karşısında dinin konumu
hakkında da açıklamalarda bulunacağız.
2. Amaç ve Önem
Küreselleşmenin, en temel boyutu olan ekonomik boyutuna
gösterilen tepkiler ve bu tepkilere dayanak olarak din olgusunun
gösterilmesi, dünya ölçeğinde etkin bir şekilde gözlemlenirken,
Türkiye'de de bunun etkisi şiddetle hissedilmektedir.
Çalışmamızın amacı, küreselleşme eleştirilirken ekonomik
tepkilerin ortaya çıkarılması ve bu ekonomik tepkilerle ilgili olan sivil
toplum kuruluşlarının konumlarını ve bakış açılarını değerlendirme
altına alarak, din ile alaka ve ilgilerini de ortaya koymaktır. Bu
amacımızı gerçekleştirmek için de, dine karşı tutumlarına göre zıt iki
sivil toplum örgütünü ele alarak, geleneksel din bağlamında ve
modern global eksende değerlendirmelerimizi ortaya koymaya
çalıştık.
Çalışmamız,

küreselleşme

olunca,

küreselleşmenin

boyutlarından ekonomi boyutu ve din olgusu, konumuzun önem arz
eden yönlerini oluşturmuş ve bu doğrultuda da konular bu önem
doğrultusunda sıralanmıştır.
3. Kaynaklar ve Yöntem
Küreselleşme ile ve özellikle ekonomik küreselleşme ile ilgili ve
de din ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklar oldukça çoktur.
Çalışmamızda bir takım sınırlamalara gitmek zorunluluğumuzun
olması hasebiyle, yüzlerce kaynak içerisinden bir eleme yapmak

Küreselleşme Ekonomi ve Din

|3

zorunda kaldık. Çalışmamızda dine bakış açıları bakımından iki farklı
sivil toplum örgütünü ele alırken karşılaştırmalı yaklaşım metodunu
kullanmaya çalıştık ve ekonomik küreselleşmenin negatif ve pozitif
yönlerini ele alırken de yine mukayeseler yaparak karşılaştırmalı
metotla hareket ettik. Çalışmamızın teorik bir konu üzerinde duran bir
çalışma olması sebebiyle dökümantasyon yöntemini de kullandık.
4. İlgili Literatür Üzerine Bir Değerlendirme
Çalışmamızın oluşturulmasında faydalandığımız eserleri belli
bir yazarın belli bir eserine sıkıştırmak gibi bir durumumuz
olmadığından, konulara göre kategorize ederek, şu değerlendirmeyi
yapabiliriz. Öncelikle küreselleşmenin ne olduğuna dair eserler, ilk
başvurduğumuz kategorideki eserlerdi. Küreselleşmenin dört boyutu
ile, özellikle de ekonomik boyutu ile ilgili eserler ise ikinci
kategorideki eserlerimizi oluşturmaktadır. Küreselleşmenin din ile
ilgili boyutunu incelediğimiz üçüncü kategori ise daha çok İslam baz
alınarak yazılan eserlerden oluşmaktaydı. Son kategori olarak ise, sivil
toplum üzerine hazırlanmış ve ele aldığımız iki örnek sivil toplum
üzerine yazılmış eserlerden oluşmaktadır.
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I. BÖLÜM
KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE

1. Küreselleşmenin Kavramsal ve Kuramsal Tanımı
1. 1. Küreselleşmenin Kavramsal Tanımı
Küreselleşmenin çok yönlü bir kavram olması onun tanımının
da çok yönlü olmasına sebep olmuştur. Küreselleşme kavramı son
birkaç yıldan beri, siyaset, iş dünyası ve medyadaki tartışmalarda
yoğun bir biçimde kullanılan bir kavram olmuştur. On yıl önce,
küreselleşme terimi görece az bilinen bir terimdi. Bugün ise herkesin
dilinde olan bir terimdir. Küreselleşme, bizlerin giderek artan bir
biçimde tek bir dünya içinde yaşadığımız, bireylerin, grupların ve
ulusların birbirine bağımlı hale geldiği olgusuna göndermede
bulunmaktadır. 2
Küresel sözcüğünün ‘dolaşımda bulunan ağız’daki anlamı
üzerine odaklanan Oxford Dictionary of News Words (Oxford Yeni
Sözcükler Sözlüğü) küreseli yeni bir sözcük olarak tanımlar. 3
Küreselleşme terimi, ilk ortaya çıktığı 1960’lardan bu yana, hem
popüler hem de akademik literatürde, bir süreci, durumu, sistemi,
gücü ve dönemi tanımlamak için kullanılmıştır. 4 Ama küreselleşme
sözcüğünün kullanımı çok yakınlarda yaygınlaşmıştır. Daha önceki
2

Bkz. GIDDENS, Anthony, Sosyoloji, Çev. Komisyon, İstanbul: Kırmızı Yayınları,
2008, s. 83-84.

3

Bkz. ROBERTSON, Roland, Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür,
Çev. Ümit Hüsrev Yolsal, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999, s. 22.

4

Bkz. STEGER, Manfred B., Küreselleşme, Çev. Abdullah ERSOY, Ankara: Dost
Yayınları, 1. Baskı, 2006, s.24.
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dağınık ve sürekli olmayan kullanımına karşın, küreselleşme terimi
1980’lerin başına, hatta ortalarına kadar akademik çevreler tarafından
kesinlikle önemli bir kavram olarak kabul görmemiştir. Küreselleşme
teriminin kullanımı 1980’lerin ikinci yarısı boyunca öyle bir artış
göstermiştir ki, terimin dünyanın farklı yerlerindeki çok sayıda çağdaş
yaşam alanına giriş örüntülerinin izini sürmek neredeyse olanaksız
hale gelmiştir. Bu günlerde küreselleşme terimi çoğu kez oldukça
üstünkörü, daha doğrusu birbirleriyle çelişkili biçimlerde kullanılıyor
olsa da, terimin kendisi, küresel bilincin bir parçası, küresel terimi
çerçevesinde toplanan terimlerin dikkate değer çoğalmasının bir
görünümü haline gelmiştir. Küresel sıfatı, (güçlü anlamıyla dünya
çapında ya da gevşek olarak ‘bütün’ anlamında) uzun bir süredir
kullanımda olmasına rağmen, aslında küreselleşmeye günümüzde
gösterilen ilginin uzantısı olup çıkmıştır. 5
Küreselleşme genellikle yalnızca bir ekonomik olgu olarak
betimlenmektedir. Bu olgu, küresel üretim süreçlerini ve uluslararası
işbölümünü etkileyen devasa işlemleri, ulusal sınırların ötesine uzanan
ulus ötesi şirketlerin rolüyle açıklanmaktadır. Bazıları, küresel finans
piyasaların elektronik bütünleşmesine ve küresel sermaye fonlarının
çok büyük hacmine işaret etmektedir. Başka kişiler de dünya
ticaretinin, önceden rastlanmayacak kadar çok çeşitte mal ve hizmeti
içeren öncekinden daha geniş olan kapsamı üzerinde durmaktadır. 6
Genel görünümde, ekonomik güçler küreselleşmenin ayrılmaz
bir parçası olsa da, küreselleşmeyi yalnızca bunların ortaya çıkardığını
5

Bkz. ROBERTSON, age, s. 22.

6

Bkz. GIDDENS, age, s. 84.
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ileri sürmek yanlış olacaktır. Küreselleşme, siyasal, toplumsal,
kültürel ve ekonomik etkenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır.
Küreselleşme her şeyden önce, dünyanın her tarafındaki insanlar
arasındaki etkileşimin hızını ve kapsamını artıran bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki gelişme tarafından yönlendirilmiştir. 7
Küreselleşme

fikrinin

taşıdığı

en

derin

anlam,

dünya

meselelerinin belirsiz, ele avuca sığmaz ve kendi başına buyruk
doğasıdır; bir merkezin, bir kontrol masasının, bir yönetim kurulunun,
bir idari büronun yokluğudur. Küreselleşme imgesinden ayrı
düşünülemez olan bu özellik, küreselleşmeye, görünüşte yerini aldığı
başka bir fikirden, evrenselleşme fikrinden, köklü bir biçimde
ayırmaktadır. Bir zamanlar küresel meselelere ilişkin söylemi
oluşturan bu fikir, artık kullanılmaz hale gelmiş, hatta belki filozoflar
dışında kimsenin aklına bile gelmez, ara sıra duyulur hale gelmiştir. 8
Küreselleşme teması anlayışları aralarında farklılık göstermesine
rağmen, küreselleşme diye adlandırılan şeyi anlamanın en iyi yolunun,
dünyanın birleşik hale geldiği, ama kesinlikle safdil işlevselci tarzda
bütünleşmediği,

biçim

sorunu

üzerinde

yoğunlaşmak

olduğu

düşünülmektedir. Bir başka deyişle, bir konu olarak küreselleşme, en
genel anlamıyla dünya düzeni sorununa kavramsal bir giriştir, ama
yine de tarihsel ve karşılaştırmalı meselelere ilişkin önemli
tartışmaları içermediği sürece bilişsel bir değeri olmayan bir giriştir.

7

Bkz. GIDDENS, age, s. 84.

8

Bkz. BAUMAN, Zygmunt, Küreselleşme-Toplumsal Sonuçları, Çev. Abdullah
YILMAZ, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2. Basım, 2006, s. 69-70.
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Dahası, küreselleşme, geleneksel olarak disiplinler arası yaklaşım adı
verilen şeye belirgin bir şekilde gereksinim duyan bir fenomendir. 9
Küreselleşmeye

genel

olarak

baktığımızda,

sermayenin,

malların, hizmetlerin ve kültür varlıklarının, bilim ve teknoloji
imkânlarının sınırları aşan, oldukça karışık, karmaşık, inişli çıkışlı,
zaman zaman da çelişkili bir süreç olarak görmekteyiz. Küreselleşme
aslında dinamiktir ve görünüşte zıt süreçleri eşzamanlı olarak
bünyesinde barındırmaktadır. Homojenleşmeye karşı farklılaşma,
bütünleşmeye

karşı

parçalanma,

merkeziyetçiliğe

karşı

âdemimerkeziyet, yan yana bulunmaya karşı eşzamanlı bulunma
küreselleşmenin en belirgin yönleridir. 10
1. 2. Küreselleşmenin Kuramsal Tanımı
Küreselleşme kuramı küresel çaplı bir kültürel sistemin
ortaya çıkışını inceler. Bu kurama göre küresel kültürü ortaya
çıkaran çok çeşitli toplumsal ve kültürel gelişmeleri şöyle
sıralayabiliriz: Dünya çapında uydu enformasyon sisteminin
varlığı; küresel tüketim ve tüketimcilik kalıplarının ortaya çıkması;
kozmopolit yaşam tarzlarının gelişmesi; olimpiyat oyunları;
futbolda dünya kupası ve uluslararası tenis turnuvaları gibi dünya
çapındaki spor dallarının gelişmesi; ulus devletin hâkimiyetinin
gerilemesi; küresel bir askeri sistemin ortaya çıkması; AIDS gibi
tüm dünyaya yayılan sağlık problemleriyle karşılaşılması; Milletler
9

Bkz. ROBERTSON, age, s. 89.

10

Bkz. BAŞKAN, Filiz, Küreselleşmenin Yüzleri, İstanbul: Everest Yayınları, 1.
Baskı, 2005, s.80.
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Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler gibi dünya çapında siyasal
sistemlerin kurulması; Marksizm gibi küresel siyasal hareketlerin
yayılması; İnsan hakları kavramının kapsamının genişlemesi ve
dünya dinleri arasındaki karmaşık etkileşimler. Daha önemlisi,
küresellik dünyayı tek bir yer olarak kavrayan yeni bir bilincin
şekillenmesini kapsamaktadır ve küreselleşme bu doğrultuda, bir
bütün olarak dünyanın somut yapılaşması şeklinde, yani dünyanın
sürekli yeniden kurulan bir çevre olduğu düşüncesinin küresel
düzeyde yayılması ekseninde tarif edilmiştir. Küreselleşmenin
herhalde en özlü tanımı, coğrafyanın toplumsal ve kültürel
düzenlemelere dayattığı kısıtlamaların azaldığı, insanların bu
azalmayı giderek daha çok fark etmeye başladıkları bir toplumsal
süreç şeklinde yapılabilir. 11
Küreselleşmenin süreç olarak daha fazla küreselleşmeye yol
açtığı şeklindeki, doğruluğu herkesçe kabul edilen önerme, nedenler
ve sonuçlar arasında anlamlı analitik ayrımlar yapmamıza olanak
vermemektedir. Bundan dolayı, mevcut sınırların ve hudutların
birçoğunu geçersiz hale getiren küresel ekonomik, siyasi, kültürel
çevresel karşılıklı ilişkilerin ve akışların belirlediği bir toplumsal
durumu ifade etmek için küresellik terimini kullanmak işimizi daha da
kolaylaştıracaktır. 12
Küresellik, dünya ölçeğindeki toplumsal karşılıklı bağımlılıkları
ve mübadeleleri meydana getiren, çoğaltan, yaygınlaştıran ve
11

Bkz. MARSHALL, Gordon, Sosyoloji Sözlüğü, Çev. Osman Akınhay - Derya
Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2003, s. 449.

12

Bkz. STEGER, age, s.24 – 25.
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yoğunlaştıran toplumsal süreçlerin çok boyutlu kümesini ifade
etmektedir. Bu süreçler aynı zamanda, insanların, yerel olanla uzakta
olan arasında mevcut bağlantılardaki güçlenmeyi giderek daha çok
fark etmelerini kolaylaştırmaktadır. 13
Küreselleşme, uluslararası ilişkiler sosyolojisinden öte bir
olgudur. Küreselleşme, küresel düzeydeki iktisadi karşılıklı
bağımlılığın artışını analiz eden ve kültürel küreselciliğin iktisadi
küreselleşmenin sonucundan başka bir şey olmadığına dikkat
çeken "dünya sistemleri kuramı"ndan farklı bir olgudur. Kuşkusuz,
küreselleşme tezini ondan önceki, ulus devletlerin birleşik ve kendi
içinde tutarlı bir sanayi toplumuna doğru biçiminde yöneşmesini
savunan argümanla karıştırmamaya dikkat etmek gerekmektedir.
Çağdaş küreselleşme kuramına göre, küreselleşme bütünüyle
çelişkili iki süreç olan türdeşleşme ile farklılaşmadan oluşur.
Yerelleşme ile küreselleşme arasında karmaşık bir etkileşim söz
konusu olduğu gibi, küreselleşme süreçlerine karşı çıkan güçlü
direniş hareketleri de vardır. 14

Bu argümanı savunanlar, dünyayı bir toplumlar sistemi olarak
görmek yerine ulus devlette odaklanmaya devam eden geleneksel
sosyolojiye eleştirel bir gözle bakarlar. Fakat küreselleşme kuramının
da sorunları olduğu unutulmamalıdır. Sözgelimi, küreselleşme ile
modern emperyalizmin modelleri arasında nasıl bir ayrım yapabiliriz?
13

Bkz. STEGER, age, s. 31.

14

Bkz. MARSHALL, age, s.449.
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Yine, iktisadi ve kültürel küreselleşme arasındaki, ayrıca küreselleşme
ile

modernleşme

arasındaki

ilişkileri

açıklamakta

güçlüklerle

karşılaşılmaktadır. 15
Bir bütün olarak küresel saha, uygarlıkların, kültürlerin, ulustoplumların, ulus-içi ve uluslararası hareketler ile uluslararası
örgütlenmelerin,

alt-toplumlar

ile

etnik

grupların,

toplum-içi

grupların, bireylerin ve benzerlerinin giderek daha fazla baskı altına
alındığı ama aynı zamanda farklı bir biçimde güçlendirildikleri bir
noktaya doğru sıkıştırılmasıyla ortaya çıkan toplumsal-kültürel bir
sistemdir. Genel küreselleşme süreci ilerlerken, sürecin doğal bir
sonucu olarak bu türden oluşumlara, kendilerini küresel-insanlık
durumuyla

bağlantılı

bir

şekilde

tanımlamaları

için

baskı

yapılmaktadır. 16
Aslında, küreselleşme bir paradokstur. Çok az sayıda insan çok
büyük faydalar sağlarken, dünya nüfusunun üçte ikisini dışarıda
bırakır ya da kenara iter. Küreselleşme, aşırı zenginlerin daha hızlı bir
şekilde para kazanmasına daha çok fırsat vermiştir. Bu bireyler, büyük
miktarlarda

paraları

küresel

çapta

hareket

ettirmek

ve

her

zamankinden daha etkili bir biçimde spekülasyon yapmak için en son
teknolojiyi kullanmaktadır. Ne yazık ki, bu teknoloji dünyanın yoksul
insanlarının hayatlarını olumlu yönde etkileyemiyor. 17
Küreselleşme, mal ve hizmetlerin ömrünü son derecede ve
evrensel düzeyde kısaltarak ekonomileri gelip geçici, uçucu, esnek ve
15

Bkz. MARSHALL, age, s. 450.

16

Bkz. ROBERTSON, age, s. 103-104.

17

Bkz. BAUMAN, age, s. 83.
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parça başı işlerle istikrarsız üretimin kucağına itmektedir. Küresel
rekabetin her yeri saran, çığırından çıkmış sık ve karanlık ormanında
kendine ite kaka yol bulup kamunun dikkatini üzerinde toplamak için,
mal, hizmet ve imajlar arzu uyandırmalı ve bunu yapabilmek için de
muhtemel tüketicilerini ayartıp, rakiplerini püskürtmelidir. Bu işi
başarır başarmaz ise, ekonomik büyüme adıyla yeniden vaftiz edilen
küresel kâr ve hep daha büyük kâr peşindeki sürek avı durmasın diye,
öteki arzu nesnelerine çabucak yer açmalıdır. Günümüz endüstrisi
cezbetme ve ayartma üretimine ayarlıdır. Ve cazip şeyler, doğaları
gereği, ancak ve ancak uzaklardan, gelecekten göz kırpıp davet
ediyorsa ayartıcı ve baştan çıkarıcıdır; nasıl arzu tatmininden sonra
sürmezse, ayartma da ayartılanın teslimiyetinden sonra süremez. 18
1970’lerin başında, yeni bir çığır açıldığını, yeni bir çağın
doğduğunu, kapitalist gelişme sürecindeki sabit değişimlerden farklı
büyük bir niteliksel sıçrayış yaşandığını söyleyen sol entelektüellerin
çokluğu şaşırtıcıdır. Bu sol entelektüeller, Marksist iktisatçılar veya
post-modernist kültür teorisyenleri olabilirler ve yeniçağa değişik
isimler takabilirler, en yaygın olarak da küreselleşme çağı ya da
postmodernite süreci, bazen de her ikisi. Ama temel olarak geniş bir
entelektüel akımlar yelpazesinin ana motifini oluşturan hep yeni bir
çığır açılmasıdır. Küreselleşme açısından bakılınca çağın ilk ve en
önemli özelliği açık bir şekilde uluslararası sermayedir, küresel bir
pazar,

uluslararasılaştırılmış

sermayenin uluslararası

18

Bkz. BAUMAN, age, s. 91.

üretim,

hâkimiyetin

ulus-devletten

acentelerine geçmesidir. Tüm bunları
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açıklayacak bir uzun vadeli tarihsel süreç varsa, bu, şüphesiz
teknolojik değişim, enformasyon çağının ortaya çıkmasıdır. 19
Küresel işadamlarının, küresel kültür yöneticiler ya da küresel
akademisyenlerin giderek daha fazla kozmopolit hale gelen yersiz
yurtsuz dünyasının sakinleri için, devlet sınırları yerle bir olmuştur;
çünkü bu sınırlar dünya malları, sermayesi ve finansı için
kaldırılmıştır.20
Küreselleşmenin bütün bu tanımlamalarından yola çıkarak, dört
ana özelliğinden bahsetmek mümkündür.
Birincisi, küreselleşme, geleneksel siyasi, kültürel ve coğrafi
sınırları giderek aşan yeni toplumsal ağların ve faaliyetlerin
yaratılmasını ve mevcut olanlarının çoğaltılmasını içermektedir.
Küreselleşmenin
faaliyetlerin

ve

ikinci

karşılıklı

özelliği,
bağımlılıkların

toplumsal

ilişkilerin,

genişlemesinde

ve

yayılmasında ifadesini bulmaktadır. Günümüzde finans piyasaları
dünyanın her yerine yayılmıştır ve elektronik ticaret yirmi dört saat
boyunca sürmektedir. Devasa alışveriş merkezleri tüm kıtalarda ortaya
çıkmıştır ve alım gücü olan tüketicilere dünyanın her bölgesinden
ürünleri, çeşitli parçaları farklı ülkelerde imal edilmiş ürünler de dâhil
sunmaktadır.
Üçüncüsü,

küreselleşme,

toplumsal

mübadelelerin

ve

faaliyetlerin yoğunlaşmasını ve ivme kazanmasını içerir. İnternet,
uzaktaki bilgileri sadece birkaç saniyede bir yerden diğerine
19

Bkz. BAŞKAYA, Fikret, Küreselleşme mi Emperyalizm mi?, Ankara: Ütopya
Yayınevi, 2. Basım, 2003, s. 74.

20

Bkz. BAUMAN, age, s. 102.
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göndermekte ve uydular tüketicilere uzaktaki olayların gerçek zamanlı
görüntülerini sunmaktadır. Küreselleşmenin görünüşte birbirinin
karşıtı olan süreçlerinin her biri, aslında diğerlerini de ifade
etmektedir. Yerel ve küresel, orta bölümünde ulusal ve bölgeselin yer
aldığı bir uzamsal sürekliliğin uç noktalarını oluşturmaktadır.
Dördüncüsü, karşılıklı toplumsal ilişkilerin ve bağımlılıkların
meydana gelmesi, yayılması ve yoğunlaşması sadece nesnel, maddi
düzeyde
bilincinin

ortaya
öznel

çıkmamaktadır.
yüzeyini

de

Küreselleşme
kapsamaktadır.

süreçleri
Bu

insan

nedenle,

unutmamalıyız ki, küreselleşme, toplumsal karşılıklı bağımlılığın
giderek artan belirtilerinin ve toplumsal etkileşimlerin büyük ivme
kazanmasının insanlar tarafından giderek daha iyi fark edildiğine de
işaret etmektedir. Coğrafi sınırların ve uzaklıkların öneminin
azaldığının farkına varmaları, insanlarda, küresel bütünün parçası
olmaya başladıkları yönünde güçlü bir duyguyu beslemektedir.
Küresel karşılıklı bağımlılığa ilişkin bu sürekli deneyimler, her gün
daha da güçlenerek, insanların bireysel ve ortak kimliklerini yavaş
yavaş değiştirir ve böylece dünya üzerinde eylemde bulunma tarzlarını
da çarpıcı biçimde etkiler. 21
Özetle söyleyecek olursak, küreselleşmenin ortaya çıkış
sürecinde, bazı araştırmacılar küreselleşmenin temelinde ekonomik
süreçlerin yer aldığını öne sürmektedir. Diğerleri siyasi, kültürel ve
ideolojik yönlere ayrıcalık tanımaktadır. Bazıları da küreselleşmenin
esasını

21

çevresel

süreçlerin

Bkz. STEGER, age, s. 27-31.

oluşturduğuna

işaret

etmektedir.
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Küreselleşmeye ilişkin tek yanlı bir kavrayışa bağlı kalmak büyük bir
hata olacaktır. 22
Küreselleşme sürecine paralel olarak küreselleşme kavramının
tartışılması da küresel bir olgu halini almış ve bu süreçle ilgili farklı
söylemler ortaya çıkmıştır. Bu söylemler incelendiğinde, kendi
içlerinde çeşitli farklılıkları da barındırmalarına rağmen genel olarak
neoliberal hiperglobalizm söylemi, şüpheci söylem ve dönüştürücü
söylem olarak adlandırılan üç grubun varlığından söz edilmektedir. 23
Neoliberal hiperglobalizm söylem’ine göre küreselleşme, tek bir
küresel serbest pazarın ortaya çıkışını ve herkesin bu pazarın
kurallarına tabi olduğu yeni bir dönemi ifade etmektedir. Neoliberal
hiperglobalistlere göre, ekonomik alanda yaşanan bu küreselleşme ile
beraber ulus aşırı finans, üretim ve ticaret ağlarının oluşmaya
başlaması ekonomilerin ulussuzlaşmasına yol açmıştır. Dolayısıyla
küresel

ekonomik

sistemin

oluşması,

küresel

yönetişim

mekanizmalarının ortaya çıkması, hibrid kültürlerin oluşması sonucu
artık ulus-devletler ekonomi ve siyasetin belirleyici aktörleri olma
özelliklerini yitirmeye başlamışlardır. Ayrıca küresel çağda ulusdevletler hem kendi sınırları içerisinde olanları kontrol edemez hem
de kendi vatandaşlarının taleplerine yanıt veremez hale gelmiştir.
Buna karşılık, neoliberal hiperglobalistler, iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler ve insanların ortak çıkarlarının farkına varmalarıyla birlikte
bir küresel sivil toplumun oluşmaya başladığını ileri sürmektedirler. 24
22

Bkz. STEGER, age, s. 34.

23

Bkz. BAŞKAN, age, s.103.

24

Bkz. BAŞKAN, age, s.103-104.
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Şüpheci söylem de, küreselleşmenin esasen ekonomik olduğunu
ve sermayenin serbest dolaşımını simgelediğini ifade etmektedir.
Fakat neoliberal hiperglobalist söylemin aksine küreselleşmenin yeni
bir dönem olmadığını, bir "mit" ve Batı emperyalizminin yeni bir
aşaması olduğunu belirtmektedir. Ülkeler arasında meydana gelen bu
eşitsizlik, aşırı milliyetçilik ve köktendinciliğin gelişmesine yol
açmaktadır. Kültürel homojenleşme ve tek bir küresel kültür
nosyonlarının da birer "mit" olduğunu öne süren şüpheci söylem
neoliberal hiperglobalist söylemin iddiasının aksine, küresel bir
medeniyet yerine medeniyetler arası çatışmaların oluştuğunu ifade
etmektedir. Ayrıca şüpheci yaklaşım küresel pazarın oluşmasının ulus
devletlerin etkinliğini azaltmadığını, aksine, bu uluslararası ekonomik
düzenin devamının ulus-devletlerin ekonomik faaliyetleri düzenleyici
gücüne bağlı olduğunu ileri sürmektedir. Aslında, şüpheci yaklaşım,
günümüzde

gerçekleşen

ekonomik

faaliyetler

incelendiğinde,

küreselleşme yerine bölgeselleşme eğiliminin daha da ağır bastığına
ve şu anda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik olmak üzere üç
tane önemli finans ve ticaret bölgesinin var olduğuna dikkat
çekmektedir. Sonuç olarak da, küreselleşme süreçlerine olumlu
yaklaşmak yerine, bu süreçlere şüpheyle bakmanın ve direnç
göstermenin ve global sermaye hareketlerine karşı ulus-devleti
güçlendirmenin önemini vurgulamaktadır. 25
Dönüştürücü söylem ise, küreselleşmeyi modem toplumları
yeniden şekillendiren toplumsal, siyasal ve ekonomik değişimin itici

25

Bkz. BAŞKAN, age, s. 104-105.

Küreselleşme Ekonomi ve Din

| 17

gücü olarak nitelendirmektedir. Başka bir ifadeyle, küreselleşme
konjoktürel faktörlere bağlı olarak şekillenen ve toplumları,
ekonomileri ve yönetim kurumlarını dönüştüren bir tarihsel süreci
simgelemektedir. Fakat dönüştürücü yaklaşıma göre, bu süreçle
birlikte homojen bir toplum oluşmamış, aksine, bazı toplumların
küresel düzenlere daha iyi entegre olacağı, buna karşılık, bazı
toplumların da daha marjinalleşeceği yeni bir küresel tabakalaşma
ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, bu yaklaşıma göre, küreselleşmeyle
birlikte ne neoliberal hiperglobalistlerin iddia ettiği gibi ulus
devletlerin egemenliği sona ermiştir ne de şüpheci söylemin öne
sürdüğü gibi ulus-devletler açısından pek bir şey değişmiştir.
Dönüştürücü yaklaşım küreselleşmeyle beraber uluslararası yönetişim
kurumlarının ve uluslararası hukukun bağlayıcılığının artması sonucu
ulus devletlerin iktidarının ve otoritesinin yeniden kurulduğunu öne
sürmektedir. 26
Yukarıdaki küresel söylemler paralelinde, kimi düşünürler,
küreselleşme

düşüncesinin

gereğinden

fazla

büyütüldüğünün,

küreselleşme tartışmasının yeni olmayan bir şey hakkında gereksiz
yere

çok

konuşma

olduğunu

düşünmektedirler.

Küreselleşme

tartışmasında yer alan kuşkucular bugünkü ekonomik karşılıklı
bağımlılık düzeylerinin pek eşsiz olmadığını düşünmektedir. Dünya
ticareti ve yatırım düzeyleri hakkındaki on dokuzuncu yüzyıl
istatistiklerine işaret eden kuşkucular çağcıl küreselleşmeden tek
farkının uluslararasındaki etkileşimin yoğunluğu olduğunu ileri

26

Bkz. BAŞKAN, age, s. 105.
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sürmektedir. 27
Kuşkucular, bugün ülkeler arasındaki temasın etkisine oranla
daha fazla olduğu konusunda hem fikirdir, ancak onların gözünde
bugünkü dünya ekonomisi, gerçekten de küreselleşmiş bir ekonomi
oluşturmaya yetecek kadar bütünleşmiş değildir. Bunun nedeni, dünya
ticaretinin büyük bölümünün üç bölge (Avrupa, Asya-Pasifik, Kuzey
Amerika) arasındaki ticaret tarafından oluşturulmasıdır. Örneğin
Avrupa

Birliği

Ülkeleri,

öncelikle

kendi

aralarında

ticaret

yapmaktadır. Aynı şey öteki bölgesel gruplar için de geçerlidir; bu da
tek bir dünya ekonomisi kavramını geçersiz kılmaktadır. 28
Aşırı küreselleşmeciler ise, kuşkucuların tam karşısında yer
alırlar. Bunlar küreselleşmenin, sonuçları neredeyse her yerde
hissedilen gerçek bir olgu olduğunu ileri sürmektedir. Küreselleşme
ulusal

sınırlara kayıtsız

olan

bir süreç diye

görülmektedir.

Küreselleşme, güçlü sınır-ötesi ticaret ve üretim akımları yoluyla
taşınan yeni bir küresel düzen yaratmaktadır. 29
Dönüşümcülerin konumu daha da ortalarda yer alıyor. Bunlar
küreselleşmeyi, modem toplumları şu anda biçimlendiren geniş bir
değişiklikler yelpazesinin gerisindeki merkezi güç diye görmektedir.
Onlara göre, küresel düzen dönüşüm geçirmektedir; ne var ki pek çok
eski kalıp varlığını bugün de sürdürmektedir. Örneğin, hükümetler
küresel karşılıklı bağımlılıktaki artışa karşın yine büyük bir gücü
ellerinde tutuyorlar. Bu dönüşümler yalnızca iktisadi nitelikte değil,
27

Bkz. GIDDENS, age, s. 93.

28

Bkz. GIDDENS, age, s. 93-94.

29

Bkz. GIDDENS, age, s. 95.
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siyaset, kültür ve kişisel yaşam alanlarında da aynı derecede
önemliler. Dönüşümcüler bugünkü küreselleşme düzeyinin içsel ve
dışsal, yurtiçi ve uluslararası alanlar arasındaki kurulu sınırları yok
ediyor olduğunu düşünmektedir. Bu yeni düzene ayak uydurmaya
çalışan toplumlar, kurumlar ve bireyler, daha eski yapıların karşılığı
bağlamlarda yollarını bulmak zorundalar. 30
Dönüşümcüler küreselleşmeyi, aşırı küreselleşmecilerin tersine
etkilere ve değişmeye açık olan, dinamik ve açık bir süreç olarak
görmektedir. Onlara göre, küreselleşme, genellikle birbirlerine karşıt
biçimde işleyen eğilimleri içeren çelişkili bir biçimde ilerlemektedir.
Küreselleşme, kimilerinin ileri sürdükleri gibi tek yönlü bir süreç
değil, görüntülerin, bilginin ve etkilerin iki yönlü akımıdır. Küresel
göç, medya ile telekomünikasyon, kültürel etkilerin yayılmasına
katkıda bulunmaktadır. Dünyanın canlı küresel kentleri kesinlikle,
etnik grup ve kültürlerin birbirinin içine geçmiş bir biçimde ve yan
yana

yaşadığı

çok

kültürlü

kentlerdir.

Dönüşümcülere

göre

küreselleşme, çok yönlü bir biçimde işleyen bağlantılar ile kültürel
akımlarla nitelenen, merkezi olmayan ve kendine dönük bir süreçtir.
Küreselleşme, birbiri içine geçmiş sayısız küresel ağın ürünü
olduğundan, dünyanın belirli bir bölgesinden yönlendiriliyor diye
görülemez. 31
Küreselleşme, genellikle büyük sistemler, dünya finansal
piyasaları, üretim ve ticaret, telekomünikasyon gibi içindeki
değişmelerle eşleştiriliyor olsa da, küreselleşmenin etkisi aynı
30

Bkz. GIDDENS, age, s. 95.

31

Bkz. GIDDENS, age, s. 95-96.
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derecede güçlü bir biçimde kişisel alanda da hissedilmektedir.
Küreselleşme yalnızca uzakta olan, uzak bir gezegende işleyen ve
kişisel işleri etkilemeyen bir şey değildir. Küreselleşme burada olan ve
bizim kişisel ve mahrem yaşamlarımızı pek çok değişik biçimlerde
etkileyen bir olgudur. Kaçınılmaz olarak, küreselleşen güçler, kişisel
olmayan kaynakları, medya, internet ve popüler kültür gibi, başka ülke
ve kültürlerden gelen bireylerle girdiğimiz kişisel temas yoluyla da
bizim yerel ortamlarımıza, evlerimize ve topluluklarımıza girdikçe,
bizim kişisel yaşamlarımız değişmiştir. 32
Küreselleşme, bizim gündelik deneyimlerimizin doğasını kökten
bir biçimde değiştirmektedir. Yaşadığımız toplumlar ciddi dönüşümler
geçirirken, bu toplumların altında yatan yerleşik kurumlar da
konumlarını yitirmiştir. Bu bizi aile, toplumsal cinsiyet, roller,
cinsellik, kişisel kimlik, öteki insanlarla ve işimizle olan ilişkilerimiz
gibi yaşamımızın kişisel ve mahrem yönlerini yeniden tanımlamaya
zorlamaktadır. Kendi hakkımızdaki düşünce biçimimiz ve öteki
insanlarla bağlantılarımız, küreselleşme yüzünden ciddi bir biçimde
değişmektedir. 33
Şu anda, bireylerin kendi yaşamlarını biçimlendirmek için, bir
zamanlar sahip olduklarından çok daha fazla fırsatları vardır. Bir
zamanlar, gelenek ve töre, insanların yaşam yolları üzerinde güçlü
etkilerde bulunurdu. Toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik durum
ve hatta dinsel bağlantılar, birileri için belirli yolları kaparken
32

Bkz. GIDDENS, age, s. 101.

33

Bkz. GIDDENS, age, s. 101.
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başkaları için bu yolları açardı. Bunu da küreselleşmenin getirisi
olarak, artı değeri olarak görebiliriz. 34
2. Küreselleşmenin Ortaya Çıkış Süreci
Küreselleşmenin ortaya çıkışı nasıl açıklanabilir? Toplumsal
değişmenin bütününü açıklamak karmaşık bir iştir, ancak çağdaş
toplumda küreselleşmenin ortaya çıkışına katkıda bulunan etkenlerin
bir kısmını açıklamak mümkün görünmektedir.
Bazı araştırmacılar, küreselleşmenin çağdaş özelliklerini ortaya
koyabilmek için, küreselleşmenin tarihsel kapsamını, bilinçli bir
şekilde, sanayi ötesi dönemin son kırk yılı ile sınırlandırmıştır.
Başkaları ise, bu zaman dilimini, 19. yüzyılın çığır açıcı gelişmelerini
içerecek

şekilde

genişletmek

eğilimindedirler.

Bazıları

küreselleşmenin, yaklaşık beş yüzyıl önce modernitenin ve kapitalist
dünya sisteminin ortaya çıkmasıyla başlayan karmaşık süreçlerin
devamı ve uzantısı olduğunu öne sürmektedir. Bazı araştırmacılar da
küreselleşmeyi on yıllarla veya yüzyıllarla ölçülen zaman dilimleriyle
sınırlandırmayı reddetmektedirler. Bunun yerine, bu süreçlerin
binlerce yıldır gelişmekte olduğunu ifade etmektedirler. 35
Küreselleşmenin ortaya çıkışında iletişim ve teknolojinin
ilerlemesinin büyük rol oynadığını savunanlar oldukça çoktur. Küresel
iletişimdeki patlama, teknoloji ile dünyanın telekomünikasyon
altyapısındaki bir dizi önemli ilerleme tarafından kolaylaştırılmıştır.
İkinci

Dünya

Savaşı'nı

34

Bkz. GIDDENS, age, s. 101.

35

Bkz. STEGER, age, s. 38-39.

izleyen

dönemde,

telekomünikasyon
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akımlarının

kapsam

ve

yoğunluğunda

ciddi

bir

dönüşüm

gerçekleşmiştir. Mekanik araçların yardımıyla teller ve kablolar
üzerinden gönderilen analog sinyallere bağlı olan geleneksel telefon
iletişimi, yerini büyük miktarlarda bilginin sıkıştırıldığı ve sayısal
olarak iletildiği bütünleşmiş sistemlere bırakmıştır. Kablo teknolojisi
daha etkin, daha az pahalı hale gelmiş, fiber optik kabloların
geliştirilmesi iletilebilen kanalların sayısını çarpıcı bir biçimde
yükseltmiştir. 36
Bu iletişim sistemlerinin etkisi birbirini destekleyecek biçimde
olmuştur. Çok gelişmiş telekomünikasyon altyapısı olan ülkelerde, ev
ve bürolar artık dış dünya ile telefonlar, uydu ve kablolu televizyon,
elektronik posta ve internet de içinde olmak üzere çoklu bağlantı
içerisindedir. İnternet şimdiye kadar geliştirilen, en hızlı büyüyen
iletişim aracı olarak ortaya çıkmıştır. 37
Küreselleşme ayrıca, dünya ekonomisinin bütünleşmesi ile de
yönlendirilmektedir. Daha önceki dönemlere karşıt olarak, küresel
ekonominin temeli artık birincil olarak tarım ya da sanayi değildir.
Bunun yerine, küresel ekonomide giderek ağırlıksız ve somut olmayan
etkinliklerin egemenliği artmaktadır. Bu ağırlıksız ekonomi, bilgisayar
yazılımı, medya ve eğlence ürünleri ile internete dayalı hizmetler gibi
ürünlerin temellerini bilgiden aldıkları bir ekonomidir. Bilgi
toplumunun ortaya çıkışı, teknolojiden anlayan ve bilgi işlemdeki,
eğlence sektöründeki ve telekomünikasyondaki yeni gelişmeleri kendi
gündelik yaşamlarıyla bütünleştirmeye istekli geniş bir tüketici
36

Bkz. GIDDENS, age, s. 84.

37

Bkz. GIDDENS, age, s. 84-85.
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temelinin gelişimi ile ilişkilendirilmiştir.38
Küresel ekonominin kendi işlemleri, bilgi çağında ortaya çıkan
değişmeleri ortaya çıkarmaktadır. Ekonominin pek çok yönü bugün,
ulusal

sınırlarda artık

durmayan,

onları

aşan

ağlar

yoluyla

işlemektedir. Küreselleşen koşullarda rekabet gücüne sahip olmak
için, iş dünyası ve şirketler kendilerini, daha esnek ve daha az
hiyerarşik bir yapıya sahip olacak şekilde yeniden yapılandırdılar.
Üretim pratikleri ve örgütsel kalıplar daha esnek oldu; öteki firmalarla
ortaklık düzenlemeleri yaygınlaşmış ve dünya çapındaki dağıtım
ağlarına katılmak, hızla değişen bir küresel piyasada iş yapmak için
zorunlu hale gelmiştir.
Küreselleşmenin

ortaya

çıkışında

iletişim

ve

teknoloji

gelişimlerinin paralelinde ortaya çıkan ulus aşırı şirketlerin rolü
özellikle önemlidir. Ulus aşırı şirketler birden fazla ülkede mal üreten
ya da hizmet pazarlayan şirketlerdir. Bu şirketler belli bir ülke dışında
bir ya da iki fabrikası olan görece küçük şirketler olabileceği gibi,
işlemleri bütün dünyayı kaplayan dev uluslararası girişimler
niteliğinde de olabilir.
Ulus aşırı şirketler ekonomik küreselleşmenin kalbinde yer
alırlar. Bu şirketler bütün dünyadaki ticaretin üçte ikisinden
sorumludur, dünya üzerinde yeni teknolojilerin yayılmasında aracılık
ederler ve uluslararası finansal piyasalardaki büyük oyunculardır. Bir
gözlemcinin

dikkat

çektiği

ekonomisinin başını çekerler. 39
38

Bkz. GIDDENS, age, s. 88.

39

Bkz. GIDDENS, age, s. 88.
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3. Küreselleşmenin Dört Yüzü
Küreselleşmenin

genel

anlamda

bilinen

siyasi,

kültürel,

ideolojik ve ekonomik boyutu olmak üzere dört boyutu vardır. Peter
L. Berger ve Samuel P. Huntington ise, siyasi, kültürel, ekonomik ve
dini boyutlardan bahsetmektedirler. Bu bölümde siyasi, kültürel ve
ideolojik

boyutları

hakkında

kısa

bilgiler

verdikten

sonra,

çalışmamızın ana konusu olması sebebiyle ekonomik boyutunu ve dini
boyutunu ayrı bölümlerde ve daha derinlemesine incelemeye
çalışacağız.
Siyasi

küreselleşme,

yoğunlaşmasını

ve

dünya

genişlemesini

üzerinde
ifade

siyasi

ilişkilerin

etmektedir. 40

Siyasi

küreselleşme, en açık biçimde, birbirine ortak kurallarla ve çıkarlarla
bağlanmış ülke ötesi kurum ve birliklerin ortaya çıkışında görülebilir.
Bu yapılar, küresel yönetişimin bu erken döneminde, belediye ve
bölge yönetimleri, bölgesel bloklar, uluslararası örgütler ve ulusal ve
uluslararası özel sektör birlikleri gibi, birbiriyle ilişkili güç
merkezlerinin oluşturduğu eklektik bir ağa benzemektedir. 41
Ülke ötesi kurum veya şirketlerin bu eklektik ağının dışında bile
siyasi küreselleşme hüküm sürmektedir. Bu gün dünya üzerinde hiçbir
ülke, küresel ölçekte bir karar alıp uygulamaya koymak istediğinde,
diğer dünya ülkelerini hesaba katmadan adım atamamaktadır. Bu
durum siyasi küreselleşmenin bütün dünyayı etkisi altına almış
olmasının bir sonucudur.

40

Bkz. STEGER, age, s. 83.

41

Bkz. STEGER, age, s. 93.
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Kültürel küreselleşme ise, dünya üzerindeki kültürel akışların
artmasını ve yayılmasını ifade eder. Kültürel olandan söz ettiğimizde,
anlamın simgesel olarak inşası, ifade edilmesi ve yayılması
kastedilmektedir. 42
Gelişen küresel kültürde aynı olma ve farklı olma arasındaki
gerilim,

ulus-ötesi

medya

şirketlerinin

popüler

kültürün

yayılmasındaki önemi rolü, dillerin küreselleşmesi, maddeci ve
tüketimci değerlerin dünyanın ekolojik sistemleri üzerindeki etkisi,
kültürel küreselleşmenin getirileridir. 43
Küreselleşmenin ideolojik boyutu hakkında bilgi vermeden önce
ideolojinin ne olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. İdeoloji, yaygın
bir biçimde paylaşılan düşünceler, inançlar, yol gösterici normlar ve
değerler ve belli bir grup insan tarafından kabul edilmiş ideallerden
oluşan bir sistem olarak tanımlanabilir. İdeolojiler insanlara yalnızca
dünyanın var olduğu biçimiyle az çok tutarlı bir görüntüsünü değil,
aynı zamanda nasıl olması gerektiğine ilişkin bir tablo da sunarlar.
Bunu yaparken, insan deneyiminin müthiş karmaşıklığını oldukça
basit, genellikle de çarpıtılmış görüntüler, toplumsal veya siyasi
eylemler için bir rehber ve yol gösterici işlevi gören görüntüler
biçiminde düzenlerler. 44
Küreselleşme de tüm toplumsal süreçler gibi, olgunun kendisine
ilişkin bir dizi normlar, talepler, inançlar ve hikâyelerle dolu bir

42

Bkz. STEGER, age, s. 99.

43

Bkz. STEGER, age, s. 100.

44

Bkz. STEGER, age, s. 127.
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ideolojik boyutu içerir. Örneğin, küreselleşmenin ‘iyi’ mi yoksa ‘kötü’
mü olduğuna ilişkin hararetli tartışma, ideoloji alanında gerçekleşir. 45
4. Küresel Kültür ve Toplum Kuramına Bir Bakış
Global köy (global village) kavramını İlk olarak 1964 yılında
Kanadalı

sosyoloji

profesörü

Marshall

Mcluhan

kullandı.46

Mcluhan'ın global köy kavramı bize kültürel düzeyde bir globalleşme
kuramı sunar. Mcluhan'a göre, kültürün temel belirleyici niteliği,
içeriği değil kendisinin iletici bir medyum olmasıdır. Elektronik
iletişim ve hızlı ulaşımın giderek artan etkileri kültürel düzeyde
yapısal bir nitelik göstermekte ve böylece global köyün üyeleri
arasında bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi yaratmaktadır. Bu anlamda,
Mcluhan bu gün CNN ve internet gibi medyumlara gönderimle
önerilen bir elektronik global mekanın kültürel düzeyde oluştuğu
düşüncesine 1960'lı yıllarda bir temel hazırlamaktadır. Fakat
Mcluhan'ın global köy kavramı bize kültürün globalleşmesi ve
modernitenin hegemonyasını marjinlere kadar yayabilme niteliğiyle
ilgili önemli ipuçları verse de, tek boyutlu bir açıklama tarzı temelinde
hareket etmektedir. Global köy, kültürel homojenleşmeyi kendisine
temel alarak, küreselleşmenin iktidar geometrisi içinde küresel-yerel
etkileşiminin, yani heterojenliğin önemini göz ardı etmektedir.
Aynılığa dayalı kültürel homojenleşme ile farklılığa dayalı kültürel
heterojenleşme süreçleri arasındaki gerilim global köy kavramında ele
45

Bkz. STEGER, age, s. 128.

46

Bkz. KOÇDEMİR, Kadir, Küreselleşme-Koordinatları Okumak, İstanbul: Ötüken
Yayınları, 2002, s. 210.
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alınmamakta ve böylece kavram birinci sürecin ikincisine öncüllüğü
ekseninde hareket etmektedir. 47
Küreselleşme süreci eş anlı olarak iki kültür görüntüsü
sunmaktadır.

Bunlardan

ilki

tikel

kültürü

üst

sınırlarına

ulaştırmaktadır. Bu üst sınır ise küredir. Tüm heterojen kültürler
dünyayı kaplayan tek hâkim kültürün içinde erimektedir. Bu kültür
görüntüsü, küresel mekânın fethedilmesini içermektedir. Böyle bir
çerçevede bakıldığında, bu görüntü bir seküler bütünleşme rüyasıdır.
Ulus devletin kültürünün tüm dünyayı kapsaması beklenmektedir.
İkinci görüntü ise, kültürlerin sıkışması ile ilgilidir. Farklı
kültürler hiçbir örgütleyici prensip olmaksızın yan yana akmaktadır.
Bu görüntülerin netleşmesini sağlamak için öncelikle yapılması
gereken küresel kültürü alan olarak düşünmektir. Gelişmiş iletişim
olanakları kültürlerin karşılaşmasına, yan yana akmasına olanak
vermektedir. Giderek artan kültürel hareketlilik ve karmaşa içeren
küresel alan kabulü eş anlı olarak kültürün küreselleşmesinin ikinci
görüntüsünü

önermektedir.

Kültürün

küreselleşmesinin

ivmesi

teknolojik gelişmeler ve ekonomi kaynaklıdır. Teknolojik gelişmeler
geniş kapsamlı zaman-mekân deneyimlerini küresel olarak mümkün
hale getirmektedir. 48
Kültürün çeşitli süreçlerde aktığı görüşü ilk kez Bombay’lı
Appadurai tarafından geliştirilmiştir. Appadurai'nin yaklaşımı içinde
belirleyici olan tema, küresel homojenleştirici güçlerle yerelliği
47

Bkz. KEYMAN, E. Fuat, SARIBAY, A. Yaşar, Küreselleşme Sivil Toplum ve
İslam, Ankara: Vadi Yayınları, 1998, s. 38.

48

Bkz. KEYMAN, age, s. 260.
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oluşturan heterojen güçler arasındaki gerilimdir. Appadurai'nin
terimleriyle

söyleyecek

olursak,

günümüzdeki

küresel

kültür

karmaşık, üst üste binen süreçlerden oluşmaktadır. Bu süreçleri
anlamlandırmak için, merkez-çevre modeli gibi kuramlar birden fazla
merkez ve çevre alınarak geliştirilse bile yeterli olmayacaktır. Küresel
kültür, sürekli bir ayrılma ve yeniden bütünleşme dinamiği
taşımaktadır. Bu dinamik içinde küresel kültür, etnik akış - teknolojik
akış - finansal akış - medya akışı - ideolojik akış olmak üzere beş
boyutta akmaktadır. Bunlardan, teknolojik ve finansal akış küresel
kültürel ekonominin ivmesini artırıcı etki yapmaktadır. Teknoloji hızla
farklı zaman-mekân deneyimlerini üst üste bindirmektedir. Finansal
akış teknolojinin sağladığı olanaklarla son derece hızlı yer
değiştirmektedir. Bu akışlar parçalama ve ayırma etkisi taşımaktadır.
Etnik akış içinde sürekli devingenlik yaratan göçmenler-mültecilerkonuk işçiler yer alır. Giderek daha fazla insan hareket etmektedir ya
da hayalleri hareket etme isteği üzerine kuruludur. Medya akışı ve
ideolojik akış imaj ve haber akışlarının giderek artışına ilişkindir.
Teknoloji ile gelişen elektronik olanaklar ile çeşitli anlatılar birbirinin
içine geçerek akmaktadır. Medyanın haber ve iletişim alanlarında
sıklıkla yeni dönüşümler gerçekleşmektedir. Haber ve imajlar sürekli
yeniden üretilmekte, bunun sonucunda medya akışları ile karakterize
edilen coğrafyalar oluşturulmaktadır. 49
Tam bu noktada küresel üretim tarzları önem arz etmektedir.
Manuel Castells bu yeni üretim tarzını şöyle tanımlar. Bu üretim tarzı

49

Bkz. KEYMAN, age, s. 265-266.
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teknolojik gelişmenin enformasyonel tarzına dayanır, bu tarz tüm
teknolojik değişiklikleri belirler, burada hammadde de, sonuçta ortaya
çıkan şey de enformasyondur. Ortaya çıkan şey üründen çok
yöntemlerdir. Bu alanda ihtiyaçları, toplumsal yeniden üretimi büyük
ölçüde belirleyen önemli üreticiler çalışmaktadır. Bu enformasyonel
tarz, artıktan aldığı payı artırarak, yeni bir toplumsal bölüşüm
sayesinde

sermaye

birikimini

ve

politikanın

egemenliğini

meşrulaştırmaya yönelik devlet müdahalesini önemli ölçüde önleyerek
ve daha kârlı pazarlar açmak için, tüm ekonomik süreçleri hızla
uluslararası

platforma

yaymak

yoluyla

kapitalizmi

yeniden

yapılandırarak, onun başarıyla işlemesini mümkün kılmıştır.50
Küreselleşmeden önce, bugün herkesçe uluslararası bir dünya
pazarına bağladığı kabul edilen iletişimin hızı, asla zaman ve mekânın
fiziksel belirlenim kategorilerinde, insanların nereden geldiğini, tarihi
ve tarihleri kimin belirlediğini önemli bir soru haline getirecek şekilde
bir sıçrama oluşturmamıştır. 51
Küresel üretim tarzı sadece gelip geri giden veya başka bir
ülkeye geçen çok sayıda işçi demek değildir, aynı zamanda geldikleri
ülkelerle, geniş topluluklarıyla da desteklenen, yeni araçlarla sürekli
irtibat kurabilen insanlar demektir. Appadurai’nin mozaik saptaması
bu insanların yaşadıklarını anlamamıza yardım edecektir.
Appadurai, “Etnik mozaikle anlatmak istediğim, yaşadığımız
değişen

dünyayı

oluşturan

insanların

manzarasıdır:

Turistler,

göçmenler, mülteciler, sürgünler, iş için göç edenler ve başka bir
50

Bkz. BAŞKAYA, age, s. 86-87.
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Bkz. BAŞKAYA, age, s. 87.
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ülkeye taşınan diğer gruplar ve insanlar dünyanın ana öğelerinden
birini oluşturuyorlar ve ulusların iç ve dış politikalarını, bugüne değin
görülmemiş derecede etkiledikleri gözlemlenebiliyor. Bu demek
değildir ki hiçbir yerde görece durağan topluluklar, akrabalık, dostluk,
iş veya eğlence ağları veya doğum, ikamet veya akrabalık ilişkileri
kalmamıştır. Bu böylesi çarpık kalıplar, her yerde insan hareketinin
bir dokunuşuyla, daha çok insan veya grup taşınmak gerektiği gerçeği
ile yüz yüze kalınca veya taşınma isteği ile hayaller kurulunca yıkılır.
Dahası, hem gerçekler hem de hayaller daha büyük ölçektedir.
Uluslararası sermaye ihtiyaçlarını değiştirdikçe, üretim ve teknoloji
yeni ihtiyaçlar doğurdukça, ulus devletler nüfusla ilgili politikalarını
değiştirdikçe, bu taşınan gruplar, artık isteseler de hayal güçlerini
uzun süre bastıramazlar.” 52 demektedir.
Ekonomik küreselleşme, güçlü bir küresel etken olarak
sermayenin küreselleşmesi, sınırsız bir pazar yaratarak ulusdevletlerin otoritesini sarsarken, kültürel küreselleşme de alternatif
moderniteleri ve kültürel kimlik tanımlarını beraberinde getiren yerel
tepkiler doğurarak ulusal kalkınma kavramını sorunsallaştırmaktadır.
Dolayısıyla, küreselleşen dünyamızda toplumsal değişimin içeriğini
ve yönünü biçimlendiren, yalnızca devletlerarası ilişkiler ya da analiz
birimi olarak ulus değil, evrensel Batı değerleri ile tekil-yerel
özgünlük iddiaları arasındaki etkileşimler de başta gelmektedir. 53
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Türkiye bu anlamda bir istisna oluşturmayıp, tam tersine, son on
yıl içinde çok hızlı bir toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal
değişim geçirmiş ve bu değişim toplumsal yaşamın her alanında
kendini göstermiştir. 54
5. Ekonomik Küreselleşme ve Küresel Ekonominin Yapısı
5. 1. Ekonomik Küreselleşme
Ekonomide küreselleşmenin ne olduğuna dair yazılmış çok şey
bulunmaktadır. Ekonomik küreselleşmeyi en basit anlamıyla "Birleşik
Kaplar Ortamı" olarak tanımlayabiliriz. 55 Azgelişmiş ülkeler açısından
ekonomide

küreselleşmenin

özeti

mal,

hizmet

ve

sermaye

piyasalarının metropol ülkelere açılması demektir. 56
Genel olarak küreselleşme, birbirleriyle kendi aralarında ilişkili
beş değişkene bağlı olarak dünya ekonomisinde artmakta olan
entegrasyonu ifade etmektedir.
1. Uluslararası ticaret (düşük ticaret bariyeri ve daha çok rekabet)
2. Finansal Akım (direkt yabancı yatırım, teknoloji transferlerilisans, portföy yatırımı ve borç)
3. İletişim (geleneksel medya ve internet)
4. Ulaşım, elektronik, mühendislik ve ilgili alanlardaki teknolojik
gelişmeler

54
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5. Nüfus hareketliliği, özellikle işçi sınıfının dünya üzerindeki
hareketi 57
Ekonomik küreselleşme, dünya ölçeğinde karşılıklı ekonomik
etkileşimlerin yoğunlaşmasını ve yaygınlaşmasını ifade etmektedir.
Muazzam sermaye ve teknoloji akışları mal ve hizmet ticaretini teşvik
etmiştir. Piyasalar dünyadaki yaygınlık alanlarını genişletmiş ve bu
süreçte ulusal ekonomiler arasında yeni bağlantılar oluşturmuştur. 21.
Yüzyılın küresel ekonomik düzeninin önemli yapı taşları olan dev
ulus ötesi şirketler, güçlü uluslararası ekonomik kuruluşlar ve büyük
bölgesel ticaret sistemleri ortaya çıkmıştır. 58
Çağdaş ekonomik küreselleşmenin başlangıcı, II. Dünya
Savaşı’nın sonlarına doğru sakin bir New England kasabası olan
Bretton Woods’da toplanan bir ekonomi konferansında oluşturulan
yeni bir uluslararası ekonomik düzeninin tedrici olarak ortaya
çıkmasına kadar uzanır. Küresel Kuzey’in önemli ekonomik güçleri,
ABD ve Büyük Britanya’nın önderliğinde, iki savaş arası dönemde
(1918-39) uyguladıkları korumacı politikaları tersine çevirdiler.
Konferansa katılanlar, uluslararası ticareti geliştirme yönünde kesin
bir taahhüde varmanın yanı sıra, uluslararası ekonomik faaliyetler
konusunda bağlayıcı kuralları belirlediler. Bundan başka, ABD
dolarının sabit altın değerine bağlandığı daha istikrarlı bir döviz kuru
sistemini oluşturmaya karar verdiler. Her ülke, bu belirlenen
kısıtlamalar içinde, kendi sınırlarının geçirgenliğini kontrol altında
57
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tutmakta serbestti. Bu durum, devletlerin kendi siyasi ve ekonomik
gündemlerini belirlemelerine imkân veriyordu. 59
Bretton Woods aynı zamanda üç yeni uluslararası ekonomik
örgütün oluşturulmasının da temellerini attı. Uluslararası Para Fonu,
uluslararası ekonomik sistemin yönetimi için oluşturuldu. Daha sonra
Dünya Bankası olarak bilinen Uluslararası Yeniden İnşa ve Gelişme
Bankası, başlangıçta Avrupa’nın savaş sonrasındaki yeniden inşası
için kredi sağlamak maksadıyla tasarlanmıştı. Fakat 1950’lerde,
bankanın amacı, dünyadaki gelişmekte olan ülkelerdeki çeşitli sanayi
projelerine fon sağlayacak şekilde genişletildi. Son olarak, 1947’de
çok taraflı ticaret anlaşmalarını yapmak ve uygulamakla görevli
küresel bir ticaret örgütü olarak Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması (GATT) oluşturuldu. 1995’de GATT’ın yerine geçmek
üzere Dünya Ticaret Örgütü kuruldu. 60
Son yüzyıl içinde dünya ticaretindeki büyüme, küreselleşmenin
en fazla göze çarpan yüzü olmuştur. Büyük depresyon ve İkinci
Dünya savaşı arasında geçen dönemde ticarette uzun bir süre bir düşüş
gözlenirken, savaşın sonuna doğru ithalat ve ihracat üzerine konan
vergi oranı düşürülmek suretiyle, ticarette artan oranda bir
liberalleşme gözlenmiştir. Vergiler ve ticaret ile ilgili genel
anlaşmanın (GATT) oluşturulması ve GATT’ın bunu takip eden
süreçte Dünya Ticaret Organizasyonuna (WTO) dâhil olmak suretiyle
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kurumsallaşması dünya ticaretinin büyümesinde önemli bir güç
olmuştur. 61
Yaklaşık otuz yıl yürürlükte kalan Bretton Woods düzeni, bazı
gözlemcilerin denetim altındaki kapitalizmin altın çağı olarak
adlandırdıkları dönemin ortaya çıkmasına büyük katkıda bulundu.
Uluslararası sermaye hareketleri üzerindeki mevcut devlet denetimi
mekanizmaları, tam istihdamı ve refah devletinin genişlemesini
mümkün kıldı. Artan ücretler ve gelişen toplumsal hizmetler, küresel
Kuzey’in zengin ülkelerinde, geçici bir sınıfsal uzlaşmayı sağladı.
Ancak 1970’lerin başlarında Bretton Woods sistemi çöktü. Bu
sistemin terk edilmesi, daha sonraları yorumcuların yeni küresel
ekonomik düzenin doğum sancıları olarak belirledikleri bütünleştirici
ekonomik eğilimleri güçlendirdi. 62
Başkan Richard Nixon, dünyada ABD kökenli sanayilerin
ekonomik rekabet gücünü zayıflatan önemli siyasi değişimlere tepki
olarak 1971’de altına dayalı sabit kur sisteminden vazgeçti. Bunu
izleyen onyılın özelliği, yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, kamu
kesimi açıkları ve OPEC’in dünya petrol arzının önemli bir bölümünü
denetleyebilme gücünden kaynaklanan, daha önce görülmemiş iki
enerji krizi biçimindeki küresel ekonomik istikrarsızlıktı. Küresel
Kuzey’in denetlenen kapitalizm modeliyle en fazla ilişkilendirilen
küresel Kuzey’deki siyasi güçler, ekonomik ve sosyal politika olarak
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‘neoliberal’ bir yaklaşımı savunan muhafazakâr siyasi partiler
tarafından bir dizi şaşırtıcı seçim yenilgisine uğratıldı.63
Ekonomik

küreselleşmeden

bahsederken

neo-liberalizm,

konumuz açısından önemli bir kavram olmaktadır. Bu sebeple neoliberalizmin ne olduğunu açıklayacak olursak şunları söyleyebiliriz.
Neo-liberalizmin kökenleri Adam Simith (1723-90) ve David
Ricardo’nun (1772-1823) klasik liberal düşüncelerine uzanır. Her ikisi
de, piyasayı, arz ve talebi dengelemeye yönelen, böylece kaynakların
en etkin dağılımını sağlayan, kendi kendini düzenleyen bir mekanizma
olarak görüyorlardı. Bu İngiliz filozoflar, serbest rekabetin önüne
konulacak herhangi bir kısıtlamanın piyasa mekanizmasının doğal
etkinliğine müdahale olacağını ve sonuçta toplumsal durgunluğa,
siyasi yolsuzluğa ve önlem almayan devlet bürokrasilerinin ortaya
çıkmasına yol açacağını düşünmüşlerdir. Ayrıca, ithalattaki vergilerin
ortadan kaldırılmasını ve ülkeler arasındaki mal ve sermaye
akışlarının önündeki engellerin kaldırılmasını savunmuşlardır. Somut
neoliberal önlem olarak aşağıdaki uygulamalar sıralanmıştır.
1. Kamu işletmelerinin özelleştirilmesi
2. Ekonomideki düzenlemelere son verilmesi
3. Ticaret ve sanayinin liberalleşmesi
4. Vergilerde büyük indirim yapılması
5. İşsizliği artırma riski söz konusu olsa bile, enflasyonu denetim
altında tutmak için parasalcı önlemler
6. Örgütlü işgücü üzerindeki sıkı denetim
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7. Kamu harcamalarının, özellikle de sosyal harcamaların kısılması
8. Devletin küçültülmesi
9. Uluslararası piyasaların gelişmesi
10. Küresel

finans

akışlarının

üzerindeki

denetimlerin

kaldırılması. 64
II. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda Avrupa’daki ve ABD’deki
en muhafazakâr siyasi partiler bile laissez-faire 65 düşüncesini
reddettiler ve bunun yerine Bretton Woods sisteminin mimarı olan
İngiliz ekonomist Maynard Keynes’in yaydığı, daha yoğun bir devlet
müdahaleciliğini benimsediler. Fakat 1980’lere gelindiğinde, İngiltere
başbakanı Margaret Thatcher ve ABD Başkanı Ronald Reagan,
Keynesciliğe karşı neoliberal devrimin başını çektiler ve bilinçli bir
şekilde,

küreselleşme

kavramını

dünya

ekonomilerinin

‘liberalleştirilmesi’ ile ilişkilendirdiler. 66
Bu yeni neoliberal ekonomi düzeni, 1989-91’de Sovyetler
Birliği ve Doğu Avrupa’da komünizmin çökmesiyle daha da meşruluk
kazanmıştır. O tarihten beri ekonomik küreselleşmeyle ilişkili en
önemli üç gelişme, ticaret ve finansmanın uluslararasılaşması, ulusötesi şirketlerin artan gücü ve IMF, DB ve DTÖ gibi uluslararası
ekonomik kuruluşların rolünün artması olmuştur. 67
Bütün bu uluslararası

düzenlemeler paralelinde, küresel

piyasanın getirdiği kolaylıklar doğrultusunda birçok girişimci, kendi
64
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ülkeleri dışındaki ülkelere gidip yatırımlarını orada yapmakta ve kâr
transferini gerçekleştirmektedir. Emek, eğer önünde engel yoksa
serbest dolaşıma konu olmaktadır. Otomotiv veya tekstil ya da
elektronik eşya işçisi nerede yüksek ücret veriyorlarsa oraya gidip
çalışacaktır. Örneğin Almanya yabancı işçi istihdamı kararı aldığında
Türk işçileri Almanya’ya gidip çalışmaya başlamışlardır. Sermaye,
getiri nerede yüksekse oraya akar. Günümüzde işgücünün serbest
dolaşımı fazla serbest değildir. Avrupa Birliği, üyeleri arasından kısıtlı
sayıda ülke için bu serbestliği tanıdı. Buna karşılık örneğin Türk ya da
Polonya işçileri ücret daha yüksek olduğu için serbestçe gidip Fransa
ya da İtalya’da işe giremiyor. Ülkeler bu tür bir serbest dolaşıma izin
vermiyor. Buna karşılık küreselleşmeyle birlikte sermaye hareketleri
serbestleşti. Bunu kaynak ihtiyacı olduğu için gelişme yolundaki
ülkeler bile destekliyor. Örneğin Türkiye işgücünün kendi ülkesine
serbestçe akışını kabul etmiyor ama sermaye hareketlerine serbestlik
tanımış durumda. Böylece cari açığını finanse edebiliyor, daha
doğrusu yüksek ithalat yapabilmesi mümkün olabiliyor. 68
Sermaye

hareketlerinin

serbestleşmesi

kapitalizmin

küreselleşmesinin önünü açan temel olgudur. Buradaki şekilde konu
yalnızca borç verme açısından ve faizin etkisi çerçevesinde ele
alınmıştır. Bunun yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerde hisse senedi
piyasasının kârlılığı ve doğrudan sermaye yatırımlarının elde edeceği
getirilerin yüksekliği de sermayenin gelişmiş ülkelerden bu ülkelere
68
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akmasına yol açmaktadır. Küreselleşme bu akımın ters yönlü olmasına
olanak sağlamıştır. Herhangi bir gelişme yolundaki ülkeden bir
başkasına sermaye akımı olabildiği gibi, gelişmiş ülkelere de sermaye
akımı gerçekleşmektedir. Burada önemli olan, getirinin yüksekliği ve
kuşkusuz risk faktörünün büyüklüğüdür. Bunlar nerede uygunsa
sermaye hareketleri oraya yönelmektedir. 69
Serbest ticareti savunanlar, kamuoyunu, ülkeler arasındaki
mevcut ticaret engellerinin ortadan kaldırılmasının veya azaltılmasının
tüketicilere daha fazla tercih olanağı sağlayacağı, barışçı uluslararası
ilişkileri

güçlendireceği

ve

dünyada

yeni

teknolojileri

yaygınlaştıracağı konusunda ikna etmeye çalışmaktadır. 70
Serbest ticaretin bir sonucu olarak bazı ulusal ekonomilerin
verimliliklerini artırdıklarına ilişkin kanıtlar mevcuttur. Bundan başka,
uzmanlaşma,

rekabet

ve

teknolojinin

yaygınlaşması

yoluyla

toplumların sağladıkları bazı yararlar bulunmaktadır. Ancak serbest
ticaretten sağlanan karların ülkelerin kendi içinde ve kendi aralarında
hakça dağıtılıp dağıtılmadığı konusu o kadar berrak değildir. Birçok
araştırma, zengin ve yoksul ülkeler arasındaki uçurumun giderek daha
hızlı bir şekilde genişlediğini göstermektedir. Bu nedenle, serbest
ticaretin savunucuları, toplumsal denetim mekanizmalarının ortadan
kaldırılmasının küresel işgücü standartlarını aşağı çektiğini, ekolojik
bozulmayı hızlandırdığını ve küresel Güney’in Kuzey’e olan
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borçlarını arttırdığını öne süren işçi sendikalarının ve çevreci grupların
sert eleştirileriyle karşılaşmışlardır. 71
Ticaretin

uluslararasılaşması

finans

işlemlerindeki

serbestleşmeyle birlikte gerçekleşmiştir. Temel öğeleri arasında faiz
oranlarının serbest bırakılması, kredi denetimlerinin kaldırılması ve
devletin

mülkiyetindeki

bankaların

ve

finans

kuruluşlarının

özelleştirilmesi bulunmaktadır. Finansal ticaretin küreselleşmesi, daha
az kısıtlama ve daha fazla yatırım fırsatı sağlayarak, finans sektörünün
çeşitli

bölümleri

arasındaki

akışların

artması

imkânını

doğurmaktadır. 72
Uluslararası ticaret, tüm mal ve hizmetleri ülke sınırları
dâhilinde üretme ihtiyacını ortadan kaldırmak suretiyle, uluslara
ürettiklerini artırma imkânı verir. Bir ülke böylelikle şirketlerinin
nispeten daha üretken oldukları sanayi ve alt sanayilerde uzmanlaşıp,
firmaların yabancı rakiplerinden daha az üretken oldukları mal ve
hizmetleri de ithal edebilir. O halde, ihracat kadar ithalat da üretkenlik
artışının bütünleyici parçasıdır. 73
Ulusal bir ekonomi ileri gidecekse eğer, bazı sanayi ve alt
sanayilerdeki piyasa konumları mecburen kaybedilmek zorundadır.
Bu gibi sanayileri sübvansiyonlar, koruma veya başka müdahale
biçimleri sayesinde sürdürme çabası sadece ülke ekonomisinde kalite
artışını yavaşlatır ve ulusun uzun vadeli hayat standardını sınırlar. 74
71
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Uluslararası ticaret ve yatırımlar ulusal üretkenlikle büyük
ilerlemelere yol açabildikleri gibi, onu tehlikeye de sokabilirler.
Çünkü uluslararası rekabete açıklık her sanayi için, yabancı rakiplerle
boy ölçüşebilme bakımından mutlak bir üretkenlik standardı meydana
getirmektedir, ulusal ekonomi sınırları dâhilindeki diğer sanayilerle
karşılaştırılacak göreli bir üretkenlik değil sadece. 75Yüksek üretim
hacimli işletmelerden oluşan eski çekirdek piramitlerin yerini almakta
olan, yüksek değerli işletmelerden oluşan yeni örgütsel ağlar
yerkürenin dört bir köşesine ulaşıyor. 76
Eğer

küreselleşmeyi

finansal

emperyalizm

olarak

değerlendirirsek bu öngörü, sermaye hareketlerinin serbestleşmesiyle
gerçekleşen küreselleşmeyle doğrulanmış oluyor. Küreselleşmiş
kapitalist üretim en ucuz emeği istihdam ederek dünyada ücretlerin
artmasına

engel

olmaktadır.

Onun

içindir

ki

küreselleşmeyi

kapitalizmin en yüksek aşaması olarak tanımlamak doğru olacaktır.
Küreselleşmeyi eğer kapitalist yaşam tarzının, yani piyasa sisteminin,
dış ticaret serbestliğinin, tüketimin ve tüketicinin önceliğinin dünya
çapında yaygınlaştırılması biçiminde tanımlarsak gerçekten bu
aşamayı kapitalizmin en yüksek aşaması olarak kabul etmek
gerekiyor. Sermayenin küreselleştiği ama emeğin küreselleşemediği
bir ortam hiç kuşkusuz kapitalizmin küreselleşmesini ifade eder. 77
Kapitalizmin küreselleşmesi, piyasa sisteminin özünde yer alan
kriz yaratıcı mekanizmayı bütün dünyaya yaymış bulunuyor.
75

Bkz. ÖZEL, age, s. 48.

76

Bkz. ÖZEL, age, s. 59.

77

Bkz. EĞİLMEZ, age, s. 44-45.

Küreselleşme Ekonomi ve Din

| 41

Sermayenin hareket serbestliği kazanması, girişimcinin sermayeyi
alıp, en ucuza doğal kaynakları bulabileceği, emeğe en düşük ücreti
ödeyeceği ve dolayısıyla en yüksek getiriyi sağlayacağı yerlere
serbestçe giderek çok daha yüksek kazançlar sağlayabilmesi demektir.
Aslında girişimci sermayeyi kendi imkânından koymayıp, borç olarak
aldığında onu da en ucuza sağlayabileceği yerden alıp gitmektedir.
Kapitalizmin dünyaya yayılması, öncelikle jeopolitik alanda ortaya
çıkmıştır. Sovyet Bloku’nun çöküşüyle kapitalizmin yayılmasının
önündeki en önemli engel ortadan kalkmıştır. Çin gibi komünist
rejimlerin hâlâ var olduğu ülkelerde ise bunu kısmen pazar
ekonomisine ve onun yol açtığı sermaye akışına açılma politikalarına
borçlular. Diğer yerlere, Afrika ve Latin Amerika’ya kapitalizmin
girmesi IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası mali kuruluşlar
tarafından sistematik olarak sağlanmıştır. Seksenli yılların başında bu
bölgeleri vuran borç krizi nedeniyle önem kazanan bu kurumlar, tüm
güçlerini borçlu ülkelerin ekonomi politikalarında ve iktisadi
kurumlarında reform yapılması için kullanmışlardır; bu reformun da
amacı gayet açık olarak piyasa ekonomisi mantığını yaymaktır. 78
Küreselleşme olgusu, bu sürecin devamı olmaktan çok bir
dönüşümü ifade ediyor. Küresel ekonominin bütünü oluşturan
parçaların gittikçe daha fazla entegre olması, ona kendine özgü bir
dinamik kazandırıyor ve bu dinamik gittikçe daha fazla devletlerin
kontrolünden çıkıyor ve paranın kontrolü, kamu finansmanının idare
edilmesi gibi devletlerin bazı başlıca egemenlik alanlarına zarar
78
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veriyor. İletişim devrimi sayesinde verilerin, imajların ve sermayenin
dolaşımının aşırı boyutlara ulaşması, birçok alanda sınır ya da bölge
kavramlarını ortadan kaldırıyor. Buna karşılık, üretimin ulus aşırı bir
düzlemde düzenlenmesine yardım ediyor ve tüketim normlarının
küreselleşmesine katkıda bulunuyor. Ellili yıllara kadar malların ve
sermayenin dolaşımını oluşturan bütünleyiciliğin yerini, pazarları ve
kaynakları kontrol etmek amacıyla genelleşen bir rekabet almıştır. 79
Uluslararası

ticaretin

gelişmesi

ulusal

ekonomilerdeki

büyümenin doğal bir uzantısıdır. Ekonomik tarih ise, pazarların, yerel,
kentli bir temelden yola çıkarak, bölgesel, ulusal uluslararası
pazarlardan geçip bu günkü evrensel pazara ulaşmasıyla, pazarların
gitgide entegre olmalarının tarihidir. Uluslararası ticaretin yayılması,
ulaşım maliyetlerinin düşmesinin de yardımıyla, dünya ölçeğinde
işbölümü ilkesinin yayılmasının nedenidir. 80
İçten dışa doğru genişleyen böyle bir ekonomik hareket olgusu,
Adam Smith’in 1776 yılında yayımlanan Ulusların Zenginliği adlı
eserinde geliştirdiği kuramlara dayanır. Smith’e göre, iktisadi
çözümlemenin psikoloji temeli insanın bir şeyi başkası karşılığında
değiş tokuş etme, değiştirme ve satma yönündeki doğal eğilimindedir.
İnsanın değiş tokuş yapmaya yönelik bu doğal eğilimi, siyasi ya da
ahlaki otoriteler tarafından bazı keyfi yasaklarla engellenmedikçe,
işbölümünü, dolayısıyla ulusların zenginliğinin temeli olan üretim
yeterliliğini mümkün kılmaktadır. 81
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Alışveriş alanlarının genişlemesi, hem uzmanlaşmış mesleklerin
ve faaliyet dallarının çoğalması, hem de her girişimin kendi içinde
işlerini teknik olarak bölmesi sayesinde, ekonominin küresel
üretkenliğini arttırmayı sağlar. Smith’in “biri demiri liflere ayırır,
diğeri onu eğer, üçüncüsü keser, dördüncüsü yontar, beşinci de ucunu
biler v.b.” şeklindeki ünlü iğne fabrikası örneği yeniden ele
alındığında, her bir uzmanlaşmış işçinin tam gün istihdam
edilmesinin, ancak belirli bir satış hacmi yakalandıktan itibaren
verimli

hale

işbölümünün,

geldiği

açıkça

pazarların

görülüyor.

menziliyle

Bu

sınırlı

anlamda
olduğunu

Smith,
iddia

edebilmişti. 82
Dolayısıyla ekonomilerin uluslararasılaştırılması, yerel düzeyde
başlayan büyümenin organik sürecinin izlenmesinden başka bir şey
olamaz ve işbölümü de onun başlıca dayanağıdır. Bu geleneksel
anlayışa göre, uluslararası bir ekonomi oluşumunu hazırlayan zincirin
halkalarının sırası şematik olarak şu şekilde özetlenebilir. Başlangıçta
temel ekonomik birimler (aileler, klanlar, köyler) dışa kapalı bir
yaşam sürmekte ve ürettiklerinin büyük bir kısmını tüketmektedirler;
üretimin otarşik 83 düzenlenmesi aslında bir üretim fazlası olduğu
durumda alışverişlere alan sağlar, bu üretim fazlası başka birimlerin
ürünleriyle takas edilebilir; üretim fazlalarının değiş tokuş edildiği
pazarlar bu şekilde oluştu ve çarçabuk para ortaya çıkıp üste verilen
ürünün yerini aldı ve alışveriş imkânlarını çoğalttı. Pazarların
mevcudiyeti ve para kullanımının yaygınlaşması giderek yerli
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üretimin otarşik yapısının yok olmasına neden olmuş ve üretim artık
pazara yönelik olup kâr amacıyla yapılır hale geldiğinden,
faaliyetlerde uzmanlaşmayı körüklemiştir. Hemen ardından, işbölümü
ticaretin

yayılma ritmine uyarak derinleşmiş, ticaret giderek

faaliyetlerin tamamını çevreler olmuş ve ticaret ağı, tek bir evrensel
pazar oluşturacak kadar sınırları aşmıştır. 84
5. 2. Küresel Ekonominin Yapısı
Radikal anlamıyla küreselleşme, sadece mevcut ekonomik
ilişkiler çerçevesinde daha fazla uluslararası ticaret ve yatırıma
yönelik konjoktürel bir değişiklik olarak değil, yeni bir ekonomik
yapının ortaya çıkması olarak da alınmalıdır. Bu tür iddialı ve tek
taraflı bir ideal tip uluslararasılaşma derecelerini ayrıştırmamızı, bazı
olasılıkları elememizi ve iddiaları birbirine karıştırmaktan uzak
durabilmemizi mümkün kılar. Elde böyle bir model varsa, bunu
uluslararası eğilimlerin göstergeleriyle karşılaştırıp değerlendirmek
olanaklıdır; bu model önceki olgunun, yani yeni ulus üstü bir
ekonomik sistemin gelişip gelişmediğini az çok akla yatkın bir
biçimde belirlememizi sağlar. Bunu yapmak için iki temel, karşıt ideal
uluslararası ekonomi tipi geliştirdik. Tamamen küreselleşmiş bir
ekonomi ve temelde hala nispeten birbirinden ayrı ulusal ekonomiler
arasındaki değişimle nitelenen ve firmalar ile sektörlerin rekabet
performansları gibi birçok sonucun ulusal düzeydeki süreçler
tarafından belirlenmesiyle kendini gösteren açık bir uluslararası
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ekonomi. Bu ideal tipler, konuları kavramsal olarak netleştirmemizi
sağladıkları, başka bir deyişle yeni küresel bir ekonomi ile kapsamlı
ve yoğunlaşan uluslararası ekonomik ilişkiler arasındaki ayrımı
belirledikleri sürece değerlidirler. Genelde, bunlardan ikincisi için
geçerli olan kanıtlar ilkini doğruluyormuş gibi kullanılıyor. Birkaç
dürüst teorisyen dışında iddialı küreselleşme savunucuları, bu
farklılığı ya da hangi kanıtın küresel bir ekonomi yönünde yapısal bir
değişikliğe işaret ettiğini belirlemekte başarısız oldular. Dış ticaretin
giderek öne çıkması ve önemli miktarda, büyüyen uluslararası
sermaye akışı, kendi başına, küreselleşme adı verilen yeni ve ayrı bir
olgunun kanıtı değildir. 85
Uluslararası bir ekonomide temel birimler ulusal ekonomilerdir.
Ticaret ve yatırım, bu ulusal ekonomiler arasında artan bir karşılıklı
bağlantı yaratır. Böyle bir süreç giderek daha fazla ulusun ve
ekonomik aktörün dünya piyasasındaki ilişkilere eklemlenmesini
gerektirir. Sonuçta ticaret ilişkileri, ulusal uzmanlaşma ve uluslararası
işbölümü biçimini alır. Öte yandan ticaretin önemi giderek yerini
uluslararası yatırım ilişkilerinin önceliğine bırakır; bu ilişkiler
sistemin düzenleyici ilkesi rolünü oynar. Uluslararasındaki bağımlılık
ise, stratejik bir bağımlılık olmayı sürdürür. Bu da, yerel ve
uluslararası politika oluşturma çerçeveleri ile ekonomik işlerin
yönetiminin göreli ayrımının sürmesi demektir, aynı zamanda
ekonomik etkiler bakımından da yine göreli bir ayrım anlamına gelir.
Etkileşimler bilardo toplarının çarpışmasına benzer. Uluslararası
85
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olaylar doğrudan doğruya ve zorunlu olarak yerel ekonomiye nüfuz
etmezler, ulusal politika ve süreçler aracılığıyla yansıtılırlar.
Uluslararası ve yerel politika alanları ya farklı yönetişim düzeyleri
olarak nispeten ayrı kalırlar ya da otomatik olarak işlerler. İkinci
durumda ayarlamalar, otoritelerin ya da kamusal yapıların politika
konuları olarak değil, düzensiz ya da kendiliğinden ortaya çıkan
piyasa güçlerinin sonucu olarak düşünülür. 86
Küreselleşmiş bir ekonomi, uluslararası ekonomiden farklı bir
ideal tiptir; bu model, uluslararası ekonomiyle karşıtlaştırılarak
geliştirilebilir. Böyle küresel bir sistem farklı ulusal ekonomileri
içerir, bu ekonomiler uluslararası süreçler ve işlemlerle sisteme
yeniden eklemlenir. Uluslararası ekonomide ise tersine, ulusal
ekonomiler düzeyinde belirlenen süreçler egemendir ve uluslararası
olgular ulusal ekonomilerin ayrı ve farklı icraatlarının yarattığı
sonuçlardır. Uluslararası ekonomi, ulusal işlevlerin toplamıdır.
Dolayısıyla, böyle bir ekonomide, sözgelimi finans piyasaları ve
mamul mal ticaretinde yaygın ve oranı giderek yükselen uluslararası
ekonomik etkileşimler olsa da, bunlar ulusal ekonomik aktörler ve
onların kamusal düzenleyicileri için fırsat ya da kısıtlama işlevi
görürler. 87
Küresel ekonomi bu ulus temelli etkileşimleri yeni bir güç
düzeyine yükseltir. Piyasalar ve üretim gerçekten küreselleşince,
uluslararası ekonomik sistem toplumsal yerleşiklikten çıkar ve
özerkleşir. Özel şirketlerin ya da kamu düzenleyicilerinin yerel
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politikaları, hareket alanlarındaki üstün uluslararası belirleyicileri
sürekli hesaba katmak zorundadır. Tüm sistemi etkileyen bağımlılık
arttıkça, ulusal düzey uluslararası düzey tarafından içerilir ve
dönüştürülür. Böyle küresel bir ekonomide kamu otoritelerinin
sorunu, ekonomik aktörler arasındaki sistemli bağımlılığın üstesinden
gelebilmek için, düzenleyici girişimleri birleştiren ve koordine eden
politikalar oluşturmaktır. 88
Öyleyse küreselleşmiş bir ekonominin ilk önemli sonucu, böyle
bir

ekonominin

yönetişiminin

temel

bir

açmaz

taşımasıdır.

Düzenleyicilerin etkin bir işbirliği yürüttüğü ve çıkarlarının örtüştüğü
kabul edilse bile, toplumsal koşullarından soyutlanmış küresel
piyasaları düzenlemek zordur. Başlıca zorluk, küresel piyasa
güçleriyle başa çıkacak etkili ve bütünleşmiş uluslararası ve ulusal
kamu politikası modelleri oluşturmaktır. Ülkelerin ve piyasaların
sistematik

ekonomik

tüketicilerinin

bağımlılığının

tamamen

bağımsız

zorunlu
ve

sonucu,
verimli

dünya
piyasa

mekanizmalarından faydalandığı uyumlu bir bütünleşme olmayacaktır
kesinlikle. Aksine, başarılı ve gelişmiş devletlerin ve bölgelerin
halklarının bile, küreselliklerinden ötürü özerk ve kontrol dışı olan
piyasa güçlerinin insafına kalması son derece yüksek bir olasılıktır. Bu
durumda bağımlılık, farklı seviyelerde yer alan düzenleyici ajanlar
arasındaki ayrışmayı, yani rekabet ve çelişkiyi, kendiliğinden
kolaylaştırır. Böyle bir çelişki, küresel düzeydeki mevcut kamu
yönetişimini daha da zayıflatır. Serbest piyasanın verimli olduğunu ve
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kontrolün kamu kurumları yerine şirketlerin elinde olmasının daha iyi
olacağını savunanlar bunu, modası geçmiş ve verimsiz ulusal kamu
müdahalelerinin engelleyiciliğinden kurtulmuş akılcı dünya düzeni
olarak görürler. Diğerleri, yani daha az iyimser fakat küreselleşmenin
gerçekleştiğine ikna olmuş olanlar bunu, piyasanın başarısızlıklarına
ya da bazı bölgelerdeki olumsuz rekabetin sonucu olarak ortaya çıkan
maliyetlere

karşı

genelleştirilebilir

bir

kamusal

güvencenin

olamayacağı bir dünya sistemi olarak görürler. 89
Küreselleşen uluslararası ekonomi düşüncesinin ikinci önemli
sonucu, çok uluslu şirketlerin, dünya ekonomisinin as oyuncuları
olarak ulus ötesi olan, dünyada en güvenli ya da en yüksek kazancın
olduğu yerlere yerleşmeyi veya taşınmayı en azından potansiyel
olarak uman, özel bir ulusal kimliği olmayan, gerçekten serbest olan
sermayedir.

Finans

sektöründe

bir

düğmeye

dokunmakla

ulaşılabilecek ve gerçek bir küresel ekonomide ulusal para
politikalarına dayanılmaksızın tamamen piyasa güçleri tarafından
kabul ettirilecek bir şeydir bu. Birincil üretim şirketleri söz konusu
olduğunda, ulus ötesi şirketler, strateji ve fırsatların dayattığı biçimde
kaynak sağlar, üretir ve küresel düzeyde pazarlama yaparlar. Şirket
artık çok uluslu şirketlerde olduğu gibi öncelikli bir ulusal alana
dayanmayıp, küresel operasyonlar aracılığıyla küresel piyasalara
hizmet edecektir. Çok uluslu şirketlerin tersine ulus ötesi şirketler,
belirli ulus devletlerin politikaları tarafından kontrol edilemez hatta
kısıtlanamaz. Herkes tarafından kabul edilen ve dayatılan uluslararası
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düzenleyici standartlar dışında her şeyden kaçabilirler. Bu durumda
ulusal hükümetler, sınırları içindeki çok uluslu şirketlere zarar
verebilecek, bu standartlardan ayrılan düzenleyici politikaları etkin
biçimde

benimseyemezler.

Ulus

ötesi

şirketler

gerçekten

küreselleşmiş bir ekonominin temel göstergesidir. 90
Küreselleşmenin üçüncü sonucu, örgütlü emeğin ekonomik
pazarlık gücünün ve pazarlık etkisinin daha da azalmasıdır.
Küreselleşmiş piyasaların ve ulus ötesi şirketlerin yansıması, açık bir
dünya emek piyasası olacaktır. Bu piyasa, asıl olarak, ülkeden ülkeye
gerçek emek hareketliliğiyle değil, emek maliyeti ve arzı bakımından
en uygun bölgeleri seçen hareketli sermayeyle işler. Böylelikle
kalifiye ve üretken işgücüne ihtiyaç duyan şirketler, düşük ücret
peşinde koşmak yerine, bütün avantajlarından yararlanarak gelişmiş
ülkelerde yerleşmeye devam edebilirler. Küresel sermaye hareketliliği
ve görece sabit ulusal işgücü sağlama eğilimi, emeğin yeterliliğinin ve
motivasyonunun değil, emeğin çok kolay kontrol edildiği ve sosyal
giderlerin daha az olduğu gelişmiş ülkelerin lehine işler. Dolayısıyla
çalışma koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan sosyal demokrat
stratejiler, işletmelerin imtiyazlarını kısıtlamadan ve gelişmiş ülkelerin
ortalamalarından daha yüksek olmayan vergi masraflarıyla emeğin
rekabet gücünü garanti altına alırlarsa geçerlilik kazanabilirler ancak.
Böyle stratejiler kabul edilemez ricalar olmaktan öteye gidemezler.
Küreselleşme eğilimi, ortalama bir örgütlenme halinde olsa bile, emek

90

Bkz. HIRST, age, s. 37.

50 |

İsmail Ekinci

yerine işletmenin, bundan ötürü de emeği değil işletmeyi gözeten
kamu politikalarının destekleyicisidir. 91
Küreselleşmenin sonuncu ve kaçınılmaz sonucu, uluslararası
politik sistemdeki çok kutupluluğun artmasıdır. Şimdiye kadar hâkim
durumda olan ulusal güç, kendi topraklarında da başka bir yerde de
kendine özgü düzenini zorla kabul ettiremez artık; kamusal ya da özel
daha küçük ajanlar, hırslı hegemonlara karşı artan reddetme ve
sakınma güçlerini kullanırlar. Ulus ötesi şirketlerden uluslararası
gönüllü kuruluşlara kadar birçok yapı ulusal hükümetlere karşı göreli
olarak güçlenir ve küresel piyasa ile medyayı kullanarak ulusal sınırlar
ötesindeki tüketici vatandaşlardan meşruiyet ister, bu meşruiyeti elde
eder. Böylece, özellikle gelişmiş ülkelerde vatandaşların çoğu ulusal
bağlarını korusa da, ulusal devletlerin kendilerine has düzenleyici
güçleri azalır. Böyle bir dünyada, ekonomi konusunda ulusal devlet
kontrolünün amaçlarının rasyonalitesi ortadan kalkarken ulusal askeri
güç de etkinliğini kaybeder. Askeri gücün kullanımı, ekonomik
olmayan, milliyet ve din gibi konularla bağlantılı hale gelir. İster
kamusal ister özel olsun farklı türden yapıların ekonomik alandaki
daha spesifik yatırım ve veto güçleri, ulusal devletlerle rekabet etmeye
ve uluslararası politikanın doğasını değiştirmeye başlar. Ekonomi ve
milliyet

birbirinden

uzaklaştıkça,

uluslararası

ekonomi

de

bugünkünden daha endüstriyel ve daha az militan hale gelir. Savaşlar
giderek bölgeselleşir ve küresel ekonomik çıkarları tehdit ettiği
yerlerde yıkıcı bir ekonomik yaptırımla karşılaşır. 92
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ÇUŞ'ların

yararına ulus-devletin iktidarını ve hareket alanını daraltmış,
uluslararası piyasalarda rekabeti kırmış, ulusal bağımsızlık yerine
karşılıklı bağımlılık olgusunu ikame ederek, eşitler içinde daha
eşitlerin öne geçtiği küresel-bölgesel bütünleşme hareketlerinin ya
da başka bir anlatımla yatay olarak eklemlenmiş yeni yapılanmanın
önünü açmıştır. Bu çerçevede gelişmiş batılı ekonomiler açısından
kamusal ya da özel bürokratik iktidardan beklenen, küresel yatırım
alanlarında uluslararası sermayenin karşısına çıkabilecek ulusdevlet egemenliği setinin aşılması, üretim ve pazarlamaya konu
olacak mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına tüm öteki ülkelerin
bir biçimde ikna edilmesidir. Nitekim 1950'ler ile 1960'larda
gelecekte kaybedeni olmayan, uyumlu çalışan, ulus devletler
tarafından idare edilen bir kapitalizmin hüküm süreceği beklentisi,
1980'lerle 1990'larda yerini küresel piyasaların kontrol edilemez
olduğu, ulus, şirket, birey olarak kaybeden olmamanın tek yolunun
rekabetçi olmaktan geçtiği kabulüne bırakmıştır. 93
Serbest ticaret kurallarının koşulsuz ve önüne geçilmez bir
biçimde yayılması ve hepsinden öte, sermaye ve finansın serbest
hareketi yüzünden ‘ekonomi’, tedrici bir biçimde politik kontrol dışına
çıkmaktadır; aslında ekonomi teriminin ilk akla getirdiği anlam politik
olmayan alandır. Politikadan arta kalanların, eski güzel günlerde
olduğu gibi yine devlet tarafından yürütülmesi beklenmekte, ancak
devletin ekonomik yaşamla ilgili hiçbir şeye dokunmasına izin
93

Bkz. TÖRENLİ, Nurcan, Enformasyon Toplumu ve Küreselleşme Sürecinde
Türkiye, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2004, s. 79.
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verilmemektedir. Bu yöndeki herhangi bir girişim, anında karşısında
dünya piyasalarının öfkeli cezai yaptırımlarını bulacaktır. Mevcut
yönetici takımının korktuğu başına gelecek, devletin ekonomik
iktidarsızlığı bir kez daha tüm çıplaklığıyla sergilenmiş olacaktır. 94
Sık sık tekrarlanan, bu yüzden de geçersizleşen kanaatlerin
aksine, sermayenin yeni yurtsuzluğu ile çelimsiz ve aciz egemen
devletlerin çoğalıyor olması arasında ne mantıksal ne de pragmatik bir
çelişki vardır. Hep daha yeni ve hep daha zayıf ve yoksul, politik
olarak bağımsız, yurt temelli kendilikler oluşturmak için koşuşturmak,
küreselleşen ekonomik eğilimlerin tabiatına aykırı değildir; politik
parçalanma, ortaya çıkan dünya toplumunun tekerine sokulmuş ve
enformasyonun serbest dolaşımıyla raptedilmiş bir çomak değildir.
Tam tersine, görüldüğü kadarıyla, ekonominin bütün veçhelerinin
küreselleşmesi ile yurt ilkesine yeniden vurgu yapılması arasında
yakın bir kan bağı, karşılıklı koşullama ve pekiştirme vardır. 95
Küresel finans, ticaret ve enformasyon endüstrisinin hareket
özgürlüğü

ve

amaçlarının

peşine

kısıtlanmaksızın

düşebilme

özgürlüğü, dünya sahnesinin politik parçalanmışlığına bağlıdır. Zayıf
devletlerin varlığından hepsinin de çıkar sağladığı söylenebilir.
Küresel sermayenin rızasıyla varlık kazanmış ve çalışmakta olan bu
tür devletlerarası ve yerellik üstü kurumlar, bilerek ya da farkında
olmadan, sermayenin serbest hareketini engelleyebilecek ya da
yavaşlatabilecek ve piyasa serbestisini sınırlayabilecek her şeyi
94

Bkz. BAUMAN, age, s.77-78.
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sistematik olarak tahrip etsinler diye kendi üyelerine ya da bağımsız
olan devletlere eşgüdümlü basınçlar uygularlar. Kapıları ardına kadar
açmak ve özerk ekonomik politikaya dair her türlü düşünceyi terk
etmek, dünya bankaları ve para fonlarının finans yardımına layık
olmanın ön ve uysallıkla razı olunması gereken koşuludur. Zayıf
devletler, bir yenidünya düzensizliğine benzeyen Yeni Dünya
Düzeni’nin, kendisini sürdürmek ve yeniden üretmek için ihtiyaç
duyduğu şeyin ta kendisidir. Zayıf, sözde devletler, iş hayatının
sürmesi için gerekli olan, ama küresel şirketlerin özgürlüğüne etkili
kısıtlamalar getirebileceği korkusu yaratmayan, faydalı yerel polis
karakolları rolüne kolaylıkla indirgenebilirler. 96
Bugün 21. Yüzyılın başında küresel ekonomi yine olağan üstü
bir sıçrayış döneminden sonra siyasi tıkanıklık belirtileri göstermekte.
Bir taraftan, saf ekonomik gerçekler daha fazla serbest ticaret, daha
akışkan bir uluslararası sermaye hareketi, daha az ulusal yasal
sınırlama ve daha çok teknolojiye işaret ediyor. Diğer bir taraftan,
sosyal dengeler, kültürel tercihler ve çevreyi koruma öncelikleri gibi
etkenler küreselleşmenin siyasi boyutunu ön plana çıkarıyor.
Toplumlar artık yalnızca ekonomik gelişme ile tatmin olmuyorlar.
Batı Avrupa demokrasileri için mevcut sosyal devlet sistemlerinden
tamamen vazgeçmek mümkün değil. Hızla kalkınan ülkeler ise
demokrasi

ile

ekonomik

refah

arasındaki

ilişkiyi

kavrayamadıklarından şeytanın bacağını bir türlü kıramıyor. 97
96
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Ülkeler, üretimin temel öğelerinden sermayeyi kendilerine
çekmek için rekabet etmek zorundadır, bu da, sermayeyi
vergilendirme ve denetleme yetkilerini kısıtlar. Küreselleşmenin
etkisiyle, ekonomik ve sosyal yapılanmamız köklü değişikliklere
uğramıştır. Sermayenin başka yerlere kayabilme yetisi, devletlerin
ulusal ekonomiler üzerindeki kontrollerini zayıflattı. Finans
piyasalarının küreselleşmesi, II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya
çıkan refah devletini devre dışı bıraktı, çünkü sosyal güvenlik
ağına ihtiyaç duyan insanlar ülkelerini terk edemezken, refah
devletinin vergiye tabi tuttuğu sermaye yer değiştirebilmekteydi. 98
1980'lerden bu yana meydana gelen değişim, yeteri kadar iyi
anlaşılmamaktadır. Öyle ki, bu değişimin çoğu kez farkına bile
varılamamıştır. Sermaye her zaman vergilendirilmekten ve
denetimden kaçmaya eğilimli olmuştur; bu durum, günümüzde
vergilendirmeyi ve denetimi azaltma yönünde var olan eğilimin,
evrensel ve ebedi ekonomi yasalarının bir dışavurumu olarak
değerlendirilebilmesine yol açar. Gerçekten de bu yorum, en
azından İngilizce konuşulan ülkelerde hâkim olan yorumdur. Bu
yoruma piyasa köktenciliği adını verdim. Buna göre, kaynakların
dağılımı,

piyasa

mekanizmalarına

bırakılmalıdır;

bu

mekanizmalara müdahale etmek, ekonominin verimliliğine darbe
vuracaktır.

Piyasa

köktenciliğinin

kriterlerine

dayanarak

bakıldığında küreselleşme, son derece başarılı bir proje olarak

98

Bkz. SOROS, George, Küreselleşme Üzerine, Çev: Mert Keçik, İstanbul:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, 2003, s. 2.
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görünmektedir. 99
Ulusal

ekonomilerin

piyasalaşma

sürecini

tamamlaması,

uluslararası piyasalarda bir gelişme dönemine girilmesine neden
olmuştur. Uluslararası hammadde ve mamul mal piyasalarının kurum
ve kuruluşlarının oluşturulması liberalleşme sürecini hızlandırmış,
uluslararası mal piyasalarını küresel boyutlara taşımıştır. Liberalleşme
taraftarları,

küresel

pazarlardan

devlet

müdahaleleri

ortadan

kaldırıldığı ve yeni enformasyon tabanlı teknolojik devrimin yararları
tüm dünyada serbestçe dolaşmaya başladığı zaman, bunu yüksek
büyüme, artan verimlilik ve azalan işsizliğin izleyeceğini iddia
etmişlerdir. Mali liberalizasyon, düşük faiz hadleri ve daha yüksek
küresel yatırımlara yol açmıştır. Bu nedenle para ve sermaye, sermaye
ve bilgi zenginliğini ileri ülkelerden fırsat zenginliği daha yoksul
ülkelere akacak, bu ülkeler arasındaki ekonomik eşitsizlik ortadan
kalkacak ve ekonomik küreselleşme gerçekleşecektir. 100
Sermaye piyasalarını birinci küreselleşme evresinde kuran ve
geliştiren

sanayileşmiş

ülkeler

sermaye

hareketlerini

liberalleşmesinden sonra, merkez ülke konumuna gelmişlerdir. Çevre
konumundaki ülkelerde ise sermaye piyasaları, henüz tam ulusal
liberalleşme

evresini

tamamlamadan

küreselleşme

sürecine

girmişlerdir. Bu süreçle birlikte gelişen ülkeler, yabancı sermaye
ihtiyacını daha çok, sıcak para girişi ile karşılama gayreti içerisinde
olmuşlardır.
99

Gelişmiş

ülkelerdeki

geniş

finansal

sermaye

Bkz. SOROS, age, s.3.

100
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kaynaklarının yüksek kazanç beklentileri liberalleşme yönünde baskı
oluşturmuştur. Bu iki unsur, dünya ekonomisinde teknolojinin ve yeni
yatırım araçlarının yardımı ile son derece hızlı hareket eden,
uluslararası boyutta karar veren yatırımcıların oluşmasına neden
olmuştur. Bu oluşum, küreselleşmenin esasen mal ve sermaye
piyasalarında küresel ölçekte genişleme ve serbestleşmeden ibaret
olan ekonomik yönünü göstermektedir. 101
Küreselleşmenin ekonomik yönü aynı zamanda küreselleşmenin
tehdit boyutunu da oluşturmuştur. Global düzeyde karar veren ve
pazarlara hızlı girip çıkabilen yatırımcılar, mali krizlere neden
olabilmekte,

merkez

bankalarını

iktidarsızlaştıran,

hükümet

politikalarını anında etkisiz bırakan sıcak paradan oluşan çok
iktidarsız bir sermaye akımının oluşmasına neden olarak kriz
sarmalında

bir

ekonomik

yapı

ortaya

çıkarabilmektedir.

Küreselleşmenin gelişen ülkeler açısından yıkıcı etkisi bu boyutta
ortaya çıkmaktadır. Mal ve sermaye piyasalarında yeterli gelişmeyi
sağlamadan,

özellikle

finansal

piyasalardaki

liberasyon

ve

deregülasyon sonucu büyük ölçekli finansal krizler görülmektedir.
Asya, Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye bu tür krizler yaşamıştır ve
yaşamaktadırlar. Kırılgan ekonomik yapıya sahip bu ülkelerin küresel
bir spekülasyona sahip kaldıkları görülmektedir. Oysa makro
ekonomik istikrar, küresel rekabet edebilirliğin en temel koşulu olarak
öne çıkmaktadır. Finansal istikrarsızlıklara ekonomik kuruluşların
getirdikleri çözüm önerileri de yeterince başarılı olamamaktadır.

101
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Ekonomik küreselleşmenin diğer tehdit unsuru ise rekabettir.
Ekonomik küreselleşmenin merkezinde, rekabet gücü yüksek,
sanayileşmiş hatta bilgi toplumu olan gelişmiş ülkelerin olduğu
görülmektedir. Ekonomik küreselleşmenin çevresinde ise, gelişme
sürecinde olan, ucuz işgücü ve bazı diğer makul maliyet kalemleri
dışında rekabet edebilecek güçleri olmayan gelişmekte olan ülkeler
yer almaktadır. Gelişen ülkelerin uzun vadede rekabet edebilirliklerini
geliştirebilecekleri en temel faktörleri iyi yetişmiş insan gücüdür. Bu
ülkelerde eğitim öğretim ile AR-GE alanlarında yapılacak yatırımlarla
elde edilebilecek iyileşmeler, toplumsal dönüşümü istenen yönde kısa
yoldan gerçekleştirme fırsatı verirken, küresel rekabet gücünün temel
referansını da elde etme olanağı sayılabilecektir. Fakat diğer taraftan,
küresel rekabetin artması ile birlikte, dünya ülkeleri arasındaki gelir
dağılımı gelişen ülkeler aleyhine bozulmaktadır. Ayrıca, gelişen
ülkeler içinde olduğu gibi, gelişmiş ülkelerin gelir dağılımında da
bozulmalar meydana gelmektedir. 102
Kapitalist üretim tarzının yayılmasının en çarpıcı özelliklerinden
biri yol açtığı ikili entegre olma ve dışlama olgusudur. Duygusal bir
anlam taşıyan bu iki kavram genellikle sosyalleşmeyle ilgili, yani
toplumsal bağlar kurmak ya da yaratmakla ilgili kullanılmıştır.
Bugünkü ulus-devletlerde asıl vektör aile, vatandaşlık, eğitim sistemi
ve meslek hayatıdır. Din gibi sanayi öncesi toplumlarda merkezi bir
rol oynayan diğer sosyalleşmeler ekonomik olarak en gelişmiş
toplumlarda yavaş yavaş geri plana itilmiştir. Ekonomik olarak az

102
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gelişmiş birkaç toplumda toplumsal bağlılığın hâlâ en önemli etmeni
olmaya devam ediyorlar. 103
Sosyalleşmenin daha çok kitlesel işsizlik durumunda, yeniden
ortaya çıkan yabancı düşmanlığında ve aile dağılmalarında görülen
antitezi ise dışlamadır. Yukarıda bahsi geçen toplumsal bağlardan bir
veya birkaçının kopmasının sonucudur. Okuldaki başarısızlık, zorla
işten çıkarılma, aile çekirdeğinin parçalanması, oturma izninin
yenilenmemesi, vb. üretim sisteminin ve toplumsal koruma araçlarının
açıklarını kapatmakta ve hatta temel bir sosyal dayanışmanın kaybolan
reflekslerini yeniden harekete geçirmekte devlet aygıtları çoğu zaman
yetersiz kalmıştır. 104
Ulusal planda oluşan bu kavramlar uluslararası planda da yeni
bir geçerlilik kazanmışlardır. Bireylerin ulusal toplumda geleneksel ve
modern sosyalleşme biçimlerine, içinde entegrasyon ya da dışlama
taşıyan ulusların dünya ekonomisine girme biçimleri denk düşer.
Küresel büyüme dinamiğine katılma anlamında entegrasyon, küresel
ticaret, yatırım ve finansman akışının dışında kalma anlamında
dışlama, bunun semptomlarından biri uluslararası yardıma bağımlı
olmaktır. 105

103
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6. Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi
Bilindiği gibi, Türkiye ekonomisinin dünya pazarlarına açılması
1980-83 dönüşümü ile başlamış, 1989-90’da da tamamlanmıştır. Bu
süreçte, öncelikle mal piyasaları dış pazarlara açılmış ve ticaret
kotalarının koruması altındaki ithalat rejimi serbestleştirilmiştir. Döviz
kuru yüksek bir devalüasyonu takiben esnekleştirilmiş ve dolaylı
teşviklerle birleştirilerek sanayinin ihracata yönlendirilmesinde temel
bir araç görevi görmüştür. Ulusal mali piyasaların serbestleştirilmesi
ve dış finans merkezleriyle eklemlenme süreci bu gelişmeleri
yakından izlemiş ve Türkiye ekonomisi 1990’lı yıllara tamamıyla dışa
açık bir ekonomi konumunda girmiştir. Bütün bu gelişmeler altında,
ulusal ekonominin birikim ve bölüşüm ilişkileri de derinden
etkilenmiş ve iktisadi artığın yaratılması ve yeniden dağıtılması
sürecine ilişkin dinamikler yeniden yapılanmıştır. Gerçekten de 1980
dönüşümü, yurt içi talebe dönük ve dış ticarette koruma rantları ile
beslenen ulusal sanayinin öngördüğü iktisadi artık biçimlerinin nitelik
değiştirmesine yol açmış ve giderek, devletin düzenleyici olarak rol
aldığı, daha dolaylı bir transfer ve kaynak aktarımı mekanizmasının
devreye sokulduğu yeni bir büyüme ve birikim modelini geliştirmiştir.
Bu arada devlet aygıtı da gerek iktisadi işlevleri, gerekse idari
etkinliği ve yükümlülükleri açısından yeniden düzenlenmiştir. 106
1990’lar finansal serbestleştirmenin tamamlandığı dönemi
göstermektedir. Bu dönemde ücretli emek gelirlerinin daraltılmasına
dayalı klasik birikim sürecinin gerek iktisadi, gerekse politik olarak
Bkz. YELDAN, Erinç, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İstanbul:
İletişim Yayınları, 13. Baskı, 2008, s. 25.
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sınırlarına gelinmiş, bunun yerine yeni tür kaynak aktarımı ve rant
transferi

mekanizmaları

devreye

sokulmuştur.

Finansal

serbestleştirmenin getirdiği yeni tür mali araçlar bu mekanizmaların
yürütülmesinde en önemli unsurları oluşturmuş, devlet bir yanda
toplumsal gelir dağılımının düzenlenmesi işlevini yerine getirirken, bir
yandan da kamu sektörü mali dengeleri bu sürecin tüm maliyetini
üstlenmiştir. 107
Türkiye ekonomisinde küreselleşme deneyiminin birbirine bağlı
şu üç olguyu yansıttığı görülebilir:
 İktisadi artığın yaratılması ve ulusal gelirin bölüşümüne ilişkin
süreçler,
 Söz konusu bölüşüm dinamiklerinin düzenlenmesinde devletin
değişen rolü ve bunun yol açtığı kamu kesimi finansman açıkları,
 Finansal serbestleştirmenin olası kıldığı dış kaynaklı kısa
vadeli sermaye girişlerine dayalı, spekülatif finansman ve
büyüme. 108
Söz konusu bölüşüm dinamiklerinin düzenlenmesinde devletin
değişen rolü ve bunun yol açtığı kamu kesimi finansman açıkları ve
finansal serbestleştirmenin olası kıldığı dış kaynaklı kısa vadeli
sermaye girişlerine dayalı, spekülatif finansman ve büyüme ise
sonuçta bir krize sebep olmaktadır.
1980’le birlikte Türkiye adım adım küreselleşmeye doğru IMF
ve Dünya Bankası denetimi altında yürürken, bir kere, devlet
destekleri giderek azaltıldı, dönemin ikinci yarısında desteklenen
107
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108
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ürünlerin tarım üretimine oranı yüzde 6’ya indirildi. Ayrıca ithalat
giderek serbestleştirildi, faiz hadleri yükseltildi, bir ara gübre
sübvansiyonları kaldırılmak istendi, buna iç ticaret hadlerinin
olağanüstü kötüleşmesi eklendi. Türkiye, et, süt, buğday ve mamulleri
gibi temel gıda maddelerinde giderek ithalatçı olmaya başladı.
Küreselleşme daha ilk adımda zaaflarla yüklü tarıma serbest pazar
kurallarını dayatmıştı. 109
Türk imalat sanayinin 1980 sonrası dışa açılım deneyimi,
sektörde rant arayışlarının değişik biçimlerde süregeldiğini ve ulusal
ekonominin

birikim

süreçlerinin

ardında

yatan

dinamiklerin

sürdürülmesinde pazar fiyatı haricindeki öğelerce de beslenen rant
mekanizmalarının belirleyici olduğunu göstermektedir. Söz konusu
dönemde, 1970’li yılların dışa kapalı ticaret rejiminin yarattığı
korumacı rant birikiminin nitelik değiştirerek, başka süreçlerde
varlığını sürdürmesi ve ulusal işgücü ve mal pazarlarında yepyeni
mekanizmalar ile iktisadi artığın

yaratılmasına aracı olması,

Ortodoks–neoliberal–bütün beklentileri tersine çeviren bir gelişme
olarak değerlendirilmelidir. Uluslararası işbölümüne Türkiye benzeri
çevre ekonomisi konumunda katılan az gelişmiş ülkelerde ulusal
sermaye birikiminin ana öğesinin klasik ücret-kâr ayrımının ötesinde
rant öğelerince beslenmesi olgusu, sermaye birikimi sürecini sadece
bir dünya fiyatları sistemine uygunluk sorunu olarak gören Ortodoks

Bkz. KAZGAN, Gülten, Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 4. Baskı, 2009, s. 309-310.
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neo-liberal öğretinin, dünya gerçeklerinden ne kadar uzak ve soyut bir
kurgulama içinde bulunduğunu da belgelemektedir. 110
1980 sonrasında Türkiye, emek-yoğun, ileri teknoloji
gerektirmeyen, teknolojisi standartlaşmış mallarda uzmanlaşma
üzerine

kurulu

işbölümü

dolayımında,

dünya

ekonomisine

eklemlenme anlayışının sanayi politikalarını biçimlendirdiği bir
döneme girmiştir. Bu dönemde neoliberal politikaların etkisinde
kalkınma sorunsalı, 'ekonomide serbestleşme, serbest piyasa
sistemi içerisinde rekabet ve küresel sermaye hareketlerine açık bir
ekonomi haline gelme' şeklinde formüle edebileceğimiz eğilimlere
uygun olarak ihracata dönük büyüme modeli olarak anlaşılır hale
gelmiştir. Modelin gereklerinin yerine getirilmesi, yani neoliberal
politikalara

göre

ekonominin,

piyasaların

ve

düzenleyici

çerçevenin yeniden yapılandırılması için gerekli destek arayışları
ise OECD, WB ve IMF ile ilişkilerin yoğunlaştığı yeni sürecin ilk
adımlarını

oluşturmuştur.

Oysa

serbestleşme,

özelleştirme,

sermayenin küreselleşmesi, ne vizyonu ne de amaçları açısından
Türkiye'nin kendi dinamiklerinden kaynaklanmamakta, aksine
batılı gelişmiş ülke ekonomilerinin uluslararası pazarlara açılma
istemlerine dayanmaktadır. 111
Güney Kore' de ihracat pazarı daha 1950'lerin sonlarında imalat
sanayinin büyümesinde en önemli rolü oynamaya başlarken,
Türkiye'de dışa açılma yeni yapılanmaların istemleri ile yerli imalat
sanayi ürünleri ihracı yerine ithalatın teşviki yönünde şekillenmiş;
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Bkz. YELDAN, age, s. 103.

111

Bkz. TÖRENLİ, age, s. 212-213.

Küreselleşme Ekonomi ve Din

| 63

ithalat-İhracat arasındaki açığı kapatmaya dönük, dış borçları ise yeni
iç-dış borçlanmalarla karşılama yönünde kısır bir döngüye girilmiştir.
Bu durum, Türkiye örneğinde görülebileceği gibi gelişemeyen, hatta
geriye giden bir sürecin parçası olmaktan öteye geçmemek anlamına
gelmektedir. 112
Bu gün gelinen noktada, Türkiye'nin imalat sanayi ile ilgili
temel sorun, sanayinin teknolojik yapısının bileşiminde yüksek
teknolojinin payının azlığı ve bu olumsuz duruma karşı teknoloji
geliştirme dinamizminde gerekli ivmenin yaratılamamış olmasında
yatmaktadır. Özellikle AB ile ticari ilişkiler açısından sahip
olduğumuz özel korumanın 2005'te sona erecek olması, bu sorunun
öneminin daha da artırmaktadır. Ucuz işçi cenneti olarak görülen ve
bu durumun önemli bir avantaj olduğu ileri sürülen Türkiye'nin, bu
gelişme ile birlikte ücret düzeyi Türkiye' den de düşük ekonomilerden
gelen ihracatla rekabet edebilmesi çok daha zorlaşacaktır. 113
Küreselleşmeyle
küreselleşmenin
bağlantılıdır.

birlikte

getirdiği

Ani

dış

olanaklar

sermaye

mali

yatırımların

artışı,

ve

rizikolarla

doğrudan

çıkışlarının

ekonomiye

etkilerini

hafifletmek, döviz fiyatını düzenleyebilmek için piyasaya müdahale
etmek TCMB’yi büyük rezerv tutmaya zorlamıştır. Aynı durum
rizikolarını azaltmak, güvenilirliklerini artırmak, dış borçlanma
işlemlerinde belirli oranları tutturabilmek ya da daha istikrarlı gelir
sağlamak durumunda olan ticari bankalar için geçerlidir. Buna yerli
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para aşırı değerlenmeye girdiği zaman, devalüasyon beklentisinin de
gündemde olması eklenir ve dış mali yatırımı daha kârlı kılar.
Küreselleşme nasıl iç piyasada borç/mali varlık kalemlerinde patlayıcı
bir büyüme yarattıysa, aynı şekilde dış piyasayla ilişkilerde de döviz
üzerinden mali varlık ve borç kalemlerini sürekli şişirmiştir. Bu şişen
mali varlıkların ekonomiye maliyetinin bir boyutu da, elde edilmeleri
için ödenen yüksek faizlerle, elde tutulmaları karşılığında sağlanan
göreli daha düşük faizler arasındaki farktır. Küreselleşmenin kredi
verenler için nasıl bir zenginleşme kaynağına dönüştüğü bu noktada
ortaya çıkmaktadır. 114
Küreselleşme sadece mal ve sermayenin serbest dolaşımı,
devletin küçülmesi ve özelleştirme talepleriyle gelmedi ya da rekabeti
şiddetlendirip teknolojik değişme ve AR-GE’ye veya şirketlerin
birleşmesi yoluyla tekelleşmeyi arttırmaya yol açmakla kalmadı. Aynı
zamanda insana ilişkin çok sayıda yeni talepler yarattı ya da var olan
taleplerin

niteliğini

değiştirdi.

Ekonomi

düzleminde

yarattığı

değişiklikler toplumsal düzleme yansıdı ve orada da değişimi zorladı.
Aynı şekilde siyasal düzleme ilişkin talepleri vardı. Bunlar bireyden
öteye, toplumun siyasal yapılanması, demokrasinin aldığı ya da alması
istenilen yeni biçimlerle bağlantılıydı artık. Tıpkı buraya kadar
incelediğimiz ekonomiye ilişkin taleplerde olduğu gibi, siyasal ve
sosyal talepler de koşulları ve yaptırımlarıyla birlikte geliyor; hepsinin
tanımı küreselleşmeyi yaratan merkezin tümüyle kendi tanımlarından
kaynaklanıyor, tepeden inme buyruklar biçimini alıyordu. Toplumun

114

Bkz. KAZGAN, age, s. 331-332.

Küreselleşme Ekonomi ve Din

| 65

kendi yapısı, ekonominin gelişmişlik düzeyi ya da siyasal yapının
nitelikleri hiç önemli değildi. Önemli olan yeni dış taleplerin yerine
getirilmesiydi. Kısacası, demokrasinin insanlık tarihinin hiçbir
döneminde olmadığı kadar yüceltildiği bir çağda, uluslararası sistemin
belirleyicilerinden bizlere yansıyan diktatörce taleplerdi daha çok. 115
7. Küreselleşmeye Tepki: Bölgeselleşme ve Yerelleşme
Türkiye 1980’li yılların başından itibaren küreselleşme sürecine
girerken, 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren dünyada bir diğer
eğilim iyice belirginlik kazandı: Bölgeselleşme. Dönemin Avrupa
Topluluğu’nun hem üye sayısını Avrupa çapında artırma yoluyla
genişlemesi, hem siyasal birlik kurma amacıyla bütünleşmesinde
derinliği artırmaya gitmesi, bölgeselleşme hareketine dünya çapında
ivme veren etkenlerden biri oldu. Diğeriyse, küreselleşmenin getirdiği
etkilere dayanıklılık kazanmaktı. Küreselleşme bir yandan ulusdevletin elinden ekonomi politikalarını alırken ve etnik-dinsel kökenli
alt-kimlikleri güçlendirip yerel özerklik eğilimlerini güçlendirirken,
ulus-devletleri krizlere/durgunluğa düşürüyor, güçsüzleştiriyor; bir
yandan ihracat baskılarını artırırken bunları uluslararası pazarlardan
yansıyan rizikolara çok açık hale getiriyor. 116
Bölgeselleşme adeta küreselleşmeyle ulus-devlet arasında yeni
bir basamak oluşturuyor, eski imparatorluklar yeni bir yapılanmayla
tekrar ortaya çıkıyor. Ancak bu kez bölgesel anlaşmanın eşit haklara
sahip üyeleri söz konusudur artık. Birlikten güç doğar sözünü
115
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gerçekleştirmek için ülkeler kendi iradeleriyle bölgesel ittifak
arayışına girdiler. 117
Bölgesel ekonomik birlikler küreselleşme sürecine karşı
devletlerin verdiği ikinci cevap türü olarak ele alınabilir. Bu
bakımdan, küresel ekonomik ortamın giderek bütünleşmesi mantığına
ters düşmeyen iki taraflı ya da bölgesel serbest ticaret anlaşmalarından
faklıdır. GATT’ın ancak üçüncü dünya ülkelerine karşı mevcut
tarifeleri yükseltmemek koşuluyla, yani ticaretin küreselleşmesinin
engellenmesi şartıyla kabul ettiği gümrük birliğinden de farklıdır.
Nihayet, Uzakdoğu’nun en çarpıcı örneği olduğu ve temelde bu
bölgede kapitalist üretim tarzının başarılı bir biçimde yayılmış
olmasından

kaynaklanan

bölgesel

kendiliğinden

bütünleşme

fenomenine de indirgenemez. Bölgesel grupların oluşmasının spesifik
özelliği, ticaretteki rekabet çerçevesini düzenleyici ve sınırlayıcı
kurumsal normlar üretme niteliğidir. 118
Türkiye dünyada ortaya çıkan bu yeni eğilimin dışında
kalmamak üzere yola çıktı. Ne var ki, bölgeselleşme hareketinde
kendisine ticaret ortağı bulması hiç de kolay değildi. Bölgeselleşme
genelde aynı bölge içindeki çok zaman eş sınırlı ülkeler arasında
gerçekleştiği halde, Türkiye’nin komşularının büyük çoğunluğuyla
kültürel, siyasal ve ekonomik nedenlerden ötürü çok yakın ticari
ilişkilere girmesi pek olası değildi. Oysa, Türkiye’nin geleceğinde
bölgeselleşme önemli bir rol oynayacaktır. Sadece küreselleşmeye
karşı direnç yaratmak değil, aynı zamanda dünyadaki konumu
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açısından belirleyici olabildiği için bu önemli rolünü de korumaya
devam edecektir. 119
Birçok piyasa ve imalatçının uluslararasılaşması esnasında
bölgesel ekonomilerin tekrar önem kazanmasının başlıca nedeni,
endüstrinin değişen yapısıdır. Özellikle daha çeşitli ve esnek üretimin
önemi artmış, sonuçta küçük ve orta ölçekli firmalar hayatta kalmış ve
gelişmiştir. Esnek üretim uluslararası talebin değişken ve hassas
örüntüleriyle başa çıkabilir. İş ve toplu hizmetleri paylaşan küçük
firmalar veya daha büyük firmalarla ortak olanlar, piyasa şokları
karşısında daha fazla direnebilirler ve hızlı değişimlere büyük
firmalardan daha çabuk uyum sağlayabilirler. Büyük firmalar da
değişmektedirler. Diğer firmalarla ortaklığa girmekte, kendi içlerinde
çeşitlenmekte, hiyerarşiyi ve yönetim tabakalarını azaltmaktadırlar.
Ulusal ekonomik yönetim döneminde büyük firmalar, büyüyen ulusal
piyasalara standart endüstri malları arz etmeyi umabiliyorlardı. Bu tür
bir yönetimin ekonomik çevrimi düzelteceği ve tam istihdam ile
endüstriyel büyümeyi sağlayacağı düşünülüyordu. Böylece firmalar,
en azından teoride uzun vadeli planlar yapabiliyor ve toptan üretimin
daha az esnek metotlarına uyum sağlayabiliyorlardı. Yeni üretim
stratejileri ve bölgesel ekonomilerin giderek önem kazanması, biraz
da, mamul mal piyasalarının uluslararasılaşmasına ve talebin
karmaşık, değişken örüntülerine verilen bir tepkidir; ticaretin hassas
olduğu ve büyümenin belirsizlik taşıdığı dönemlerde çeşitli piyasaları
ele geçirmiştir bu örüntüler. Hem büyük hem de küçük firmaların
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işbirlikçi ilişkiler çerçevesinde daha az korunmasız ve daha güvende
olduklarını belirtmek gerekir. Beceri ve risk paylaşan küçük firma
ortaklıkları, toplu hizmet vererek maliyet avantajı sunan ve başka
firmalarla işbirliğine girerek işbölümü gibi faydalar sağlayan
endüstriyel bölgeler buna örnek olarak verilebilir. 120
Uygun bir kamu yönetişimi, bir bölgede yer alan büyük ölçüde
bütünleşmiş firmaların avantajlarını açıkça pekiştirir. Endüstriyel bir
kamusal alan, endüstriyel bir bölge için, değişiklikleri tahmin etme ve
tepki gösterme araçlarını, işbirliği ve rekabeti uzlaştırmayı, daha az
örgütlenmiş ve eklemlenmiş firmalar açısından zor olan üretim ve
toplu hizmetlerin tekrar yapılandırılmasını sağlar. Kamu yönetişimi,
özellikle de ticaret birlikleri gibi özel yönetişim kurumlarıyla
ortaklıklar, bölgeleri dış şoklara karşı korumak, ticaret koşullarındaki
önemli değişikliklere cevap vermek açısından önemlidir. Bazı ulus
devletlerin bölgesel yönetişim kurumlarını ayakta tutma konusunda
daha başarılı oldukları açıktır. Bazı bölgeler de diğer bölgelere göre
yerel ekonomilerin ihtiyaçlarına daha çok cevap verebilirler. 121
Uluslararasılaşmış

bir

ekonomi

çerçevesinde

bölgesel

ekonomilerin bir diğer önemli yönü de, bunların sermaye hareketliliği
tehdidine karşı bir tepki verme aracı olmasıdır. Endüstriyel finansa
ayrılmış ve kamu politikaları tarafından yönetilen bir finansal sektör
kurmak, ekonomik avantajları doğrultusunda dünya çapında yatırım
yapan uzak erimli finansal kurumlara tepki göstermenin bir yolu
olabilir. Maliyeti az olan bu tür finans, harcamaları yerel bilgiye
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dayanmadığı sürece yerleşikleşemez. Ayrıca yatırımlar az risk taşıyıp
bölgelerine iş ve üretim avantajları getirmedikçe, kamu da bu
kuruluşlara yatırım yapmaz. Bu nedenlerden ötürü, böyle bir finansal
sektör alternatifi, bölgesel ekonomik yönetişim ve yerel ekonomilerle
yakından ilişkili olacaktır. Bölgesel düzeyde diğer kamu yönetişim
biçimleriyle birleşik olan bu alternatif kurumlar ve bölgede köklü yer
edinmiş firmalar, merkezilikten kesinlikle uzak, daha geniş sermaye
piyasalarından görece bağımsız ama etkili bir şekilde ticaret yapabilen
sistemler doğurabilir. Bu model, hem endüstriyel düşüşü tersine
çevirmek hem de başarılı endüstriyel bölgeleri uluslararası rekabetin
zararlarından korumak konusunda yol gösterici olabilir. Yönetişim
bölgesel düzeyde gelişme sağlayabilir. Ulusal toplum için de, yerel
düzeyde bir tecrübe, ana teknolojilere veya başlıca ulusal kurumsal
reform teşebbüslerine yapılan devlet destekli merkezi yatırımlardan
daha az risklidir. Ulusal devlet yerel yönetişime fiilen düşmanlık
göstermedikçe, bahsedilen beş düzey arasında en hızlı gelişme
gösteren düzey, büyük olasılıkla bölgesel düzey olacaktır. Sonuçta,
etkili bölgesel ekonomik yönetişimin bu uzantıları, gelişmiş
endüstriyel toplumları, yerel düzeyde, uluslararası açıklığın artan
etkilerinin en azından bazılarından koruyacaktır. 122
Küreselleşmiş bir dünyada yerel kalmak da toplumsal sefaletin
ve geriliğin gölgesidir. Ama küreselleşme, birleştirdiği kadar böler
aynı zamanda. Çünkü yerkürenin tek tipliliğini arttıran nedenlerle
bölen nedenler özdeştir. İş ve finans dünyasının ve enformasyon
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akışının yerküre çapında ortaya çıkışının yanı sıra bir yerelleşme,
mekân sabitleme süreci de işlemektedir. Yani bir kısım insanlar
sürekli hareket halindedir ve işlerini dizüstü bilgisayarları aracılığıyla,
otomobil, uçak, tren, vapur ya da otel odasından yönetmektedirler.
Diğer insanlar ise bulundukları mekâna sabitlenmişlerdir. Çok küçük
bir azınlık için burası ve orası, iç ve dış, yakın ve uzak ayrımlarının
pek

anlamı

kalmamıştır.

Bunlar

için

coğrafyanın

sonundan

bahsedilebilir. Büyük bir kısmı oluşturan diğer sabitlenmiş insanlar,
zaman ve mekânın kenetlendiği bu çağda, hareketsizlikleri nedeniyle
dışlanmışlardır. Bu anlamda küreselleşen sadece elit kesimdir. Diğer
kesimler hızla yerelleşmeye devam etmektedir ve bu hemen her
sosyolojik olayda görüldüğü gibi bir çelişkiye işaret eder. Yani
küreselleşme tez ise, yerelleşme antitezdir. Diyalektiğe göre, bu iki
farklı durum evrilecek ve bir başka düzlemde, senteze ulaşacaktır. 123

GÜNDOĞMUŞ, Bülent, Küreselleşmeye Dair TÜSİAD Araştırması,
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II. BÖLÜM
KÜRESELLEŞME EKONOMİ VE SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI
1. Ekonomik Küreselleşmenin İki Boyutu
1. 1. Pozitif Ekonomik Küreselleşme
Küreselleşme, pek çok açıdan gerçekten de arzu edilecek bir
gelişmedir. Özel girişim, zenginliğin üretiminde devletten daha
başarılıdır. Bunun da ötesinde, devletlerin, ellerindeki gücü kötüye
kullanma eğilimleri ortaya çıkmaktadır; küreselleşme, bireylere
herhangi bir devletin garanti edemeyeceği derecede özgürlük
getirmektedir. Küresel ölçekte serbest rekabet, yaratıcı ve girişimci
insan

kaynaklarını

özgür

kılmış

ve

teknolojik

ilerlemeyi

hızlandırmıştır.124
Emeğe ve sermayeye yönelik yaklaşımlardaki dengesizlik,
günümüzdeki örgütleniş biçimiyle küresel kapitalist sistemin temel
özelliklerinden biridir. Sermaye, ucuz işgücü ve diğer elverişli
koşulları bulabildiği ülkelere yönelir. Bu durum, söz konusu ülkelerin
gelişmelerine katkıda bulunur; bu ülkelerden bazıları bu şekilde
önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Gelişmiş ülkelerde iş imkânları
kaybedilir, ancak ticaretin getirileri, genellikle katma değer yaratan
yeni iş imkânlarının oluşmasına yol açar. Bunun yanında, zengin
ülkelere doğru, yasal ya da yasadışı yollardan, yerel işgücü tarafından
doldurulamayan iş konumlarına yönelik bir miktar göç meydana gelir.
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Buna karşılık ucuz işgücü sunan ülkelerdeki işçiler çoğu kez
örgütlenme hakkından mahkûm bırakılırlar ve başka şekillerde de kötü
muameleye tabi kalırlar. 125
Küreselleşmenin özellikle insan hakları, demokratikleşme ve
özgürlüklerin

genişletilmesine

yönelik

katkıları

göz

ardı

edilmemelidir. Dünya ulusları arasındaki artan iletişim ve etkileşim
sayesinde

demokrasi

ve

insan

hakları

gibi

kavramların

ve

uygulamaların yayılması anlamında küreselleşme, bu değerleri ileten
bir

işlev

de

görmektedir.

Neo-liberal

küreselleşme

ve

demokratikleşme süreçleri paralel gelişmekte ve birbirini besleyen,
güçlendiren süreçler olarak görülmektedir. Bu anlamda küreselleşme,
ideolojik, baskıcı ve içe kapalı siyasal sistemler üzerinde yıkıcı etki
yapmaktadır. Çünkü küreselleşme, bütün ülkelere ölçüsü ve boyutu
aynı olan, kumaşı liberal demokratik değerler ve serbest piyasa
kapitalizminden

dokunan

altın

deli

gömleğini

dayatmaktadır.

Dolayısıyla, dünyadaki demokrasi dalgası Küba, Kuzey Kore ve bazı
Ortadoğu ülkeleri dışındaki tüm devletler için tek meşru yönetim
biçimi haline gelmiştir. 126
Gelişen ülkeler için küreselleşmenin bir fırsat sayılan etkileri de
olmuştur. Kapalı ve verimsiz bir ekonomik yapıda yeterli performansa
ulaşamayan ekonomiler, küreselleşme sürecinin çeşitli olanaklarını
fırsat olarak değerlendirmeyi başarmışlardır. Küreselleşme sürecinden
olumsuz

etkilenen

ülkeler,
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yararlanmışlardır. Dâhili ulusal ekonomide rekabetçi bir üretim,
teknoloji,

piyasa

yapısı,

küresel

rekabet

faktörünün

etkin

değerlendirilmesine imkân vermektedir. Dış tasarruf ihtiyacının
karşılandığı yabancı sermaye seçenekleri, teknoloji, üretim, ihracat ve
istihdam sağlayabilmektedir. 127
Diğer taraftan piyasa, üretim vb. bilgilere ulaşma hızının çok
yükselmesi, genç nüfuslu gelişen ülkelere değerli bir entelektüel
sermaye fırsatı sunmaktadır. İnsana, bilgiye, AR-GE’ye yapılan
yatırımların, makine teçhizat yatırımları ile karşılaştırıldığında, ARGE harcaması getirisinin değerlerine oranla 8 kat fazla olduğu
ölçülmüştür. Zira yeni bir makine eski bir işin daha iyi yapılmasına
yardımcı olur, niceliksel bir ilerleme sağlar. AR-GE ise yenilik getirir,
yerine geçtiklerinden daha yüksek değer taşıyan bütünüyle yeni ürün
ve

hizmetler

meydana

getirir.

Uluslar

değerlendirebilmeyi becerebilirlerse, küresel

beyin

gücünü

rekabet edebilirlik

anahtarını da yakalamış olurlar. Buluşlar, patentler, yeni ürün ve
üretim süreçleri, bu anahtarla açılabilecek kapılardır. 128
Türkiye ekonomisinin küreselleşme sürecinde, mal, para ve
sermaye piyasalarında rekabetçi bir zemin yaratılamamış; ekonomik
yapı, kamu kesiminin giderek küçülüp, verimli ve hızlı bir nitelik
kazandığı bir reformlar dizisini gerçekleştirememiştir.
Özelleştirmeden

tarımsal

desteklenmeye,

yerel

idarelerin

güçlendirilmesinden kamu bankalarının rehabilitasyonuna, sosyal
İNCEKARA, Ahmet, Küreselleşme, Ekonomik Kriz ve Türkiye,
http://www.ekodialog.com/Makaleler/kuresellesme_ekonomik_kriz.html
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güvenlik reformundan fonların kaldırılmasına kadar daha birçok
reformu, mevcut siyaset mekanizması çerçevesinde gerçekleştirmek
mümkün olamamıştır. Kamu kesimi küçülme ve etkinleşme yerine,
1990-99 arasında, borçlanmaya ve bozulmaya devam etmiştir.
Bozulma, kamusal kaynakların dağıtılmasında ve kamu hizmetlerinin
ifası sırasında ortaya çıkan yolsuzluklarla, adeta özdeşleşmiştir.
Kısaca Türkiye ekonomisi kademe kademe dışa açılırken, daha
açılmanın

gerektirdiği

dâhili

ekonomik

reformları,

rekabet

edebilirliğini geliştirme yönünde yapamamış, tam tersine kamu
maliyesindeki bozulma, makroekonomik dengesizliği daha da
kötüleştirmiştir.129 Yani Türkiye küresel ekonominin ve genel
anlamda küreselleşmenin faydalı yönlerinden maksimum düzede
faydalanma yolunu bulamamıştır.
1. 2. Negatif Ekonomik Küreselleşme
Küreselleşmenin olumlu yönlerine karşılık, olumsuz yönleri
dikkatleri daha çok çekmektedir. Olumsuz yönleri genel anlamda
birinci olarak, özellikle az gelişmiş ülkelerde birçok insanın, sosyal
güvenlik ağından yoksun olmalarından dolayı, küreselleşmeden zarar
görmeleriyle ilgilidir. Pek çoğu küresel piyasalar tarafından kenara
itilmişleridir. İkincisi, küreselleşmenin, özel ve kamusal kaynakların
dağılımında çarpıklıklara yol açmasıdır. Piyasalar zenginlik üretmekte
başarılıdırlar, ancak başka sosyal ihtiyaçların karşılanması yönünde
tasarlanmamışlardır. Düşüncesizce kar peşinde koşmak, çevreye zarar
İNCEKARA, a.g.m.,
http://www.ekodialog.com/Makaleler/kuresellesme_ekonomik_kriz.html

129

Küreselleşme Ekonomi ve Din

| 75

verebilir ve başka sosyal değerlere aykırı düşebilir. Küreselleşmenin
üçüncü olumsuz yönü, küresel finans piyasalarının krizlere maruz
kalabilmeleriyle ilgilidir. Gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar, finansal
krizlerin getirdiği yıkımların tam anlamıyla farkına varmayabilirler;
çünkü krizler, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde çok daha
derin olarak hissedilmektedir. Bu üç faktör birleştiğinde, ciddi şekilde
eşitsiz bir hareket alanı ortaya çıkmaktadır. 130
Kalkınmacı-ulusalcı analizler, küreselleşmeyi dışarıdan içeriye,
yani ulus devlete/ulusal ekonomiye yönelik bir tehdit olarak
tanımlıyor. Merkez-sol ve üçüncü yol analizleri ise küreselleşme
olgusunu bir gerçeklik olarak tanımlıyor. Bu gerçekliğin de hem
olumlu sonuçları hem de yönetilmesi gereken olumsuzlukları
olduğunu belirtiyorlar. Her iki alternatif de, orada, dışarıda bir olgu
olarak küreselleşme ile ulusal ekonomiler arasındaki ilişkileri
açıklamada, metodolojik olarak benzerlik taşıyan bir determinizmden
hareket ediyorlar. Orada, dışarıda olanın ulusal olan üzerindeki etkileri
üzerinden geliştirilen dil, gerçekliğin yetersiz açıklanmasına neden
oluyor. Kalkınmacı-ulusalcı yaklaşımlar, küreselleşmenin dışarıdan
içeriye yapılan olumsuz bir müdahale olduğunu ve bu müdahalenin
kaynağının da IMF-DB-DTÖ gibi küresel güçler ya da zengin
Kuzey’in yoksul Güney’e karşı hareketi olduğunu işaret etmiştir. 131
Küreselleşmenin bir tehdit olarak algılanması bu sürecin ulusal,
kurumsal veya kişisel rekabet edebilirlik gücüne olumsuz olarak
yansıyacağının

tahmin
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orijinine bakılırsa, rekabet gücü yüksek, sanayileşmiş hatta bilgi
toplumu olmuş, üretilen her bir birim malda, bilgi faktörünün katma
değer oranının daha fazla olduğu gelişmiş ülkelerin olduğu görülür.
Gelişen ülkelerin ucuz emek ve bazı diğer makul maliyet kalemleri
dışında rekabet edebilecek güçleri yoktur. Ucuz emeğe dayalı rekabet
edebilirlik de uzun süreli olmamaktadır. Gelişen ülkelerin uzun
vadede rekabet edebilirliklerini geliştirebilecek en temel varlıkları, iyi
yetişmiş genç insan gücüdür. Bu ülkelerde eğitim-öğretim ile
araştırma-geliştirme

alanlarında

yapılacak

yatırımlarla

elde

edilebilecek iyileşmeler, toplumsal dönüşümü istenen yönde kısa
yoldan gerçekleştirme fırsatı verirken, küresel rekabet gücünün temel
referansını da elde etme olanağı sağlayabilecektir. 132
Ulus üstü güçler eliyle yürütülen küreselleşmeye son yıllarda
dünyanın değişik ülkelerindeki farklı kesimlerden ciddi bir tepki
dalgasının

yükseldiği

gözlemlenmektedir.

Anti-küreselleşmeci

dalganın altında yatan esas neden ise, küreselleşmenin eşitsiz bir süreç
olmasında yatmaktadır. Bu süreç sanayileşmiş ülkelere sınırsız
fırsatlar sunarken, az gelişmiş ülkeler için hayatı daha da
zorlaştırmakta ve belirsizlikler meydana getirmektedir. 1980’lerden
beri pek çok ülke, ekonomik ve teknolojik alandaki küreselleşmenin
yarattığı fırsatları iyi değerlendirmiş ve Asya Kaplanları gibi bazı
ülkeler küresel piyasalara eklemlenerek, dış yatırımları çekerek ve
teknolojik ilerlemenin avantajlarından yararlanarak sanayileşmiş
ülkelerin düzeyine ulaşmışlardır. Diğer yandan ise, genişleyen pazar
İNCEKARA, a.g.m.,
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imkânlarından ve teknolojik ilerlemelerden faydalanamayan pek çok
Afrika ve Latin Amerika ülkesi, gittikçe daha da marjinalleşmektedir.
Bunun sonucu olarak ülkeler arasındaki eşitsizlik de artmaktadır. 133
Negatif küreselleşme küresel seviyede iktisadi ve kültürel
bütünleşmenin ters etkileriyle ilgilidir. Bütünleştirici dinamik, özünde
negatif değildir, fakat mevcut dünya düzeni şartlarında bir dizi ters
etkilere sahiptir. Bu etkiler içinde şunlar sayılabilir: İnsanların acı
çekmesine karşı duyarsızlık, çevre istikrarına yeterince önem
vermeme, kutuplaşma eğilimleri, ülkeler arasında ve içinde ve
bölgeler arasında genişleyen uçurumlar ve marjinalleşme yani
ülkelerin, bölgelerin ve etnik azınlıkların gelişme sürecinden
neredeyse tamamen dışlanması. 134
Negatif küreselleşme, hükümetlere çok dar bir siyaset sahası
bırakan küreselleştirici önceliklere uyma yolunda baskı uygulayarak
devleti araç haline de getirir. Devletler irade paylaşımına razı edilirler
veya tabi kılınırlar ve bu da kamu yararına düzenlemeler yapma
dürtüsünü zayıflatır. Bu açıdan bir bütün olarak dünya ekonomisi
erken kapitalist dönem ile bazı benzerlikler taşır ki bu dönemde piyasa
güçleri işgücünü kötüye kullanacak derecede hâkimdi (uzun çalışma
saatleri, düşük ücretler, emniyetsiz şartlar, iş güvenliğinin yokluğu ve
ihtiyarlıkta

ya da hatta acil durumlarda hiçbir korunmanın

bulunmaması). Devlet seviyesinde, sosyal hareketler devlet ile piyasa
arasında daha iyi bir denge meydana getirmede yardımcı oldu ve
şirket ve bankaların güçleri teşkilatlı işgücü ve sosyalist seçenek
133
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tarafından dengelendi. Elbette bu denge hakkındaki değerlendirmeler
tartışmaya açık, çeşitli ve dinamik olup ülkeden ülkeye ve zamanla
farklılıklar gösterdi. 135
Demokratik toplumlarda devlet, piyasa ve sosyal güçler arasında
aracı oldu ve bu durum, bu rol iktisadi hayatın bölgeselleşme ve
küreselleşmesinin daha kapsamlı tezahürü zımnında rekabetçiliğin
zorlamasıyla kısmen aşılana kadar sürdü. Bu süreç karmaşık ve
şartlara bağlı olup şunlar gibi birçok faktörü yansıttı: İşgücü ve
işletme

metotlarının

nispi

verimliliği

ve

üretkenliği,

işgücü

korumasının garanti altına alınma kapsamı, düşük ücretli toplumların
piyasada meydana getirdikleri rekabet gücünün derecesi, Sovyet
çöküşünün sosyalist seçenek üzerindeki toplam etkisi ve sivil
toplumun sınıf ve ideolojik yapısının değişmesi. Tartışma ötesi
görünen şey negatif küreselleşmeyi destekleyen iki faktördür. Piyasa
güçlerinin, tatbik kabiliyeti bulunan davranış esaslarına göre piyasa ve
bankacılık uygulamalarını sınırlayan küresel çapta düzenleyici
rejimlerin kurulmasına karşı başarılı direnişleri. 1980’lerin sonlarında
BM Ulusaşırı Şirketler Merkezi’nin ortadan kaldırılması piyasa
güçlerinin uyguladığı tesirin bir ifadesiydi; bu başarı bir ölçüde önde
gelen kapitalist devletlerin araçlaştırılması ile ilgiliydi. Bu devletler
negatif küreselleşmenin temsilcisi gibi işlediler ve vatandaşları için
önemli olmasına rağmen, direniş seçeneğini iç siyaset gündeminden
neredeyse tamamen kaldırdılar. 136
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Özellikle Güney Asya’da dünya ekonomisinin en dinamik
sektörlerinde komprador piyasa uygulamalarının sebep olduğu piyasa
standartlarındaki düşüş önemlidir. Artan sermaye hareketi ve daha
yüksek hayat standartlarına sahip devletlerin güç ve kanaatlerinden
taviz vermedeki nispi başarısızlığı bu düşüşü pekiştirir. Bir başka
deyişle, Çin, Endonezya ve başka yerlerdeki iş reformları, işçi
ücretlerinin düşüklüğü dolayısıyla artan sanayi kaydırmaya ve
yatırıma olan ilgiyi azaltacak ve iş hayatıyla ilgili daha üst seviyelerde
düzenlemelerin bulunduğu ülkelerde refah ve işgücü üzerindeki aşağı
yöndeki baskıyı zayıflatacaktır. Zira hayat standartlarındaki ciddi
eşitsizlik bazı fakir ülkelerin ihracatlarını arttırma kabiliyetleri ile
seçici olarak azaltılmaktadır, ancak bu eşitsizlik bir müddet için daha
düşük üretim maliyetleri, bilhassa işgücü maliyeti temelinde rekabet
gücü kazanmaya bağlı kalabilir. 137
Global ekonomide ortaya çıkan birçok değişiklikten geriye
dönüş çok zordur. Siyaset sınıfının seçimi ne olursa olsun, iletişim ve
ulaştırmadaki ilerlemeler milli ekonomilerin daha geniş kesimlerinin
uluslararası ticarete ve sermaye hareketlerine daha açık bir hale
gelmesi demektir. Dahası, korumacılığa ciddi bir dönüş, ticaretten
yararlanan birçok grubu zorlayacak ve aynı globalleşmenin yarattığı
toplumsal çatışmalara benzer yeni çatışmalar yaratacaktır. Artık şunu
kabul etmeliyiz ki, ticari engelleri yükseltmek çok sınırlı durumlarda
işe yarayacak ve burada tartışılacak olan problemlere ticaret
politikaları pek uygun çözümler getiremeyecektir. Gelir transferleri ve
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sosyal sigorta programları genellikle sürecektir. 138
Globalleşme savaş sonrasında gerçekleştirilen ve çalışma barışı
ve sadakat karşılığında işçilere yapılan ödemelerin ve onlara tahsis
edilen imkânların tedrici bir şekilde yükselmesini mümkün kılan
mutabakatın sürdürülmesini zorlaştırmaktadır. Burada söz konusu
olan hususun yalnızca çalışma standartları, yani çalışma şartlarının
iyileştirilmesi olduğu ileri sürülebilir. Ancak işçi temsilcileri,
ekonomik entegrasyonun artmasının, eninde sonunda işverenlerle
varılan örtük bir anlaşmayı ortadan kaldırdığını belirteceklerdir. 139
Emek talep eğrisinin globalleşmenin bir sonucu olarak
düzleşmesi, emek piyasasındaki istikrarsızlığın daha da artmasına yol
açmaktadır. Mesela emeğin verimliliğinde ani bir yükseliş ya da
düşüşün emek talebinde yol açtığı şoklar, hem kazançlarda, hem de
çalışma saatlerinde çok daha büyük bir belirsizliğe yol açmaktadır. Bu
durum özellikle 1970'lerin sonundan bu yana ücret eşitsizliğinin ve
bunun yanı sıra vasıflı grupların kendi içindeki eşitsizliğin artmasının
sebeplerindendir. 140
Globalleşmenin ekonomiye etkilerinden birinci etki, özellikle bir
ülkenin düşük vasıflı işgücü arzının çok fazla olduğu başka bir ülkeyle
gerçekleştirdiği ticaret hacminin büyümesiyle kendini hissettirir.
Ampirik araştırmaların temelde gelişmekte olan ülkelerle yapılan

Bkz. RODRIK, Dani, Küreselleşme Sınırı Aştı mı, Çev. İzzet Akyol, Fatma
Ünsal, İstanbul: Kızılelma Yayınevi, ı. Baskı, 1997, s.25.
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ticarete yoğunlaşmaları bu yüzdendir. İleri sanayileşmiş ülkelerin
kendi ararlarında yaptığı ticaret ise bu ülkelerin faktör donanımlarının
benzer olması sebebiyle buradaki analizde hesaba katılmamakta;
dolayısıyla bu ülkelerin vasıflı ve vasıfsız işgücüne duydukları nispi
talebi etkilememektedir. Emek talebinde esneklik artışı çok daha genel
bir fenomendir. Ekonomik yapı yada ticari ortağın kimliği ne olursa
olsun, bu durum uluslararası ekonomik entegrasyonun doğrudan bir
sonucudur. 141
Dünyadaki bütün ekonomilerin hem nispi faktör donanımları
hem de refah seviyeleri açısından ABD ekonomisiyle aynı olduğunu
varsayalım. Artık mukayeseli üstünlükler olmayacağından ekonomik
entegrasyon çok küçük çaplı bir ticarete yol açacak - tabii ki ölçek
ekonomisine dayanan ticaret bir istisnadır - ve nispi fiyatlarda bir
değişiklik olmayacaktır. Fakat artık Amerikan işçilerinin sunduğu
hizmetlerin yabancı işçilerinkiyle ikame edilebilmesi, ticaret, göçler
ve sermaye akışı imkânları sayesinde çok daha kolaylaşmıştır.
Dolayısıyla

Amerikan

işgücüne

duyulan

talepte

bir

azalma

olmamakla birlikte, bu talep maliyetlerdeki değişikliklere karşı çok
daha kesin bir tepki gösterecek, yani daha esnek bir hale gelecektir.
Bu durum, işçilerin işyerindeki pazarlık gücünü etkileyecek,
işçileri

ücret-dışı

maliyetlerin

daha

büyükçe

bir

kısmını

üstlenmeye mecbur edecek ve kazançları ve çalışma saatlerini
belirsizleştirecektir. 142
Yani, globalleşmenin emek piyasaları üzerindeki temel
141
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etkisinin tek başına vasıfsız işgücüne duyulan talebi düşürmekten
ziyade, bu talebin esnekliğinin artması şeklinde gerçekleştiğini
söylemek mümkün olacaktır. Artık işçiler kendilerinin başka
ülkelerdeki işçilerle çok daha kolayca ikame edilebileceklerini
görmektedirler.

Tutunabilmek

için

gerekli

vasıflara

sahip

olmayanlar için sonuç, güvensizliğin artması ve daha eğreti bir
mevcudiyettir. 143
Uluslararası ekonomik entegrasyon ilgili ülkelerde düşük
vasıflı işgücü talebinin esnekliğini ne kadar arttırmıştır ve bu
faktör gruplar arasındaki ve grupların kendi içindeki eşitsizliğin ve
kazançlarla istihdamda kısa dönemli farklılığın artmasında ne
kadar bir paya sahiptir? Esneklik marjlarla ilgili bir husus
olduğundan, sadece ticaretin ve göçlerin büyüklüğüne bakılarak bu
sorulara bir cevap verilemez. İşgücü talebinin esnekliğinin illa
emek-yoğun ürünlerin fiyatlarındaki artışla ilişkili olduğunu kabul
etmek için de bir sebep yoktur. Dolayısıyla verilecek cevap
niceliksel büyüklükler hakkında kesin bir şey söylemenin mümkün
olmayacağıdır. 144
Globalleşmenin işgücü piyasalarında yol açtığı sonuçların
daha etraflıca bir tetkiki, globalleşmenin yol açtığı sıkıntıları globalleşmenin sonuçlarıyla ilgili olarak sadece ortalama vasfın
değerinin yükselişi ve sadece tam rekabet piyasalarıyla ilgilenme
türündeki dar çerçeveli analizde gözükmeyen- daha etraflı bir
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biçimde ortaya koymaktadır. 145
Uluslararası ticaret; mal, hizmetler, işgücü ve sermaye
piyasalarında fiyatları birbirine yaklaştırır. Fiyatların sonuç olarak
birbirine yakınlaşmaya yönelmesi, ticaretteki kazançların kaynağını
oluşturur. Fakat ticaret çoğunlukla başka tür bir uzlaşma yönünde de
baskı oluşturur, bu da ulusal normlar ve toplumsal kurumlardır. Bu
durum mal ve hizmetler ticaretinde olduğu gibi normların ticaretiyle,
doğrudan bir biçimde ortaya çıkmaz; dolaylı olarak, aykırı toplumsal
düzenlemeleri sürdürmenin toplumsal maliyetinin yükselmesiyle
kendini gösterir. Bu durum, globalleşmede temel bir gerilim kaynağını
oluşturur.
Çocuk işçiler konusu bu iş için uygun bir örnektir. Hammadde,
mamul madde ve emek ücretlerinin yükselmesiyle kar marjı düşen
şirketler, düşen kar marjlarını arttırmak için emek ücretlerini
düşürmek durumundadır ve kıdemleri yükselmiş, maaşları artmış
işçilerini işten çıkararak, daha ucuz işçi olan çocukların kullanılması
veya

yurtdışından

gelen

işçileri

çalıştırma

gibi

yollara

başvurmaktadırlar. Bunu yaparak iki yönden kar etmektedirler.
Birincisi, ücretlerin düşük olmasına rağmen işgücü bulmak kolay
olmakta ve düşük ücretle yüksek mesai yaptırarak daha ucuz ve daha
fazla emek üretmektedirler. İkinci olarak da, gerek küçük çocukların
gerekse

yurtdışından

gelen

yabancıların

sosyal

güvencelerini

sağlamak zorunda olmayışları ile kâr elde etmektedirler.
Kâr marjı düşen şirketler, hammadde ve mamul maddeleri daha
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ucuza temin etme yolunda da global ekonomik pazarı kullanmakta ve
bu şekilde şirketlerinin karlarını artırabilmektedirler.
Uluslararası ekonominin bunca olumsuz yönlerine rağmen,
uluslararası

ekonomiden

çekilmekten

de

söz

edilemez.

Ekonomilerimizin ihracat için üretim yerine yerele pazar için üretime
yönlendirilmesinden; kalkınmak için gerekli olan mali kaynakları
bulmak için yabacı yatırımlara ve dış mali piyasalara bel bağlamaktan
çok kendi iç kaynaklarımıza başvurmaktan; ekonominin güvencesi
olacak canlı bir iç piyasa yaratmak amacıyla, gelirin ve toprağın
yeniden dağıtılmasına ilişkin uzun süredir ertelenen önlemlerin hayata
geçirilmesinden; çevresel dengesizlikleri ciddi oranda azaltmak
amacıyla adaletin azamiye çıkartılması ve büyümenin öneminin
yeniden vurgulanmasından; stratejik ekonomik kararların piyasanın
keyfine

bırakılmayıp

bunların

demokratik

seçim

konusu

yapılmasından; özel sektörün ve devletin, sürekli olarak sivil
toplumun

kontrolüne

tabi

tutulmasından;

içinde

topluluk

kooperatiflerinin, özel girişimlerin ve kamu kuruluşlarının yer aldığı,
ama ulus ötesi şirketlerin dışlandığı yeni bir üretim ve değişim
düzeninin yaratılmasından; toplumu korumak amacıyla eğer mümkün
olursa makul bir maliyetle yerel ve ulusal düzeyde mal üretimin teşvik
ederek ekonomik yaşamda yardımlaşma ilkesinin kutsal bir hazine
gibi korunmasından söz edilebilir. Bunun da ötesinde biz, piyasa
mantığı ve ekonomik verimlilik anlayışını, bilinçli olarak güvenlik,
adalet ve toplumsal dayanışma değerlerine bağımlı kılan bir
stratejiden söz edebiliriz. Kısacası toplumun ekonomi tarafından
yönlendirilmesi yerine ekonominin, toplum içinde hak ettiği yere
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yeniden yerleştirilmesinden söz edilebilir. 146
Globalleşme olarak anılan süreç, iki ana grup arasındaki
çatlağı giderek derinleşmektedir. Yani, global pazarlara açılma
kabiliyet ve mobilitisine sahip olanlarla bu avantajlara sahip
olmayanlar

veya

sahip

olsalar

da

piyasaların

kontrolsüz

yaygınlaşmasını sosyal istikrar açısından zararlı görüp sıkı sıkıya
kurallara bağlı olanlar. Sonuç olarak bu 'piyasa güçleri' ile işçiler,
emekliler ve çevreciler gibi grupları bünyesinde barındıran 'sosyal
güçler' arasındaki ciddi gerilim giderek yükselmekte ve hükümetler
de bunlar arasında sıkışıp kalmaktadırlar. 147
Global piyasa ile toplumsal istikrar arasındaki gerilimin üç
kaynağı vardır. Birinci olarak, ticaretin ve yatırımın önündeki
engellerin kaldırılması, uluslararası sınırları aşabilen gruplarla
aşamayan gruplar arasındaki asimetriyi keskinleştirmektedir.
Birinci grupta sermaye sahipleri, yüksek vasıflı işçiler ve
kaynaklarını talebin en çok olduğu yerde arz etme imkânına sahip
birçok profesyonel yer alır. Vasıfsız veya az vasıflı işçiler ile çoğu
orta düzey yönetici ikinci gruba mensuptur. Bu hususu daha teknik
bir şekilde ifade edecek olursak, globalleşme, ikinci grup
mensuplarının arz ettiği hizmetlere yönelik talebi daha esnek bir
hale getirmektedir, yani çalışan nüfusun geniş katmanlarının arz
ettiği hizmetler milli sınırlar ötesindeki başka insanlarca kolayca
ikame edilebilir bir hale gelmektedir. Globalizasyon, istihdam
146

Bkz. DANAHER, Kevin, Küresel Ekonomi ve Demokrasi, Çev. Bilal
Çölgeçen, İstanbul: Metis Yayınları, 2004, s. 41.

147

Bkz. RODRIK, age, s. 16.

86 |

İsmail Ekinci

ilişkilerini temelinden değiştirmektedir. 148
İkinci olarak, globalleşme hem ülkelerin kendi içinde, hem
de ülkeler arasında yeni bir çatışma ortaya çıkarmaktadır. Ülke
içlerinde uygulanacak kurallar ve toplumsal kurumlar konusundaki
gerilim. Mamul malların üretim teknolojileri gittikçe standartlaşıp
uluslararası bir yaygınlık kazandıkça, birbirinden çok farklı
değerler, normlar, kurumlar ve kolektif tercihlere sahip uluslar,
benzer mallar için dünya pazarlarında kıran kırana bir rekabete
girişmektedirler. Globalleşmenin yaygınlaşması da çok farklı
gelişme düzeylerindeki ülkeler arasında yeni ticaret fırsatları meydana
getirmektedir. Burada sözü edilen durum, Dünya Ticaret Örgütü'nün
geleneksel çok taraflı ticaret politikaları ya da Gümrükler ve Ticaret
Genel Anlaşması için bir sorun arz etmez; mal üretiminin
gerçekleştirildiği süreçle ya da teknoloji, ticaret ortaklığı yapan
ülkelerin

toplumsal

müesseseleri

gibi

önemsizdir.

Ulusal

uygulamalardaki farklılıklar tıpkı faktör donatımı ya da herhangi bir
mukayeseli üstünlük determinantı gibi muamele görürler. Fakat hem
kişisel değerlendirmeler, hem de ampirik deliller göstermektedir ki bir
çok insan sonuçlara olduğu kadar süreçlere de bir kıymet
atfetmektedir. Bu durum ülke içindeki mal ve hizmet üretim ortamını
şekillendirip sınırlandıran, işyeri uygulamaları, hukuki kurallar ve
sosyal güvenlik ağı gibi normlar bütünüyle yansımaktadır. 149
Üçüncüsü,

globalleşme

hükümetlerin

sosyal

güvenlik

sağlamasını gittikçe zorlaştırmaktadır. Sosyal güvenlik, modern
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hükümetin temel fonksiyonlarından bir tanesidir ve bu fonksiyon
toplumsal uyumun sağlanmasında ve savaş sonrası dönem boyunca
devam eden liberalizasyona halkın siyasi desteğinin temininde
yardımcı olmuştur. Temelde, hükümetler böylesi politikalarla
ellerindeki mali gücü, halkın bazı kesimlerini piyasanın risklerinden,
özellikle dışsal

kökenli

risklerden

korumakta kullanmışlardır.

Gerçekte ekonomilerin dış ticarete açıklığıyla refah devletinin
büyüklüğü arasında çarpıcı bir korelasyon mevcuttur. Ne var ki, bu
gün uluslararası ekonomik entegrasyon hükümetleri geri çekilmeye ve
toplumsal yükümlülüklerini azaltmaya mecbur etmektedir. Son yirmi
yıldır refah devleti saldırılara maruz kalmaktadır. Dahası sermaye
hareketlerinin artması, hükümetlerin vergi imtiyazlarının önemli bir
bölümünü elinden kaçırmasına yol açmış ve onları emek gelirlerinden
alınan vergileri gelir artışıyla orantısız biçimde artırma seçeneğiyle
yüz yüze bırakmıştır. Şu an, uluslararası hareket kabiliyetinden
mahrum olan geniş halk kitlelerinin sosyal güvenliğe olan
ihtiyaçlarının azalması bir yana, entegrasyon güçlendikçe, bunun
bir sonucu olarak bu ihtiyaç daha da kuvvetlenmiştir. Dolayısıyla
sorun, globalleşme ile risklerin topluma paylaştırılması arasındaki
gerilimin nasıl düşürüleceği sorunudur. 150
Bu argümanların her biri, ileri toplumların globalleşmenin
sonuçlarını ele alma biçimindeki, ya da ele alma imkânlarındaki
önemli bir zayıflığa işaret etmektedir. Hepsinin ortak neticesi işe
şudur. Bu argümanların hepsi belki de en büyük risk olarak,
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gerilimlerin toplu sonuçlarının yeni bir takım sınıf bölünmelerine
yol açma riskini haber vermesidir. Bu bölünmeler, globalleşen
ekonomiden faydalananlarla faydalanmayanlar, bunun değerlerini
paylaşanlarla paylamayanlar ve bunun risklerini dağıtabilenlerle
dağıtamayanlar arasındaki bölünmeler olacaktır. 151
İşgücünün artan sınırsallığıyla birlikte, sermayenin artan ulus
aşırı hareketliliği yüksek ücretli ülkelerde işçileri zor durumda bırakır
ve bunların göçmen işgücüne düşmanlığını artırır ve çoğu ulus aşırı
iktisadi göç kategorilerine özel bir direnişi şiddetlendirir. 152
2. Küresel Ekonomik Kriz ve Türkiye
Küreselleşmenin gelişen ülkeler açısından en temel yıkıcı etkisi,
mal ve sermaye piyasalarında yeterli gelişmeyi sağlamadan, özellikle
finansal piyasalarda liberasyon ve deregülasyon sonucu, büyük ölçüde
finansal krizlere neden olmasıdır. 153
Ekonomik kriz, tüketici talebinde ve firmaların yatırımlarındaki
büyük

düşüş,

yüksek

oranlı

işsizlik

ve

dolayısıyla

yaşam

standartlarının düşmesi biçiminde ortaya çıkabilir. Bu tür ekonomik
krizlere genellikle finansal piyasalardaki belirsizlikler ve hisse senedi
fiyatlarındaki düşüşler ve yerli paranın yabancı paralara göre
değerindeki düşüşler eşlik eder. Bazen krizler doğrudan doğruya
finansal sektörden kaynaklanabilir. Yani krizler reel kesimden
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başlayıp finans kesimini vurabileceği gibi, tam tersi de olabilir. Çok
ağır bir ekonomik kriz söz konusuysa sonuçta bir resesyon ve borçları
ödeyememe durumu da ortaya çıkabilir. 154
Durgunluk dendiğinde bir ekonomide büyüme hızının sıfıra
düşmesi ya da sıfıra yaklaşması anlaşılır. GSYH’si, yani bir yıl içinde
ürettiği bütün mal ve hizmetlerin piyasa fiyatı cinsinden değerleri
toplamı 200 milyar dolar olan bir ekonominin bir sonraki yıl yine aynı
değerde GSYH yaratması o ekonominin durgunluk içinde olduğunu
gösterir. Burada sözünü ettiğimiz değer, enflasyondan arındırılmış
olan reel değerdir. Durgunluk genellikle işsizler için yeni iş imkânları
yaratılamamasıyla birlikte gelir. 155
Resesyon ise bir ekonomide büyümenin eksiye düşmesi
demektir. Bu gelişime genellikle işsizlik oranındaki artış eşlik eder.
Resesyon, konjonktür dalgasının en düşük olduğu düzeydir. Bu
düzeyde çoğu makro ekonomik gösterge düşüş halindedir. 156
Bunlardan hangisinin kriz sayılacağı süreye, büyüklüğe ve
yarattığı etkiye göre değişir. Ekonomiler büyüme ve enflasyonla
ilişkilerine göre dörde ayrılır.
1. Bir ekonomi sıfır enflasyonla büyüyorsa orada enflasyonsuz
büyüme geçerlidir.
2. Bir ekonomide hem reel büyüme hem de enflasyon varsa
enflasyonlu büyüme söz konusudur.
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3. Bir ekonomide reel büyüme sıfır ya da sıfıra yakınken enflasyon
varsa stagflasyon durumu geçerlidir.
4. Bir ekonomide GSYH reel olarak küçülürken enflasyon da
ortaya çıkıyorsa o ekonomi slumpflasyon ile karşı karşıyadır.
Yukarıdaki örneklerden ilkine yakın geçmişte Japonya’da
rastlandı. Japon ekonomisi geçtiğimiz yılların bazılarında sıfır
enflasyona karşın sıfırın biraz üstünde reel büyüme gerçekleştirdi.
İdeal durum, düşük bir enflasyon olsa bile mümkün mertebe yüksek
büyümeyi sağlayan denge hali olduğu için Japonya’nın durumu tercih
edilen bir denge değildi.
İkinci örnek yani enflasyonlu büyüme durumu dünyada en çok
rastlanan denge halidir. Türkiye uzun yıllardır böyle bir denge içinde
bulunuyor. Son altı yılda bir yandan yüzde 6,5 dolayında büyürken bir
yandan yüzde 13 dolayında ortalama enflasyon yaşadık.
Üçüncü durum yani stagflasyon da oldukça sık rastlanan bir
denge

halini

ifade

eder.

Stagflasyon

iki

ayrı

sözcüğün

birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir sözcüktür. İlk bölümü durgunluk
anlamına gelen stagnation’dan, ikinci bölümü de enflasyondan
alınmış. Durgunluk içinde enflasyon anlamına geliyor. Yani reel
ekonomik büyüme olmaksızın fiyatların artmaya devam etmesi halini
ya da GSYH’nin nominal olarak büyümesine karşılık reel olarak
büyümemesi halini ifade ediyor. Türkiye, stagflasyon benzeri
ekonomik koşullarla geçmişte birkaç kez karşılaştı. Bunlardan biri
1991 yılıdır.
Dördüncü durum, yani slumpflasyon ekonomik dengesizliğin en
korkutucu halidir. Slumpflasyon da stagflasyon gibi iki sözcükten
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oluşuyor. Slump, batma, çökme anlamına geliyor. Enflasyonla
birleştirildiğinde çöküş içinde enflasyon gibi bir anlam çıkıyor. Yani
ekonomi küçüldüğü halde enflasyon olgusunun varlığını ifade ediyor.
Türkiye ekonomisi geçmişte slumpflasyonla birkaç kez karşılaştı. En
yakın olanı 2001 krizi sonucunda yaşanan krizdir. 157
Ekonomik kriz tanımından yola çıktığımıza göre bir de mali
sektör ve reel sektör krizi arasında ayrım yapmamız gerekecek
demektir. Mali sektör deyimiyle kastedilen, bankalar, sigorta
şirketleri, leasing, faktöring şirketleri, yatırım fonu yönetim şirketleri
gibi kuruluşların bulunduğu sektördür. Eğer ekonomik kriz bu
sektörden başlamışsa buna mali sektör krizi ya da aynı anlama gelmek
üzere finansal kriz adı verilmektedir. Bu tür krizler daha çok
borsalarda yaşanan büyük değer kayıplarıyla veya bankacılık
sektöründeki paniklerle ya da dövize yönelişle doruk noktasına
ulaşıyor. Bu tür krizler sonuçta devletlerin veya kuruluşların borçlarını
ödeyemez noktaya gelmesine kadar ulaşabiliyor. Örneğin bankaların,
yaptıkları yanlış yatırımlar sonucunda uğradıkları zararlar sonucunda
batmaları bir mali sektör krizinin tipik görünümüdür. Buna karşılık
bankaların verdikleri kredileri geri alamamaları sonucunda zarara
uğramaları ve mevduat sahiplerinin paralarını geriye ödememeleriyle
başlayan bir krizin mali sektör krizi mi yoksa reel sektör krizi mi
olduğu, daha yakından incelenmesi gereken bir konudur. Eğer bu
durum,

reel

sektör

şirketlerinin

aldıkları

kredileri

geri

ödeyememelerinden kaynaklanıyorsa o zaman ortada bir reel sektör
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krizi var demektir. Türkiye’nin 2001 yılında yaşadığı ekonomik kriz
bir mali sektör kriziydi. Bankalar, bir yandan yüksek tutarlı açık
pozisyon riski taşırken, bir yandan da mevcut fonlarını sınırlı sayıda
kuruluş ve kişiye yöneltmiş ve geri alamaz duruma düşmüşlerdi. 158
Kapitalizm küreselleşmeden önce çoğu kriz çıktığı ülkeyle
sınırlı kalırdı. Bunun belki de en büyük istisnası 1929 büyük dünya
kriziydi. Bununla birlikte o dönemde dünyanın önemli bir bölümü
sosyalist sisteme bağlı olduğu ve piyasa ekonomisinin dışında
bulunduğu için krizin bütün dünyayı kapsaması söz konusu
olmamıştır. Bu gün bile bazı krizler çıktığı yerle sınırlı kalabiliyor.
Eğer krizin çıktığı ülke göreli olarak küçük bir ekonomiye ve dünya
ticaretinde küçük bir paya sahipse kriz o ülkeyle sınırlı kalabiliyor.
Buna bir örnek olarak 2001 Türkiye krizini verebiliriz. Türkiye’deki
bankacılık krizi Rusya ile Türkiye’ye komşu Ortadoğu ülkelerinde
bazı etkiler yaratmış, ondan öteye bir sıçraması olmamıştır. 159
Bazen bir ekonomide başlayan kriz ilişkili öteki ekonomilere de
sıçrayarak bir bölgesel kriz halini alabiliyor. Buna bir örnek olarak
1997 Asya krizini verebiliriz. Bu krizde Tayland’da başlayan krizin
Singapur ve Hong Kong gibi bölgenin güçlü ekonomilerine de
sıçramış olmasının altında yatan başlıca neden, yatırımcıların o
bölgeyi ayrı ayrı devletler olarak değil bir bütün olarak görmesinden
kaynaklanmıştır. Sonuçta kriz bütün bölgeye ve bütün işlemlere
yayılmış, hatta küreselleşme eğilimi göstermiştir. 160
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serbestleşmesi

ve

kapitalizmin

küreselleşmesiyle birlikte özellikle büyük ekonomilerde çıkan
ekonomik krizler küresel alana kolaylıkla ve hızla yayılır olmuştur.
Yani dünyanın artık neredeyse onda dokuzu piyasa ekonomisi sistemi
içinde ve sermaye hareketlerini serbest bırakmış konumda olduğu için
krizin yayılması çok daha büyük bir olasılık haline gelmiştir. Buna
örnek olarak 2007 yılında ABD’de mortgage kredileri krizi olarak
başlayan ve benzer nedenlerle İngiltere’ye sıçrayan ekonomik kriz
2008 yılının ikinci çeyreğinde küresel bir krize dönüşmüştür.
Başlangıçta bu krizin Çin, Hindistan, Rusya ve Brezilya başta olmak
üzere gelişme yolundaki ülkeleri pek etkilemeyeceği düşünülürken, bu
tahmin gerçekleşmemiş ve bütün ülkeler krizden etkilenmişlerdir. 161
Sermaye hareketlerinin serbest bırakıldığı küresel sistemde
krizlerin küreselleşmesi çok daha kolay ve hızlı oluyor. Bir başka
ifadeyle

krizler

artık

bulaşıcı

hale

geldi.

Kapitalist

sistem

küreselleşmeden önce krizlerin bu tür bulaşıcılığı çok daha sınırlıydı.
Eskiden örneğin Japonya’da yaşanan kriz Japonya ile ya da en fazla
bölgede sınırlı kalırdı. 1990’larda Japonya büyük bir mali kriz yaşadı.
Bu kriz o zamana kadar dünyanın en büyük bankaları arasında yer
alan Japon bankalarının bir bölümünün batmasına, bir bölümünün
başkalarıyla birleşmesine yol açtı. Buna karşın kriz küreselleşmedi ve
Japonya ve çevresiyle sınırlı kaldı. Oysa günümüzde sermaye
hareketlerinin serbest kalması sonucu dünya finansal sistemi çok daha
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iç içe girmiş durumda olduğu için bu tür bir kriz hemen bütün
dünyaya yansıyıp küresel bir görünüm alıveriyor. 162
Küresel

krizler

özellikle

mali

piyasalarda

kendini

göstermektedir. Küreselleşme olgusu ile birlikte sermaye hareketleri
ülkeler arasında hız kazanmaktadır. Getiri potansiyelinin yüksek
olduğu ülkelere giren yoğun sermaye, bir yandan gelişmiş ülkelerin
merkez konumuna gelmeleri için bir avantaj yaratırken, diğer yandan
da herhangi bir ülkenin yaşadığı finansal krizin yayılmasına ve yaygın
ekonomik krizlerin oluşmasına neden olmaktadır. 163
Küresel spekülatörler,

gelişen ülkelerin

gelişmekte olan

piyasalarından astronomik kârlar elde etmek için genellikle zayıf
finans ve bankacılık düzenlemelerinden yararlanmaktadır. Bununla
birlikte, uluslararası sermaye akışları hızlı bir şekilde tersine
dönebildiği için, bir bölgenin tamamının toplumsal refahını tehlikeye
sokan yapay genişleme ve çöküş döngüleri yaratabilmektedir. 1997-98
Güneydoğu Asya Krizi, finans işlemlerinin küreselleşmesinin
meydana getirdiği son ekonomik tersine dönüşlerin yalnızca bir
örneğidir. 164
1990’larda Tayland, Endonezya, Malezya, Güney Kore ve
Filipin hükümetleri, doğrudan yabancı sermayeyi çekmek için
sermayenin ülke içinde dolaşımı üzerindeki denetimlerini tedrici
şekilde kaldırdılar. Para için, istikrarlı bir ortam yaratmak amacıyla,
faizleri artıdırlar ve ulusal paralarını ABD doları değerine bağladılar.
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olmayan

aşırı

heyecanları,

Güneydoğu Asya’nın tamamında hisse senedi ve gayrimenkul
piyasalarını coşturdu. Fakat 1997’ye gelindiğinde, bu yatırımcılar
fiyatların gerçek değerlerin çok üstünde şiştiğinin farkına vardılar.
Yatırımcılar paniğe kapılarak bu ülkelerden toplam 105 milyar dolar
çektiler ve bölge hükümetleri dolar çıpasını terk etmek zorunda kaldı.
Paralarındaki hızlı düşüşü durduramayan bu hükümetler döviz
rezervlerinin tamamını kullandılar. Bunların sonucunda ekonomik
üretim düştü, işsizlik arttı ve ücretler geriledi. Yabancı bankalar ve
kreditörler, yeni kredi taleplerini geri çevirerek ve mevcut kredilerin
vadesini uzatmayı reddederek tepki gösterdi. 1997’nin sonlarında,
bölgenin tamamı, küresel ekonomiyi durgunluğa sürükleme tehlikesini
doğuran bir finans kriziyle karşı karşıya kaldı. Bu feci sonuç, ancak
uluslararası kurtarma paketleri ve buna ek olarak, Güneydoğu Asya
şirketlerinin ticari varlıklarının yabancı yatırımcılara yok pahasına
satılması yoluyla güçlükle önlendi. Bu gün Güneydoğu Asya’nın
sıradan insanları, ekonomik çöküşün yıkıcı toplumsal ve siyasi
sonuçlarına katlanmaktadır. 165
Şirketlerin satış gelirlerinin ve ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi
Hâsılalarının (GSYİH) incelenmesi, dünyanın en büyük 100
ekonomisinden 51’inin şirketler ve yalnızca 49’unun ülkeler olduğunu
ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, bazı eleştirmenlerin, ekonomik
küreselleşmeyi ‘şirketsel küreselleşme’ veya ‘yukarıdan aşağı
küreselleşme’ olarak nitelendirmesi şaşırtıcı değildir. Uluslar ötesi
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şirketler (UÖŞ) küresel faaliyetlerini giderek serbestleşen bir küresel
işgücü

pazarında

güçlendirmişlerdir.

Küresel

Güney’de

ucuz

işgücünün, kaynakların ve uygun üretim koşullarının mevcudiyeti
şirketlerin hareketliliğini ve kârlılığını arttırmıştır. Dünya ticaretinin
%70’ini elinde bulunduran UÖŞ’ler doğrudan yabancı yatırımlarını
1990’larda yılda yaklaşık %15 oranında arttırmışlardır. Üretim
süreçlerinin farklı aşamalarını dünya üzerindeki birçok farklı yere
dağıtabilme

yetenekleri,

küresel

üretimin

değişen

niteliğini

yansıtmaktadır. Bu türden ulus-ötesi üretim ağları Nike, General
Motors, ve Volkswagen gibi UÖŞ’lerin ürünlerin üretimini, dağıtımını
ve

pazarlamasını

küresel

ölçekte

gerçekleştirmelerine

imkan

sağlamaktadır. Ulus-ötesi üretim ağları, UÖŞ’lerin ulusal işçi
sendikalarını ve diğer işçi örgütlerini atlamalarını kolaylaştırarak
küresel kapitalizmin gücünü arttırmaktadır. Dünya üzerinde ucuz
emek kullanılarak angaryayla yapılan üretime karşı çıkan eylemciler,
bazı tüketici boykotlarına halkın katılımını sağlayarak ve diğer şiddet
içermeyen eylemlerde bulunarak bu taktiklere karşı koymuşlardır. Hiç
kuşkusuz, UÖŞ’lerin giderek artan güçleri, uluslararası ekonominin
yapısını ve işleyişini büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu dev şirketler ve
bunların küresel stratejileri, dünyadaki ticaretin akışının, sanayilerin
yer seçiminin ve diğer ekonomik faaliyetlerin önemli belirleyicileri
durumuna gelmiştir. Bunun sonucunda, UÖŞ’ler birçok ülkenin
ekonomik, siyasi ve toplumsal refahını etkileyen çok önemli
oyuncular haline gelmiştir. 166
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dünya

ekonomisi,

gerçek

anlamda daha hızlı büyümemektedir; buna karşılık daha fazla
istikrarsızlık, spekülasyon, dış borç ve adaletsiz ticaret vardır. Yine
benzer bir şekilde yoksulluk, eşitsizlik ve zengin Kuzey ile her
şeyden yoksun bırakılmış Güney arasındaki uçurum hızla
büyürken, daha sık mali krize girme eğilimi ortaya çıkmıştır. 167
Kriz, istikrarsızlık, karışıklık ve belirsizlik sözcükleri, son
yıllarda dünya ekonomik düzenini tasvir etmek için kullanılan en
yaygın

sözcükler

haline

gelmiştir.

Neoliberalizmle

birlikte

piyasaların serbest bırakılması ve sermaye hareketleri üzerindeki
kısıtlamaların kaldırılması dünya ekonomisini olumsuz etkilemiş,
para piyasalarında ve türev piyasalarda spekülasyon patlaması
yaşanmış, her gün büyük bir kısmı spekülatif amaçlı üç trilyon
dolarlık işlem yapılmaya başlanmıştır. 168
Finans piyasaları başıboş bırakıldıklarında dengeye meyletmek
yerine, uç noktalara yönelme ve nihayetinde raydan çıkma eğilimi
gösterirler. Bu yünden de başıboş bırakılamazlar; denetim altında
tutulmalı

ve

parasal

yetkililer

tarafından

bir

nebze

yönlendirilmelidirler. Teoriler ne yönde olurlarsa olsun, bu gerçek,
pratikte kabul edilmiştir. Finans piyasalarının tarihi krizlerle doludur
ve her kriz, denetleme çerçevesine eklenen yeni uygulamalarla
sonuçlanmıştır. Merkez bankacılığı ve finans piyasalarını denetleme
yapıları zamanla bu şekilde gelişmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki parasal
167
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yetkililer ileri düzeydedirler, ancak uluslararası çapta var olan denetim
çerçevesi

finans

piyasalarının

küreselleşme

hızına

ayak

uyduramamıştır; yakın tarih incelendiğinde bu durum görülebilir. Son
yirmi yıl, sık sık finansal krizlere sahne olmuştur. 169
Bu krizlerin belirleyici bir özelliği, uluslararası finans sisteminin
çevre bölgelerini etkilemiş olmalarıdır. Merkezdeki ülkeler fazla
etkilenmemiştir, çünkü bu ülkeler tehdit altına girdiklerinde parasal
yetkililer uluslararası finans sisteminin çöküşünü engellemek için
gerekli önlemleri almışlardır. Bu durum, merkezle çevrenin ekonomik
ve finansal performansları arasında çok büyük farklılıklar meydana
gelmesine yol açmıştır. Çevre krizden krize koşarken, merkez şaşırtıcı
derecede dengeli ve refah içerisinde kalmıştır. Sistemin kontrolünü
elinde tutuyor olmak, merkeze önemli bir avantaj sağlamıştır. 170
Küresel finans piyasalarının ağır eşitsizlikler içeren bir yapı arz
etmesi, piyasaların kendi kendilerine kaynakların en ideal dağılımını
sağlayacaklarını öne süren piyasa köktencisi doktrinine aykırı
düşmektedir. 1997-1999 arasında giderek yükselen piyasalar krizi,
piyasa köktenciliğinin etkisiyle, meydana gelen her krizin, denetim
mekanizmalarının güçlendirilmesi sonucunu verdiğine dair genel
kaideyi bozan bir kriz olmuştur. Bireysel olarak ülkelerde finans
piyasaları ve bankalar üzerindeki denetim bir nebze sıkılaştırılmıştır,
ancak genel eğilim, piyasa güçlerine daha fazla imkân tanımak ve
uluslararası seviyede resmi müdahalelere daha küçük bir rol vermek
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yönünde olmuştur. 171
1997-1999 krizinin ağırlığını ve verdiği zararları kimse
sorgulamamaktadır, ancak krizin nedenleri üzerine farklı yorumlar
vardır. Baskın olan inanç, IMF'nin işleyiş tarzının piyasa disiplinini
bozduğu ve uluslararası borç vermelerde ve yatırımlarda rasyonel
olmayan bir patlamaya destek verdiği, bunun da daha sonra bir çöküşe
yol açtığı yönündedir. Başka faktörler de vardı. Etki altında kalan
ülkelerin birçoğu tekinsiz banka sistemlerine sahiplerdi ve uygunsuz
makroekonomik politikalar uygulamaktaydılar. Ancak temel neden
IMF'nin geçmişteki müdahalelerinin yarattığı ahlaki tehlike olduğuna
inanıldı; bu müdahalelerin borç verenleri, acil bir durum meydana
gelmesi halinde IMF'nin yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan
ülkelerin yardımına koşarak kendilerini koruyacağına inandırmış
olduğu iddia edildi. Bu iddia geçerli olsa da, sonuç olarak, ahlaki
tehlikenin giderilmesiyle gelecekteki krizlerin önüne geçilebileceğine
inanıldı. 172
IMF küresel çapta ekonomik düzenlemeler yolunda kurulmuş
bir kuruluş olmasına rağmen, iki yanlış işleyişiyle sorunları çözmede
yetersiz kalmıştır. Bunlardan birincisi, bir taraftan krizleri önlemek
için verdiği çabalarla, krizlere müdahale çalışmaları arasındaki
dengesizlikle krizde olan ülkelerin krize iyice saplanmasına sebep
olmuştur. İkincisi ise, borç verenlerle alanlar arasında uyguladığı
muamele farkı ile devletlerarası krizlere sebep olarak, krizde olan
ülkelerin ekonomilerini iyice çıkmaza sokmuştur.
171

Bkz. SOROS, age, s. 78.

172

Bkz. SOROS, age, s.78-79.

100 |

İsmail Ekinci

Türkiye ekonomisi 1980 dönüşümü ile birlikte dünya ekonomisi
ile bütünleşmeye çalışırken, ekonomik ve siyasi reformları etkin
olarak gerçekleştirememiş, rekabet yarışında geri kalmıştır. Bu durum
makroekonomik dengesizliklere, kriz-enflasyon-büyüme sarmalındaki
bir Türkiye ekonomisine neden olmuştur. Türkiye’nin küresel süreç
ile birleşmesinin gerçekleştiği dönem içinde 1991, 1994, 1999, Kasım
2000 ve Şubat 2001 krizleri yaşanmıştır. Yaşanan krizlerin ortaya
çıkardığı gerçek, ekonomik ve siyasi yapıdaki istikrarsızlıkların krize
neden olduğudur. Bu gerçek, küreselleşmenin getirdiği rekabet
gücünün yakalanamaması, yaşanan teknolojik devrimini ve bilgi
toplumunun aktif bir parçası olunamamasının eklenmesiyle krizlerin
derinleşmesini beraberinde getirmiştir. 173
Türkiye ekonomisinin küreselleşme sürecinde, mal, para ve
sermaye piyasalarında rekabetçi bir zemin yaratılamamış; ekonomik
yapı kamu kesiminin giderek küçülüp, verimli ve hızlı bir nitelik
kazandığı reformlar dizisini gerçekleştirememiştir. Özelleştirmeden
tarımsal desteklemeye, yerel idarelerin güçlendirilmesinden kamu
bankalarının rehabilitasyonuna, sosyal güvenlik reformundan fonların
kaldırılmasına kadar birçok

yapısal

reform

siyasal istikrarın

oluşamaması sonucu gerçekleştirilememiştir. Gerçekleştirilemeyen
yapısal reformlar giderek artan enflasyona cari işlemler açığına ve
borçlanmaya neden olmuştur. 174
1970’lerin sonlarında ortaya çıkan derin ödemeler dengesi
krizini dışarıya açılarak atlatan ve 1980’de %100’ün üstüne kadar
173
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çıkan yıllık enflasyonu %30’lara kadar geriletmeyi başaran Türkiye,
görece esnek bir döviz kuru sisteminin uygulandığı 1980 sonrası
dönemde hem çok sık aralıkları kur krizleriyle karşılamaya başlamış,
hem de enflasyonu bir türlü kalıcı biçimde geriletememiştir. Türkiye,
1990’ların ikinci yarısında dünyada enflasyon oranları ile bir düşüşe
girmeye başladığı halde, hiperenflasyona kaymaksızın küresel
deflasyon döneminin ciddi bir istisnasını oluşturmaya başlamıştır. 175
1980 yılında uygulamaya konan dışa açılma ve küreselleşme
süreci sonunda Türkiye ekonomisinde, kronik enflasyon kontrol altına
alınamamış, makro dengeler iyileştirilememiş, dış pazarlarda rekabet
gücü kazandırılabilecek teknolojik gelişme ve verimlilik artışı
sağlanamamıştır. Bu dönemde kamu kesimi finansman gereği artmış,
buna bağlı olarak iç borçlar hızlı bir şekilde artmış, üretim ve ihracatın
artış hızı yavaşlamış, ithalat artmaya devam etmiş, cari işlemler
dengesi açığı büyümüş, dış borçlar hızlı bir şekilde artış göstermiştir.
Ekonomideki bu olumsuz tablo gerek ülke içerisindeki karar birimleri
açısından gerekse yurt dışındaki yatırımcı açısından Türkiye
ekonomisini güvensiz ve belirsiz kılmıştır. Bu tablo ülke içerisinde
reel ekonomiden kopuk spekülatif faaliyetleri ve rant ekonomisini ön
plana çıkartırken, kalkınma için gerekli olan yabancı sermayenin de
istenilen boyutta ülkeye girmesini engellemiştir. Bu tablo içerisinde
bu zayıf ekonomik yapı kriz virüslerinin sık aralıklarla kendini
göstermesine neden olmuştur. Türkiye ekonomisinin istikrar arayışını
sürekli kılmıştır. Türkiye ekonomisi kendi iç dinamikleri ve dış
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etkenler yönünde kendisini kıskaca alan ve bir kısır döngü haline
gelen temel ekonomik, siyasi, mali ve sosyal sorunlardan kurtulma
yönünde adeta bir kriz ekonomisi veya kriz toplumu sürecine girmiş
bulunmaktadır. 176
Kriz ekonomisi içerisindeki Türkiye ekonomisi, bütünleşen
dünya ekonomisinin ve yaşanan teknolojik değişim ve gelişimin bilgi
toplumu ile sonuçlanan sürecinde aktif bir unsur olarak değil, pasif bir
unsur olarak yer almıştır. Ekonomik ve siyasi istikrarı sağlayamadığı
takdirde de aktif bir unsur olamayacaktır. 177
3. Sivil Toplum Kuruluşları
Batıda,

Hükümetler

Dışı

Uluslararası

Örgütler

(Non

Governmental Organization) olarak bilinen sivil toplum kuruluşları,
kâr amacı gütmeyen ve devlet yönü olmayan kuruluşlardır. Bu
kuruluşların amaçlarından birkaçı, teknolojik ve ticari danışmanlık
yapmak, insan haklarını korumak, işçi ve işveren haklarını korumak,
çevre kirliliği ile mücadele etmektir.
Türkiye, sivil toplum anlayışına devlet sözcüğünün Türk
Osmanlı semantiğine göre, en büyük saadet anlamına geldiği,
dolayısıyla bireyselliğin kınanıp tek düzeliğin revaçta olduğu bir
evreden geçerek ulaşmıştır. 178
Bugün Türkiye'de üç tane sivil toplum anlayışının aynı anda var
olduğu görülmektedir. Bunlardan bir tanesi, örgütsel yaşam olarak
176

Bkz. ÇUKURÇAYIR, age, s. 406.

177

Bkz. ÇUKURÇAYIR, age, s. 407.

178

Bkz. KEYMAN, age, s. 106.

Küreselleşme Ekonomi ve Din

| 103

sivil toplum; devlet ve ekonomi alanının dışında yer alan gönüllü
örgütlerden oluşmuş sivil toplum; ya da STK’lar olarak sivil
toplumdur. 179
Sivil

toplum

aydınlanmasının

fikrinin

toplumsal

gelişmesi,

hayat

içinde

esasında

İskoç

varoluşsallığımızın

karşıtlıkları arasında bir sentez arayışına bağlı olmuştur. Bu arayış;
a) toplum karşısında birey, b) kamu karşısında özel, c) özgecilik
karşısında bencillik, d) duygu karşısında akıl etrafında olmuştur.
Sivil toplum öğeleri, bu karşıtlıkların tarihsel aşamalardan geçerek
çıkardığı sentezlerin bir toplamıdır. Söz konusu öğeler şunlardır: a)
çoğulluk (plurality) b) kamusallık (publicity) c) özellik (privacy) d)
yasallık (legality). Bu çerçevede, sivil toplum içindeki topluluklar
için çoğulluk, onların birbirlerine karşı özerkliklerini; kamusallık,
birbirlerine karşı sorumluluklarını; özellik, birbirlerine karşı
bireyselliklerini; yasallık ise tabi olacakları ortak çerçevelerini
sağlar. 180
Sivil toplum, on sekizinci yüzyılda Batı Avrupa’da toplum
halinde yaşamanın nasıl mümkün olduğunu anlamaya yönelik analitik
bir araç olarak ortaya çıkan kavramdır. Bununla beraber kavram,
çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü anlamına ulaşmıştır. Sivil
toplumun geçirdiği ilk aşama bir devletin üyesi olmakla özdeşleşen
anlamından kurtulmasıdır. İkinci aşama, sivil toplum içindeki
bağımsız toplulukların kendilerini devlete karşı savunmalarının
Bkz. TÜRK, Eylem, TÜSİAD Patronlar Kulübü, İstanbul: Alfa Yayınları, 2009,
s. 8.
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meşruiyet kazanmasına tekabül eder. Üçüncü aşama sivil toplumun
içerdiği

özgürlüğün,

toplumsal

çatışmaların

kaynağı,

devlet

müdahalesinin bu çatışmaları önleyici faktör sayıldığı bir anlayışı
yansıtır. Son aşama ise, üçüncü aşamaya tepki olarak, devlet
müdahalesinin sivil toplumu yavaş yavaş boğacağından korkulmaya
başlandığı

noktayı

ifade

eder.

Nitekim

Türkiye'de

güncel

tartışmalardaki rijit devlet-toplum karşıtlığını şekillendiren de bu son
aşamadaki anlayıştır. 181
Sivil

toplum,

gönüllü,

kendi

kendini

oluşturan,

kendi

desteklerine sahip, devletten özerk, özel alan ile devlet arasında aracı
niteliğinde örgütlü bir sosyal yapılanmadır. Bu yapı, yasal düzen veya
ortak kurallar dizisi gibi özgürlüklerin ve özerkliklerin güvencesi olan
kurumsallaşmış bir temele oturur. Bu, hem devlet iktidarını sınırlayıcı,
hem de o iktidarı hukuka dayandığı sürece meşrulaştırıcı bir gücü
bağrında taşır. Dolayısıyla, sivil toplum devletten özerk olmayı içerir
ama ondan yabancılaşmayı zorunlu kılmaz. Bir başka deyişle, sivil
toplum devlet iktidarına karşı dikkatli ama saygılıdır. 182
Sivil toplumda hiçbir tekil öğenin, toplum çıkarlarının tümünü
temsil etme hakkına sahip görülmemesi, ister halk, sınıf veya bir
zümre olsun, bütün adına bireylerin, grupların ve topluluklarının
ezilmemesinin de bir güvencesidir. Bu aynı zamanda, çoğul bir
yapılanma içinde sivil toplum unsurlarının birbirlerine karşı
sağlayacakları nisbi siyasal özgürlüklerin, uyum değil çatışma temeli
üzerine inşa edilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bunun olmazsa olmaz
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koşulu ise, siyasal özgürlüklerin cemaati değil, bireyi eksen alarak
şekillendirilmesidir. Çünkü cemaat, kendinde uyum olan ve kendisi
için uyum arayan yapı olarak, son tahlilde, bütün adına davranmaya
daha yatkındır. Birey ise özgürlüğü esas alan ve onu her türlü uyumu
reddederek gerçekleştirmeye yönelen bir varlıktır. Bu sebeple, sivil
toplumun demokrasinin kalbi olarak çalışması, siyasal özgürlüklerin
bireysel zeminde gerçekleşme olanağı bulmasıyla, uyumu, çoğulluğu
ve farklılığı reddetmeyi esas alan her türlü cemaat iktidarına karşı
siyasal çatışmaya yönelmesiyle mümkündür. 183
Ancak bütün bu özellikleriyle algılandığı takdirde Türkiye'de
sivil toplum, toplumun kendisine tapınmasını stilize eden, aslında
demokrasinin fetişleştirilmiş şekliyle her topluluğun kendi iktidarına
tapınmasının bir sembolü olmaktan çıkar, toplumsal-siyasal bir
realiteye dönüşebilir. 184
1980’lerde ve özellikle 1990’larda Türkiye'de toplumsal-siyasal
değişimi güçlü devlet geleneğinden bağımsızlaştırmanın farklı
yollarına yönelik arayışlar büyük bir ilgi odağı oluşturdu. Sivil toplum
kuruluşları da bu ortamda ortaya çıkıp, Türkiye siyasetinin önemli
aktörleri durumuna geldiler. Sivil topluma duyulan bu ilgi, yalnızca
güçlü devlet geleneğinin yarattığı genel hoşnutsuzluktan, bu
hoşnutsuzluğun hiç de önemsiz olmayan nedenleri arasında devletin
gittikçe toplumdan bağımsızlaşarak toplumsal ve kültürel talepleri
karşılayamamasından, toplumsal sorunlarla başa çıkamamasından
kaynaklanmıyordu. Araştırma bulgularımız, sivil topluma duyulan
183
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ilginin özünde küresel nitelikte olduğunu, küresel sivil toplum denen
olgunun ortaya çıkmasıyla Türkiye'de daha katılımcı bir kültür
arayışının hem normatif hem de kurumsal bir temele kavuştuğunu
göstermektedir.

Dolayısıyla

sivil

toplum

kuruluşları,

kültürel

küreselleşmeye yalnızca devlete ait olmayan bir siyaset dilinin
yaratılmasına katkıda bulunduğu ölçüde değer vermektedir. 185
1990’larda hem güçlü devlet geleneğinde yaşanan krizin, hem
de kültürel küreselleşme sürecinin etkisiyle sivil toplum kuruluşları
nicel ve nitel olarak önemli bir yükseliş gösterdi. Bunlar
demokratikleşme sürecinin vazgeçilmez bir öğesi, Türkiye'nin Avrupa
Birliği ile ilişkilerinin istikrara kavuşturulmasında gerekli bir etken ve
Türk devletinin modernleşmesi ve liberalleşmesi, böylece iktidarı ve
etkinlikleri toplum denetimine açık bir siyasal örgütlenmeye
dönüşebilmesi açısından önemli bir öğe olarak görülüyordu. 186
Kapitalizm öncesi geleneksel toplumda birey yerine topluluk
(cemaat) temel siyasal ve toplumsal birim olarak kabul edildiğinden,
bireyin gönüllü girişimiyle oluşturduğu bir yaşam alanı, örneğin
dernekleşme, oluşmamaktadır. İlahi esinlerle hareket etmeyi sağlayan
metafizik nedensellik irdelemelerinin dünyevileşme ile sorgulanmaya
ve terk edilmeye yüz tutmasıyla birlikte, kapitalizm bireyin cemaat
kültürünün etki alanı dışına çıkmasını sağlamış olduğundan,
kapitalizmin gelişmesiyle birlikte, topluluğun (cemaatin) sosyo-politik
önemi azalmıştır. Bireyin, örneğin müteşebbis olarak iktisadi
faaliyette bulunması gibi faaliyetlerle başlı başına bir toplumsal birim
185
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ve değer olarak algılanmaya başlaması, onun gönüllü girişimiyle
oluşturduğu toplumsal yapıların sayıca çoğalmasına yol açmıştır. Bu
gönüllü kuruluş ve uygulamalar giderek daha fazla sayıda bireysel
üyeye sahip olmaya başlamışlardır. Bireylerin gönüllü katılımına konu
olan kuruluşlar, daha özgür bir biçimde örgütlenen bir siyasal hayat ve
iktisadi faaliyet alanı ortaya çıkartmış, önce orta sınıfın yararlandığı
bu alan zamanla toplumun tüm grup ve sınıflarının katılımıyla daha da
gelişmiştir. 187
Sivil toplum söylemi Türkiye'nin akademik çevrelerinde ve
kamu

hayatında

normatif destek

görmekte

ve etkin

olarak

yaygınlaşmaktadır. Sivil toplum kuruluşları hem normatif olarak hem
de söylemleri açısından güçlü siyasal aktörümsü bir nitelik
kazanmakta, bu söylem medeni haklar dilinin küreselleşmesi
sayesinde devlet-toplum-birey ilişkilerinin güçlü devlet geleneğinin
ötesinde yeniden ele alınmasında etkili olmaktadır. Türkiye'deki sivil
toplum kuruluşlarının çoğu gerçekte küreselleşmeyi uzun dönemde
direnilmesi gereken bir süreç ya da Türkiye toplumunu olumlu
etkilemesini sağlamak için ciddiyetle ele alınması gereken bir sorun
olarak görmektedir. Başka bir deyişle, sivil toplum konusundaki genel
düşünsel

söylemde

küreselleşmenin

Türkiye'de

sivil

toplum

kuruluşlarının gelişmesinde yardımcı bir etken olarak kabul edilmesi,
sivil toplum kuruluşlarının kendilerinin küreselleşmenin yararı
konusunda söyledikleriyle uyumlu değildir. Görüldüğü kadarıyla,
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bunların çoğu kültürel küreselleşmenin uzun dönemli etkileri
konusuna epeyce kuşkuyla yaklaşmaktadır. 188
Sivil toplum kuruluşlarına ilişkin entelektüel söylemle sivil
toplum kuruluşlarının kültürel küreselleşmenin etkilerini algılama
biçimleri arasında fark vardır. Entelektüel söylem sivil toplumu, biraz
da küreselleşme sürecinin etkisiyle, güçlü devlet geleneğindeki
meşruiyet/yönetebilirlik sorunuyla değişen toplumsal ilişkiler arasında
ortaya çıkan alana yerleştirmektedir; dolayısıyla da sivil toplumu
demokratikleşmenin, çoğulculuğun ve çok kültürlülüğün gerekli
koşulu olarak görmektedir. Oysa sivil toplum kuruluşlarının çoğu,
ideolojik ve normatif vurgusu olan söylemleri ve stratejileri
dolayısıyla buna karşıt bir yaklaşımı benimsemektedir. Dolayısıyla,
sayılarının artmasına ve önemli aktörler olmaya başlamalarına karşın,
Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının ne kadar sivil olduğu belirsiz
kalmaktadır. 189
Türkiye’de

olduğu

gibi,

ulusal

devletlerin

kendi

sivil

toplumlarıyla ilişkilerini kuran iç politika, artan bir biçimde
küreselleşme süreci tarafından belirlenmektedir. Bu anlamda devletuluslararası ilişkiler bağlantısı devlet-sivil toplum ilişkisinin temsili
niteliğini sınırlıyor, hatta ortadan kaldırıyor. 190
Sivil toplum anlayışı, toplum kesimlerine farklılığı altın bir
değer olarak dayattı, ama ayın zamanda uzlaşmayı, farklılıkları bir
arada meşru gösteren bir çerçeve olarak sundu. Özellikle 1980-90
188
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arası bu anlayışın yayılması ivme kazandı. 1980 öncesinin sağ-sol,
komünist-mukaddesatçı

gibi

siyasal

dikotomilerinin

yerini,

farklılıktan ve tekdüzelikten yana olmak üzere, sırasıyla sivil
toplumcu, devletçi dikotomisi aldı. Uzlaşı çerçevesinde de eski
dikotomilerin doğurduğu hasımlar arasındaki düşmanlığın yerini
şaşırtıcı bir entelektüel flört ve hatta konsensüs aldı. Fakat aynı
zamanda, bu yeni dikotomi, siyasal kanatların kendi içinde yeni bir
bölünmeyi de başlattı. İslamcı çizgiden milliyetçi sağa, liberal
sağdan liberal sola uzanan siyasal konumları bir anlamda yeniden
tahkim etme yaygınlaştı. 191
İslam’da sivil toplum anlayışını irdeleyecek olursak, son yıllarda
İslam-sivil toplum-demokratikleşme ilişkisi Ortadoğu toplumları
üzerine yapılan siyasal sosyolojik araştırmaların odak noktası haline
geldiğini görebiliriz. Bu araştırmaların işaret ettiği üzere, İslam'da
sivil toplum kavramlaştırmasının olup olmadığına dair negatif ve
pozitif iki tutum vardır. Negatif tutum, bu tür bir kavramsallaştırmayı
haliyle reddeder ve İslam'ın yapısıyla bağdaşık bulmaz. Pozitif tutum,
tam tersine, sivil toplumun inşasını İslami devletin köşe taşı olduğunu
savunur. Hatta bu tutum sahiplerince, sivil toplum tam da İslam'ın
orijinal ve ideal toplum şeklidir. O kadar ki, ilk İslami cemaat coğrafi
ve kabilevi esaslara göre bölünen Müslim ve gayri Müslim toplum
kesimlerini bir araya getiren bir kent örgütlenmesine dayandığı için,
sivil topluma ilk örnek olarak gösterilebilmektedir. 192
Sivil toplum kavramı, on sekizinci yüzyılda Batı Avrupa’da
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toplum halinde yaşamanın nasıl mümkün olduğunu anlamaya yönelik
bir analitik araç olarak ortaya çıkmıştı. Ne var ki, daha sonraları
kavram, analitik bir araç olmaktan çok, Şerif Mardin'in de belirttiği
gibi, bir Batı rüyası şeklinde tezahür etmiş ve Batı ile sınırlı realite
haline gelmiştir. Bu Batı ile sınırlılık, aynı rüyanın İslam toplumları
için realize olmasının zorunluluğunu da hep ima etmiştir.
Ama her toplumun bir rüyası var ise, önce bu rüyanın İslam
toplumları için nasıl bir rüya olduğunun saptanması, İslam-sivil
toplum ilişkisinin mahiyetini anlamaya yardımcı olabilir. Gene
Profesör

Mardin'in

çözümlemelerine

başvuracak

olursak;

Müslümanların üç düzeyde tezahür eden bir toplum rüyasının
olduğunu söyleyebiliriz. Birinci düzey, Müslümanların ancak
Kur'an tarafından vazedilen yükümlülüklere boyun eğmelerini;
ikincisi, tefsircilerin açıklamalarını Kur'ani gerçeğe muadil kabul
etmeyi; üçüncüsü de, ideal sosyal dengenin, adil bir yöneticinin
himayesinde gerçekleştirilebileceğini ifade etmektedir. Bütün
bunlar, bir Batı rüyasının İslami söyleme tercümesini güçleştiren
unsurları da kendi bünyesinde taşımaktaydı. Örneğin, İslam
toplumunun adaleti gerçekleştirmede ihtiyaç duyduğu karizmatik
otorite, Avrupa'da hukuki rasyonalizasyon ile en aza indirilmişti.
Öte yandan, insanın kendi tarihini yapan şekilde giderek kendisini
mükemmelliğe eriştirmesi anlayışının kabulü, İslami rüyada
dışlanmaktaydı. 193
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ile

birey

rüyasının

arasındaki
Ortadoğu

bazı
İslam

toplumlarında görülegeldiğinin işareti sayılmaktadır. Ulema, Eşraf,
Hisbe, Tarikatlar ve Zanaat Örgütleri, İslam'da sivil toplum
unsurları olarak tanımlanmakta, bunların o toplumlarda oynadığı
rolün Avrupa'da aydınlar, zümreler, dernekler, partiler, meslek
kuruluşlarının oynadığı role benzer olduğu savunulmaktadır.
Ne var ki, sivil toplumu sadece onu meydana getiren
kurumların toplamından ibaret saymak, onun normatif boyutunu
göz ardı etmek olur. Önemli olan, o kurumların varlığından çok,
belirli davranış ve değer kodlarının şekil verdiği bir kültürel
zeminin varlığıdır. 194
Bu zemin, belirtildiği gibi, farklı bir öteki kavramını esas alır;
öte yandan, sorgulanabilir bir otoritenin varlığını kabul eder. Oysa
İslam'da toplum, tartışılmayacak şekilde ilahi birliğin, yani
tevhidin yansımasıdır. Buradaki ilahilik, sosyal olarak müminleri
eşitlikçi bir çerçevede bir araya getiren bir ümmet şeklinde
karşımıza çıkar. Ümmet, her türlü farklılaşmanın üstünde olup;
hem toplumsal sınıfları hem de ulusal, etnik ve kabilesel
bölünmeleri reddeder. Bölünme, İslam'da sosyolojik bir veri olarak
değil, günah olarak algılanır. 195
Çalışmamızda sivil toplum örgütlerinden örnek olarak
MÜSİAD ve TÜSİAD’ı ele aldık. Bu iki sivil toplum kuruluşunun
ekonomi ve din anlayışlarının net denebilecek düzeyde belirgin
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olması, örnek olarak bu iki sivil toplum kuruluşunu seçmemizin
nedenini oluşturmaktadır. Türkiye’de onlarca sivil toplum kuruluşu
bulunmaktadır. Bütün sivil toplum kuruluşlarını çalışmamızda
incelememiz imkân ve sınırlar dâhilinde mümkün olmadığı için, bu
iki örnek sivil toplum kuruluşu ile konumuzu aydınlatmaya
çalıştık. Ama din ile ilişkileri ve ekonomi anlayışları bazında, sivil
toplum kuruluşlarını kategorize etmek mümkün gözükmektedir.
Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarını dört ana grup altında
toplayabiliriz.
3. 1. Vakıflar
Ankara Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)
Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma V. (ÇEKÜL)
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV)
Geleceğimizin Çocukları Vakfı (GCV)
Uluslararası Kültürel Değişim Programları Burs Vakfı (ICEP)
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
Nezih Danyal Karikatür Vakfı
Osmanlı Araştırmaları Vakfı
Reklamcılık Vakfı
Sağlık Vakfı
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Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)
Sigarayla Savaşanlar Vakfı
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
Su Vakfı
Tarih Vakfı
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları
Koruma V. (TEMA)
Temiz Enerji Vakfı (TEMEV)
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
TSK Mehmetçik Vakfı
Turkiye İnsan Hakları Vakfı
Türk Demokrasi Vakfı
Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV)
Türk Eğitim Vakfı (TEV)
Türk Kalp Vakfı
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi V. (TKBBV)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam V. (CANEV)
Türkiye Diyanet Vakfı
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
Türkiye Gaziler Kültür ve Dayanışma Vakfı
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)
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Türkiye Infertilite Vakfı (TİVAK)
Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV)
Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TUTEV)
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
Türkiye Zeka Vakfı (TZV)
Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı (UPAV)
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG)
Umut Vakfı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vehbi Koç Vakfı
WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı
Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme V.
3. 2. Dernekler
AIDS Savaşım Derneği
Arama Kurtarma Derneği (AKUT)
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER)
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
Gümrük Müfettişleri Derneği
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)
İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD)
İnsan Hakları Derneği
İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD)
Linux Kullanıcıları Derneği
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Mahalli İdareler Derneği
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD)
Özel Dedektifler Derneği
Reklam Yaratıcıları Derneği (RYD)
Reklamcılar Derneği
Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD)
Türk Arşivciler Derneği
Türk Dış Ticaret Derneği
Türk Farmakoloji Derneği (TFD)
Türk Hemşireler Derneği (THD)
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Psikologlar Derneği
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR)
Türk Radyoloji Derneği
Türk Serbest Mimarlar Derneği
Türk Sosyal Bilimler Derneği
Türk Toraks Derneği
Türkiye Acil Tıp Derneği
Türkiye Aile Planlaması Derneği
Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Türkiye Diyetisyenler Derneği
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği
Türkiye Kızılay Derneği
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
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Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)
Ulusal Franchising Derneği (UFRAD)
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
Vergi Denetmenleri Derneği
Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği
Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)
3. 3. Sendikalar
Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası(BASS-SEN)
Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler S. (BELEDİYE-İŞ)
Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği S. (BEM-BİR-SEN)
Büro Emekçileri Sendikası (BES)
Birleşik Metal İşçileri Sendikası (BİRLEŞİK METAL-İŞ)
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS)
Büro Memurları Sendikası (BÜRO MEMUR-SEN)
Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri S. (ÇELİK-İŞ)
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (DEMİRYOL-İŞ)
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM-BİR-SEN)
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM-SEN)
Genel Maden İşcileri Sendikası (GENEL MADEN-İŞ)
Türkiye Genel Hizmet İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ)
Hak-İş Konfederasyonu (HAK-İŞ)
Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (HAVA-İŞ)
Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (HİZMET-İŞ)
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Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)
Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ)
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN)
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayi İşçileri S. (KRİSTAL-İŞ)
Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri S. (LASTİK-İŞ)
Türkiye Maden İşçileri Sendikası (MADEN-İŞ)
Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Türkiye Orman İşçileri Sendikası (ORMAN-İŞ)
Tüm Dokuma İplik Trikotaj ve Giyim Sanayi İşçileri S.(ÖZ İPLİK-İŞ)
Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (PETROL-İŞ)
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS)
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (SAĞLIK-İŞ)
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel
Sanatlar İşçileri Sendikası (SOSYAL-İŞ)
Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayi İşçileri S.
(TARIM-İŞ)
Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri S. (TEK GIDA-İŞ)
Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF)
Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ)
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS)

118 |

İsmail Ekinci

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları
Sendikası (TÜRK EĞİTİM-SEN)
Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası (TÜRK
HARB-İŞ)
Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası (TÜRK KOOP-İŞ)
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)
Türkiye Posta, Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon İşçileri ve
Hizmetlileri Sendikası (TÜRKİYE HABER-İŞ)
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜTSIS)
Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası (YOL-İŞ)
3. 4. Meslek Kuruluşları
Basın Konseyi
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İç Mimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası

Küreselleşme Ekonomi ve Din

| 119

Metalürji Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Türkiye Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği (PTSB)
Tekstil Mühendisleri Odası
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB)
Türk Diş Hekimleri Birliği
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB)
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) 196
4. Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak MÜSİAD
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), hakkın ve
hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve
mutluluğun sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve
evrensel değerlerin korunduğu, gözetildiği; kendi içinde bütün,

196

http://www.e-devlet.com/sivil_toplum_kuruluslari/default.asp

120 |

İsmail Ekinci

bölgesinde etkin, dünyada saygın bir Türkiye için yola çıkan
hassasiyet sahibi iş adamlarının, 5 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da
kurdukları bir işadamları derneğidir. 197
Kişilerin

ve

kurumların,

ülkemizin

ve

toplumumuzun,

bölgemizin ve dünyanın sosyal ve kültürel, siyasal ve ekonomik,
bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla
oluşturulan bir gelişim-diyalog-işbirliği-güç birliği platformudur. 198
Türkiye genelinde 30’a ulaşan şube sayısı, 40 farklı ülkede
yaklaşık 90 irtibat noktasıyla 3000’den fazla üyesi ve GSMH’ya
yaklaşık 35 milyar dolar, ihracata ise yaklaşık 10 milyar dolar katkısı
olan, yaklaşık 750.000 kişiye istihdam sağlayan ve yıllık ortalama 3
milyar dolara yakın yatırım yapan 15.000 işletmeyi temsil eden; iş
dünyası için olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir
eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve
çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, kurumsal
kimliğini tamamlayarak, bunu ISO 9001:2000 Kalite Belgesi’yle
tasdik ettiren güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. 199
MÜSİAD'ın kuruluş amaçları ise şunlardır:
Başta evrensel değerler olmak üzere, milletimizin geçmişine,
kültürüne ve kimliğine saygıyı esas alarak; ulusal ve uluslararası
düzeyde bağımsız yapımızı muhafaza ederek gelişmek.
Ülkemizin ekonomik istikrarının ve demokratik yapısının
güçlenmesi, gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmesi ve serbest
197
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rekabetçi bir ekonomik yapının sürdürülebilirliği için faaliyetlerde
bulunmak.
Üyelerinin yerel ve küresel pazarlarda rekabet güçlerini
arttırmalarına,

verimliliklerini

yükseltmelerine,

inovasyon

kabiliyetlerini ve AR-GE kapasitelerini geliştirmelerine, katma değer
üretmelerine katkıda bulunmak.
Sürdürülebilirlik bağlamında çevresel duyarlılığın arttırılmasını,
küçük ve orta boy işletmelerin rekabet güçlerinin korunmasını ve genç
girişimciliğin desteklenmesini öncelikli olarak esas almak.
Sürdürülebilir

büyümenin

sağlanmasına

ve

istihdam

kapasitesinin arttırılmasına yönelik olarak teknolojik ilerlemeye, yeni
yatırımların gerçekleştirilmesine ve işgücü kaynağının gelişmesine
katkıda bulunmak.
Politika oluşturma süreçlerinde; kamu, özel sektör ve sivil
toplumun birlikte çözüm arayacağı bir diyalog platformu oluşturmak.
Ülkemizin ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda, kaynak
verimliliğini esas alarak; faydalı ve sürdürülebilir projeler üretmek.
Yatırımcı, üretici ve proje sahibini bir araya getirerek, küresel
pazarda etkili olacak iktisadi faaliyetlerin gerçekleşmesine öncülük
etmek. 200
Genelde sivil toplum kuruluşu, özelde sanayici ve işadamları
derneği olarak; hakkın ve hukukun, barışın ve güvenin, adaletin ve
eşitliğinin, refahın ve mutluluğun, serbest rekabete dayalı ekonomik
bir yapı ile demokratik bir toplumsal sistemin hâkim olduğu; tarihe ve

200
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topluma mal olmuş yerel ve evrensel değerlerin korunup, gözetildiği;
kendi içinde yekvücut, bölgesinde lider ve dünyada etkin bir Türkiye
için katkıda bulunmak MÜSİAD'ın amaçları arasındadır. 201
İşadamlarının ve istihdam ettikleri insan kaynağının kişisel ve
mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve profesyonel kabiliyetlerini
en üst seviyeye çıkarmış, verimli, insan ilişkileri gelişmiş,
motivasyonu yüksek, özgüven sahibi, etik değerlere, dayanışma
ruhuna

ve

sorumluluk

duygusuna

sahip,

nitelikli

bir insan

topluluğunun ortaya çıkmasına katkıda bulunmak, MÜSİAD'ın insan
unsurunun geliştirilmesi yönündeki amaçlarıdır.
Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş ve işleyiş
sistemlerinin geliştirilmesine; insan–bilgi–para unsurlarının denge ve
uyum içinde daha iyi sevk ve idare edilerek, yüksek standartların
yakalanmasına

katkıda

bulunmak,

grup

ruhunun

gelişmesini

sağlayarak, kişilerin üstünde, kurumsal yapıların öne çıkmasını
desteklemek, yönlendirmek ve böylece daha köklü müesseselerin
ortaya çıkmasına katkıda bulunmak ise MÜSİAD'ın iş ve işyerlerinin
işleyiş sistemlerinin geliştirilmesi yönündeki amaçlarıdır.
MÜSİAD’a göre, piyasanın geliştirilmesi, tüm sektörlerin,
rekabet kabiliyetlerinin ve verimliliklerinin arttırılmasına, ölçek
ekonomilerine uygun bir gelişim göstermelerine, üreticiden tüketiciye,
satıcıdan alıcıya uzanan kanalların açılmasına; üyelerimiz için, uygun
şartlarda iş yapabilecekleri çevrelerin, ortamların oluşturulmasına ve
geliştirilmesine katkıda bulunmak ve sektörler arasında koordinasyon

201
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kurarak, ülke ekonomisinin sektörel temeldeki makro dengelerinin
sağlıklı bir yapı kazanması için çalışmalar yapmakla mümkündür.
İş dünyasının yatay ve dikey boyutlardaki tüm kesimlerini
kuşatan geniş bir yelpaze içinde; kişisel, kurumsal, toplumsal,
evrensel düzeydeki tüm kazançları ve kayıpları aynı eksen üzerinde
ele alan bir anlayışla, toplumumuzun geçmişten bugüne getirdiği
kültürel ve manevi değerlerle beslenmiş, ortak bir iş ahlakının ve
örnek bir işadamı yahut işletme modelinin oluşmasına, gelişmesine
katkıda bulunmakla da MÜSİAD, değer ölçülerinin geliştirileceğine
inanmaktadır.
Kişilerin ve kurumların gelişmesi ve başarılı olması ile birlikte;
ülkemizin ve toplumumuzun da sosyal ve kültürel, siyasal ve
ekonomik, bilimsel ve teknolojik yönlerden gelişmesi ve başarılı
olması; daha mutlu ve müreffeh, daha güçlü ve muteber bir ülke,
toplum düzeyine çıkmasına katkıda bulunmak, ülkenin ve toplumun
kalkınmasını sağlayacaktır. 202
5. Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak TÜSİAD
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 1971 yılında
kuruldu. Derneğin kuruluşunu takiben kurucu üyeler derneğin amaç
ve görüşlerini bir basın bildirisiyle kamuoyuna duyurdu. Kuruluş
protokolünde ‘Anayasamızın öngördüğü karma ekonomi prensiplerine
ve Atatürk ilkelerine uygun olarak sanayi ve hizmet alanlarında
çalışan meslek, bilim ve işadamlarının bilgi, tecrübe ve faaliyetlerini
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ahenkleştirerek değerlendirmek suretiyle, Türkiye'nin demokratik ve
planlı yollarla kalkınmasına ve Batı uygarlık seviyesine çıkarılmasına
yardımcı olmak amacıyla kurulan Türk Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin devamlılığını sağlamak ve görevlerini yürütmek üzere
lüzumlu olan milli yardımları, mutabık kalınacak esaslar dâhilinde
müştereken yapacağımızı taahhüt ederiz’ yazılıydı. 203
TÜSİAD'ın kurucuları arasında yer alan ve ilk yönetim kurulu
Başkanlığını üstlenen Feyyaz Berker’in, derneğin kurulduğu günlerde
Abdi İpekçi ile yaptığı bir söyleşide dikkat çektiği bir diğer amaç,
ulusal refah ve sosyal barışın sağlanması için özel sektörün öneminin
anlaşılması gerektiğiydi. Berker, aynı söyleşide ‘Türkiye'de özel
sektör sanayi kuruluşlarının 20-25 yıl gibi çok kısa bir mazisi vardır.
Ve bu kısa devrede dahi sanayi sektörü Türk ekonomisine büyük
katkıda bulunmuştur’ demiştir. 204
Derneğin kuruluş amacını kurucularından Nejat Eczacıbaşı ise
şöyle anlatmıştır: ‘Türkiye'de sanayi ve ticareti yönlendiren bir dizi
yasal kuruluşlar vardır. Sanayi odaları, ticaret odaları, borsalar ve
bunları yasal olarak çatısı altında toplayan Türkiye Odalar Birliği gibi.
Bütün bunlar gelişmiş ülkelerde de vardır da, o toplumlar ayrıca
varlıklarını

yasalardan

almayan

özerk

kuruluşlara

da

gerek

duymuşlardır. Yasalara bağlı kuruluşlarda yasal olmanın getirdiği bazı
yükümlülükler, bunun yanında bazı sakıncalar da doğurmuşlardır.
Özellikle seçim kaygılarının getirdiği sakıncalar arasında, bazen
203
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iktidardaki partinin siyasal baskıları, bazen de topluluk içindeki grup
çıkarları önemli çekişmelere yol açabilmektedir. TÜSİAD, bu tür
sakıncalardan korunması mümkün görülen bir kuruluşa duyulan
özlemden doğmuştur. 205
Bülent Eczacıbaşı ise, ‘Burada sanayinin sürükleyici sektör
olarak kabul edilmesi ve özel sektörün örgütlenmesi ve gelişmesi
temel hedefleri oluşturur. Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin henüz
yaygınlık kazanmış bulunmadığı o yıllarda TÜSİAD, bu alanlarda
yoğunlaştırdığı

çalışmaları,

kurucuların

özverili

gayretleri

ile

sürdürebildi.’ diyor. 206
İşadamı Selçuk Yaşar da, TÜSİAD'ın kurulma nedenini, ‘Özel
teşebbüsü ve hür düşünceyi korumak zorundaydık’ diye açıklarken
TÜSİAD'ın ilk genel sekreteri Güngör Uras da derneğin kuruluş
nedenini şöyle anlatıyor: ‘1970’li yıllarda sol, sadece fikir olarak değil
aynı zamanda eylem olarak da şiddetli bir hareket içindeydi. İşte bu
yıllarda işadamlarının kaçırılması, fidye istenmesi, özel sektöre karşı
olan eylemler, işadamlarını bir araya getirme ihtiyacını ortaya çıkardı.
TÜSİAD böyle bir hareketin başlangıcıdır.’ 207
1990’lara yaklaşırken piyasa ekonomisinin tüm kurumlarıyla
yerleşmemiş

olmasının

sıkıntıları

hissedildi.

TÜSİAD

da

çalışmalarını, bunların sağlanmasına yöneltti. 1990’larda ise, sosyal
güvenlik, insan hakları ve demokrasi konularında çağdaş düzeye
ulaşılması zorunluluğu kendini hissettirdi. 1990’lardan itibaren
205
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TÜSİAD ekonomik, siyasi ve sosyal platformda araştırmalar yaparak
yeniden yapılanma önerileri ve raporlar sunmaya başladı. 208

208
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III. BÖLÜM
KÜRESELLEŞME SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE DİN
1. Küreselleşme ve Din İlişkileri – İlişki Tipleri
Geride bıraktığımız yüzyılın son yıllarında küreselleşmenin
ekonomik boyutu ile ilgili çok geniş bir literatür doğmuştur. Ancak
küreselleşmenin sosyo-kültürel yönü ve bilhassa dini alandaki etkileri
üzerinde yazılanların aynı yoğunlukta olduğunu söylemek zordur. 209
Küreselleşme-din etkileşimiyle ilgili tespitler yaptığımız bu bölümde,
dine bir olgu olarak bakılacaktır. Herhangi bir din ölçü olarak
alınmadan,

sadece

örnek

olması

açısından

bazı

dinlerin

küreselleşmeye bakış açısı ortaya konmaya çalışılacaktır.
İlk küreselleşmenin aksine son yıllarda oldukça geniş alanda
etkin bir süreç olarak gözlenen küreselleşme olgusunda dinden çok,
tamamen seküler karakterdeki yeni kültürel ve bilhassa teknolojik
güçlerin etkili olduğu ifade edilmektedir. Küreselleşmenin ya da
oluşturulmaya çalışılan küresel medeniyetin kendine özgü bir din
anlayışının

geliştirilmesi

yönündeki

çabalar,

küreselleşme

literatüründe kendisine yer bulmaya başlamıştır. Bu medeniyetin
özünü oluşturacak ve onu biçimlendirecek olan din anlayışını; dini
farklılıklara karşı hoşgörülü olma, dini ifade ve kanaat özgürlüğünü
benimseme, demokrasi ve piyasa ekonomisi yanlısı bir söyleme bağlı

Bkz. GÜRSOY, Şahin, ÇAPÇIOĞLU, İhsan, Küreselleşme Ulus-Devlet ve Din,
Ankara: Platin Yayınları, 2007, s. 19.

209

128 |

İsmail Ekinci

olma gibi unsurları içermesi Evangelik Protestanlığa küresel bir
misyon yükleme izlemini vermektedir. 210
Ekonomik küreselleşme ile ilgili analizlerde bulunan sosyal
bilimciler, bu sürecin temel eğilimlerinden biri olarak çoğulculuktan
söz etmişlerdir. Kitle iletişim teknolojilerindeki devrim niteliğindeki
gelişmeler, dinlerin kendi bilgi ve mesajlarını bir yandan kendi
taraftarlarına bir yandan da tüm insanlığa iletmelerine katkıda
bulunmuştur. Bu bakımdan küreselleşme ve din konusuna doğrudan
veya dolaylı olarak atıfta bulunan çalışmalarda, küreselleşmenin dini
alan üzerindeki

yansımaları, dini çoğulculuk ve köktendinci

eğilimlerin gelişip güçlenmesi biçiminde olmuştur.211
Küreselleşme kültürleri bütünleştirdiği kadar dini hareket ve
cemaatleşme de dâhil yerelliği arttırmakta ve bu dinsel oluşumları
küresel ölçekte bir şebekeleşmeye sokmaktadır. Bu bağlamda birçok
dinsel grup küreselleşmenin temel karakteristiklerinden biri olan
iletişim ve ulaşım sistemlerinin gelişmelerinden yararlanarak faaliyet
çeşitliliği ile bu süreci kendi çıkarları yönünde kullanmaya
başlamışlardır. 212
Toplumlar modernleştikçe kaybolacağı ve kamusal yaşamdaki
öneminin ortadan kalkacağı düşünülen, ama gittikçe güçlenen ve
siyasal bir güce dönüşen din olgusu, dinsel söylem ve dinsel hareket
ile küreselleşme arasında, dini kabul etme ve bir dini destekleme, dini
210
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destekleme ama herhangi bir dine karşı tercih belirtmeme ve dini
reddetme ve dolaylı veya dolaysız olarak dini toplumdan silmeye
yönelik faaliyetlerin içinde yer alma şeklinde üç tür ilişkiden söz
etmek mümkündür.
Hemen

bütün

değer

ve

dokularda

varlığını

hissettiren

küreselleşmenin ulusal kimliğin oluşmasında önemli bir yeri ve önemi
bulunan din ile de etkileşmesi doğaldır. Din kentleşme ile birlikte
geleneksel doku içerisindeki sosyal kuşatıcılık ve birey davranışları
üzerindeki yoğunluğunu büyük ölçüde modern değer ve dokulara
bırakmaktadır. Yine, modernleşme ve sonrasındaki küreselleşme
süreci, dinsel tutum ve tavırlarda da geleneksel zamanlardaki
durumdan kopuşları beraberinde getirmiştir. Seküler değerlerle
birlikte dinde de beliren sekülerleşme ve rasyonelleşme sürecinin yanı
sıra; bireyin sosyal karşısında özgürleşmesi süreciyle beraber değerler
ve dinin de birey üzerindeki etkisinde azalmalar belirmiştir. Başka bir
ifadeyle, nüfus hareketleri ve göç ile sürekli bir büyüme eğilimi
gösteren kent olgusu ve kentlileşme; küresel akışla birlikte daha bir
evrensel içerik kazanarak geleneksel değerlerin ve dinin birey ve
toplum yaşamındaki ağırlığında önemli değişimlere yol açmıştır.
Küreselliğin

henüz

ağırlığını

hissettirmeye

başladığı

modern

zamanlarda birçok Batı dışı toplumlarda zaten var olan gelişmeBatılılaşma problemi, küreselleşmeyle birlikte Batının seküler dünya
görüşünün toplumların yaşamlarında daha derin yer edinmesine neden
olmuştur. 213

213
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Modernite-sekülerizm
sekülerleşme

siyasetiyle

ilişkisiyle
ilgili

olan

ya

da

toplum

daha

somutta

bilimcileri

ve

araştırmacıları şaşırtan dinsel söylemin, dinsel hareketlerin ve dinin
siyasallaşması sürecinin son yıllarda yeniden canlanması ve toplumsal
dönüşümün önemli ve etkili bir aktörü konumuna gelmesi, hepimizde
yorumsal bir zihin karışıklığına yol açtı. Bu zihin karışıklığının hala
da devam ettiğini söyleyebiliriz.214
Modernite üzerine felsefi söylemlerin ve toplumbilimsel
çözümlemelerin öngördüğü, modernizasyon süreçlerinin toplumsal
ilişkileri belirlemesiyle dinin toplum içindeki varlığı ve rolünün
azalması ya da sadece özel alanda yaşanması arasındaki nedensellik
ilişkisi ve mantıksal bağlantı, hem tarihsel olarak hem de söylemsel
düzeyde, günümüzün toplumsal ilişkileri içinde tamamıyla geçersiz
bir konuma geldi. Yaşadığımız dünyanın bu günü ve bu günün doğası,
hem kapitalizmin yaygınlaşmasını, pazarın globalleşmesini, iletişim
ve bilişim teknolojisinin hızla değişimini, hem de modernleşme
süreçlerini ortadan kaldıracağını ya da özel alana iteceğini
varsaydığımız

din

olgusunun,

dinsel

hareketin

ve

söylemin

canlanmasını gündeme getirdi. 215
Din, siyasal bir hareket, sosyolojik bir olgu ve bir söylem olarak,
ne yok oluyor ne de sadece özel alanda bireysel bir inanç olarak
yaşanıyor.

Aksine

din,

kamusal

alanın

örgütlenmesinde

ve

kurulmasında önemli bir rol oynuyor; geç-modern zamanların en etkili
grup taleplerinden ve kimlik kodlarından birisi ve en etkili alternatif
214
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modernite söylemleri içinde belki de en hegomonik olanı. Globalleşen
dünyayı simgeleyen kültür savaşlarının en önemli sembollerinden biri
olan din, ortadan kalkacağı varsayılan, ama bu günün siyasal
yaşamının egemen kodlarından birisi olarak yaşamını sürdürüyor. 216
Dinin ve dinsel söylemin yeniden canlanması süreci ve olgusu,
bu anlamda, hem kuramsal düzeyde hem de somut siyasal yaşamda,
yorumsal bir zihin karışıklığı yaratıyor, çünkü dinsel söylemi ve
hareketi açıkladığımızı söylediğimiz an, aynı zamanda bu söylemi hiç
de anlamadığımızı fark ettiğimiz an oluyor. Bu hareketin ve söylemin
yükselişini

denetlediğimizi

düşündüğümüz

an,

bu

yükselişi

körüklediğimiz ana tekabül ediyor. Toplumsal bir olgu olarak dinsel
söylem ve hareket, katı olan her şeyin buharlaştığını, tanımını
yaptığımız olguların yanıt arayan sorulara dönüştüğünü, nedensellik
ilişkilerinin

çarpıklaştığını,

sabitliğin

belirginsizleştiğini

ve

anladığımızı ve yanıt verdiğimizi sandığımız toplumsal ilişkilerin
karmaşıklaştığını simgeleyen geç-modern zamanların en önemli
göstergelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. 217
Din ve küreselleşme arasında tek yönlü bir ilişki yoktur,
dolayısıyla çoğunlukla kabul edildiği gibi, küreselleşmenin hâkim,
dinin ise mahkûm veya küreselleşmenin fail dinin ise meful olduğu
tespiti doğru değildir. Diğer taraftan küreselleşmenin özellikle
geleneksel toplumlarda esaslı paradokslar yarattığı da doğrudur. Bu
ise tek yönlü bir süreç değildir; küreselleşme bir taraftan, geleneksel
216
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kültürel yapı ve ferdî kimlikleri tahrip ederken, diğer taraftan bazı
yerel

kimliklerin

yeniden

oluşturulmasına

ve

mevcutlarının

canlanmasına etki etmektedir. 218
Dinin özelleşmesi teorisi geleneksel dinlerin toplumsal alanda
etkisini kaybederek daha ziyade şahsî alanda etkili olduğu anlamına
gelmekte, bunu bir kısım sosyologlar dinin ferdileşmesine, diğer
bazıları cemaat ruhunu kaybetmesine ve bir kısmı da dinlerin ahlakî
birliği temin etmede başarısız olmasına bağlamaktadırlar. Aslında
dinin özelleşmesi geleneksel dinî formların bir bütün olarak toplumu
tayin etmede artık müessir olamaması demektir. 219
Batı modernitesi kendi icadı olan kapitalist ekonomi, egemen
devletlerle oluşturduğu politik yapı, dünya çapında yaygın bilimsel,
teknolojik, sağlık, eğitim ve medya sistemleri ile varlığını hem
somutlaştırmakta ve hem de küreselleştirmektedir. Bu müesseseler
daha önce geleneksel toplumlarda var olan, yerel sistemlerin yerini
almış, bu toplumların statü gruplarını oluşturan, soyluluk ve
geleneksel normatif özellikler yerini, ferdî hürriyet, devlet ve rasyonel
akıl yürütmeye bırakmıştır. Modern öncesi toplumlarda din ekonomik,
sosyal, siyasal ve bilimsel bütün alanları ihata ederken, modern
toplumlarda araçsal fonksiyonu olan özel sistemler geliştirildiği için

ASLAN, Adnan, Küreselleşme ve Din,
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din marjinalleşmiştir. Bu sistemlerin küreselleşmesiyle birlikte dinin
sosyal alandaki tesiri zayıflamıştır. 220
2. Küreselleşmenin Dine Menfi veya Müspet Etkileri
Modernite ve küreselleşmenin dine müphem ve aynı zamanda
da menfi etkileri olduğu açıktır. Bu sebeple geleneksel dinî ilgilerin
azaldığını, sembol ve dinî mesleklerin ciddi itibar kaybına uğradığını
rahatça ifade etmek mümkündür. 221
Küreselleşme dine iki yönlü bir süreç olarak tesir etmektedir.
Bir taraftan küreselleşme ve onu mümkün kılan ekonomik ve siyasal
yapılanmanın sosyal ve ahlakî problemler ortaya çıkarması, yeni dinî
hareketlerin doğmasına imkân hazırlayarak, küresel arenada dine
manevra imkânı sağlamakta, diğer taraftan bu dinî hareketleri küresel
şartlarda ciddi iletişim aracı olamamalarını sağlayacak toplumsal
şartlara maruz bırakarak sınırlandırmaktadır. Diğer bir ifadeyle
küreselleşme hem dinin icra boyutunu canlandıracak sosyal ortamlar
hazırlamakta ve hem de fonksiyonel yapısında (teoloji ve ibadet),
ciddi

tahribat

yaparak

onun

küresel

bir

sistem

olmasını

engellemektedir. 222

220
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Ekonomik

küreselleşmeye

denk

düşen

liberal

teolojiler

çerçevesinde ülkemizde dini çoğulculuk, hoşgörü, diyalog gibi
kavramların bazı dini hareket ve cemaatler tarafından her türlü
çatışmayı önleyen sihirli formül olarak takdim edildiğine şahit
olunmaktadır.

Aslında

bu

tür

söylemlerin

kullanılması,

dini

oluşumların faaliyetlerini meşrulaştırma amacına yönelik araçsal
girişimler olarak görülebilir. Öte yandan, küresel iletişim ağlarının
sağladığı imkânlardan yararlanarak bu hareketlerin mesajlarını küresel
boyuta taşıma gayreti içinde oldukları anlaşılmaktadır. 223
Küreselleşmenin

köktendinci

eğilimlerin

bilhassa

siyasal

İslam'ın gelişip güçlenmesinde de etkili olduğu bilinmektedir. Bu
bağlamda küreselleşmenin ve bununla birlikte günümüzdeki sosyal
değişim süreçlerinin İslam coğrafyası üzerindeki etkisi, dışsal bir
faktör olarak, İslam'ın genişleme ve yoğun toplumsal nüfuzu
biçimindeki eski iç dinamik kalıplarını harekete geçirmek şeklinde
görülmektedir. Bu bağlamda, eski iç dinamiklerin yanında bu siyasal
etki, evrensel değerlere ve kurumlara karşı, İslami bilimden İslami
insan haklarına kadar reaktif İslami alternatifin ve karşıt evrenselliğin
üretilmesi biçiminde olmuş ve bu gelişmeler de fundamentalist
eğilimleri içererek siyasal İslam’a yol açmıştır. 224
Dini kurumlar, küreselleşme karşısında sadece kendilerinin
dünya üzerindeki faaliyetleri ve yerlerine ilişkin somut etkileri filtre
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ederek yansıtırlar ve küreselleşme sürecinde karşılaştıkları itirazlara
ve imkânlara karşılık verirler. 225
Basitleştirici küreselleşme kavramlarının bakış açılarına göre,
dinle ilgili bir başka problem de, dinin tek tipten oluşan bir sürece
uyum sağlamamasıdır. Aslında küreselleşmeye ilişkin dini görüşlerin
çeşitliliği ve küreselleşme karşısında dini cevapların şaşırtıcı farklılığı,
bu süreç için tek tipçi bir plan empoze etmeyi düşünecek herhangi bir
girişimin karşılaşacağı engelleri göstermektedir. Din bütünüyle
ekonomik piyasaların mantığıyla sınırlandırılamaz. Ayrıca o, ulus
devletlere uygulanan uluslararası anlaşmalar ve organizasyonlarla da
sınırlı

değildir.

Ekonomik

standartlaştırılmalarına

ve

ve

politik

organizasyonların

homojenleştirilmelerine

elbirliğiyle

önderlik eden güçlerin etkilerinin din olgusu karşısında o kadar da
fazla ağırlığı yoktur. 226
Küreselleşme hakkında dinle birlikte düşünmenin iyi olacağını
gösteren üç ana neden vardır: Birincisi din, büyük oranda seçilmiş
örneklere dayanan basitleştirici teorilere meydan okur. İkincisi,
dikkatleri küreselleşme konusunda kendine özgü eleştirel bakış açısına
çekmeye zorlar. Üçüncüsü, verdiği cevapların çok çeşitli büyüklükler
göstermesi sayesinde her türlü tek tip küreselleşme modeline meydan
okur. 227
Dinin küreselleşme kavramları için özgün problemler ortaya
çıkardığını düşünmek için bir başka neden, onun ekonomi ve
225
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politikadan farklı olarak, milliyetsizleştirme sürecinden aynı ölçüde
etkilenmemiş olmasıdır. Bu kavram, küresel güçlerin ulus devletlerin
hâkimiyetine son vermeleri ve muhtemelen bunları ulus aşırı bir
devlet modeline dönüştürmeleri sürecine dayanır. Bu kavrama göre,
çok uluslu şirketlerin artan gücü herhangi bir devletin resmi olarak
ulaşabileceği gücün üzerindedir. Bu şirketlerin kârlarını ve küresel
terazideki ağırlıklarını artırma hedeflerinin milli vergi gelirlerini riske
attığına ve kapitalist büyüme ve gelişmenin destek olacağı umulan alt
yapı

ve

refah

programlarına

yapılan

yatırımları

azalttığına

inanılmaktadır. Başka bir deyişle, milli devletler ve çok uluslu
şirketlerin çıkarları sadece sıra dışı değil, aynı zamanda birbirine
terstir de. 228
Din araştırmaları, sadece küreselleşme ile ilgili kuşbakışı
değerlendirmelere ayrıntılı bir bakış getirmekle kalmaz, aynı zamanda
onlar bu süreçle ilgili doğru kabul edilen varsayımlara da meydan
okurlar. Roland Robertson “din küreselleşmenin bileşenidir” diyecek
kadar ileri gitmiştir. Ve bazı uç noktalarda bu çalışmalar küreselleşme
konusundaki planlı kavramların bile işe yararlığını sorgulamaktadır. 229
Dinle ilgili tartışma hemen hemen aynı ölçüde heyecan verici ve
hayal kırıklığı yaratıcıdır. Heyecanlandırıcı yönü, küreselleşmenin,
insan toplumlarının ve kültürlerinin en genel düzeyde gelişimini
karakterize etme imkânı sunan bir terim olmasıdır. Küreselleşme, daha
önceki tüm tanımlardan daha üstün bir joker kavram gibidir. Bir başka
heyecan verici nokta, bu terim üzerine yeni açıklamaların sosyal
228
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bilimlerde olduğu kadar basında da baş döndürücü bir hızla
yayılmasıdır. Küreselleşmenin anlam ve çağrışımlarının bu şekilde
gittikçe çoğaltılmasının nerede biteceğini hiç kimse bilmemekle
birlikte, birçok yazar onu çoğaltmaya devam etmektedir. Bir kavram
ve bir gerçeklik olarak küreselleşme hakkındaki tartışmalar da
heyecanı arttırmaktadır. 230
Papa II. John Paul, 1 Mayıs 2000 günü dünyanın her yerindeki
işçiler için yapılan ayinde, yatırımın ve ticaretin küreselleşmesinin
temel insan hakları ihlallerine olanak sağlamaması gerektiğini
söylemiştir. Aynı gün daha sonra üçüncü dünya ülkelerinin borçlarının
silinmesi için bir ricada bulunan Papa, insanlığın yeni bin yılı,
çalışmanın gerçek değerinin yeniden keşfedilmesi için bir fırsat olarak
görmesi gerektiğini söylemiştir: “Bu bizi, çalışma dünyasında var olan
ekonomik ve toplumsal eşitsizliklerle yüzleşmeye; çalışan kadın ve
erkeklerin onurlarına, özgürlüklerine, sorumluluk ve katılımlarına en
yüksek önceliği verecek tarzda doğru bir değerler hiyerarşisini
yeniden kurmaya davet etmektedir.” 231
Papa, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün genel direktörü Juan
Somavia ile 54 ülkeden gelen işçi temsilcilerinin de hazır bulunduğu
bir topluluğa hitap ederek yüksek teknolojinin düşük değerlere yol
açmaması gerektiğini belirtti. “Üretim süreçlerini güçlü bir biçimde
etkileyen yeni gerçeklikler; yani maliye, ekonomi, ticaret ve
çalışmanın küreselleşmesi, insanın her şeyin merkezinde yer alması,
230
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insan onurunun korunması ve halka dayalı demokrasi gibi ilkeleri
çiğnememelidir.” 232
Papa, iş bulamayan, geçinmelerine yetmeyecek kadar kısa süreli
çalışan ya da düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalan insanlar
konusunda özellikle kaygılandığını ifade etti. “Dünya nimetlerinden
pay almaları engellenen, zenginlerin sofrasından düşen artıklarla
beslenmek zorunda kalan, onurları incinen ve yoksulluk içinde
yaşamaya

zorlanan

insanlara

kendimi

manen

çok

yakın

hissediyorum” 233
Hıristiyanlık-küreselleşme etkileşimine verdiğimiz bu örnekten
sonra, küreselleşmenin İslam dini ile olan müspet veya menfi
etkileşimleri için şu tespitlerin yapıldığı görülmektedir. İslam sadece
küreselleşme sürecine bir direnç kaynağı olarak anlaşılmamalıdır.
Tam tersine, postmodern küreselleşmede ve bu durumun yarattığı
muğlaklığın tanımladığı toplumsal yaşamda, İslam, demokrasiyi
yeniden tanımlamada pay sahibi olan bir söylemdir. Bu çözümleme
doğru ise, o zaman küreselleşme tek bir kültürün hegemonyasını değil,
küresel çoğul kültürlerin birbirleriyle yaptığı toplumsal yaşamı
belirleme yarışını simgeler. 234
Küreselleşme, ister toplumsal boyutta, geleneksel sosyal yapıyı
inşa eden faillerin değiştirilerek, siyaset, ekonomi ve eğitim alanında
taşınabilir alt araçlar veya modeller üreterek yaygınlaştırılması
tarzında algılansın, isterse kültürel boyutta dünya bütünlüğü şuurunun
232

DANAHER, age, s. 149.

233

DANAHER, age, s. 149.

234

Bkz. KEYMAN, age, s. 13.

Küreselleşme Ekonomi ve Din

| 139

oluşması veya dünyanın küçülmesi tarzında algılansın, dinî pratiklerin
önemli bir kısmını sosyal alana hasreden, yani kendi varlığı ile dinî
icrayı özleştiren İslam için büyük problemler ortaya çıkarmaktadır.
Küreselleşme bir taraftan dinlerin yeniden canlanmasına imkan
verecek sosyal problemler ortaya çıkarırken diğer taraftan onların
küresel bir sistem oluşturmasına da engel olmaktadır. Küreselleşmenin
hem bir kültür ve hem de siyasal bir güç olarak İslam dünyasında
ortaya çıkan birçok problemin kaynağı olarak nitelendirilmesi, siyasal
İslamî söylemin başarılı olmasına katkıda bulunmakta, diğer tarafta
ise küreselleşme siyasal ve eğitim alanında kendi yapısal şartlarını
İslam'a kabul ettirerek İslam'ın küresel bir model olmasına engel
olmaktadır. 235
Küreselleşme, ekonomik ve sosyal planda gayri adil bir sistemin
ve buna bağlı birçok problemin kaynağı olduğu görüşünün
yaygınlaşmasının bir neticesi olarak küresel etik tartışmaları öne
çıkmaya başlamıştır. Küreselleşmenin ortaya çıkardığı ekonomik ve
sosyal problemlere ancak küresel bir etik anlayışının yaygınlaşmasıyla
çare bulunacağı inancı bu yeni gelişmenin en önemli dinamiğidir. Bu
konuda üretilen literatürün temel amacı rasyonel argümanlarla
insanları ikna etmektir. Bizce ahlakî davranışları kazanma tamamen
rasyonel bir süreç değildir. Dolayısıyla küresel etik tartışmaları
kendisinden beklenen insanlara ahlakî davranışlar kazandırma
hedefinde kolayca başarılı olacağa benzememektedir. Fert kimliğini
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ve şahsiyetini kazanırken bir gelenek içinde çoğu zaman rasyonel
görünmeyen ahlaki prensipler adeta dikte ettirilir. Modernite ve onun
bir neticesi olan küreselleşme dinî geleneklerin cemiyet yapısını tahrip
ederek bir nevi ahlakın var oluş zeminini bozmuştur. Bu anlamda
küresel etik arayışları bir tartışmadan öteye gitmeyecektir. Bu yeni
olgu, küresel kapitalizmin zaferi olarak, az gelişmiş ülkelerin
istismarı, çevrenin kirlenmesi, her türlü kaynak ve ilişkilerin satılık
meta

haline

getirilmesiyle

birlikte

dünya

çapında

eşitsizlik

yaratılmasına ve kültürel homojenlik adına bölgesel farklılıkları tahrip
etmesine sebep olmaktadır. 236
İslamî dünya görüşünde âlemin veya cemiyetlerin nizamı ancak
ahlaki esasları yerine getirmekle gerçekleştirilir. Âlemin nizamı
ahlakla olur. Nizamı âlem kavramı bir küresel dünya vizyonudur.
Sadece cemiyetlerin değil, aynı zamanda şu maddi dünyanın, görünür
ve görünmez bütün âlemlerin düzeni ve devamı ancak manevi ve
ahlakî prensiplerle mümkün olmaktadır. Kur'an ahlakî ilkeleri hiçe
sayan cemiyetlerin nasıl yıkılıp harap olduklarını anlatan kıssalarla
doludur. İslam dünya görüşünde kâinatın nizamı, yani küresel bir
sistem ancak ahlakî ideali kendi benliklerinde somutlaştıran yüce
şahsiyetler, tasavvuf lisanıyla, evtad, aktap, kırklar, yedilerin varlığı
ile mümkün olmaktadır. 1990’lardan sonra, ahlaki ilkeleri ihmal
etmekle dünya bir belirsizlik safhasına girmiş ve bu kaostan ancak
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ahlakî prensipleri esas alan bir sistemin yeniden inşası ile
çıkacaktır. 237
İslam dinî yapısı, geleneği ve inananlarına sağladığı manevî
güçle, hâlâ rasyonaliteye müracaat etmeden ahlaki davranışlar
kazandırma özelliğini koruyan belki de tek dindir. Bu sebeple
küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığı sosyal problemlerin mutlaka
çözülmesini

tasavvur

eden

sosyal

bilimcilerin

çoğu,

kendi

şahsiyetlerini oluştururken bu tür bir süreçten geçmedikleri için bunun
ehemmiyetini anlayamamışlardır. 238
Türkiye’nin

siyasi

ortamındaki

köklü

değişiklik,

İslami

söylemin siyasallaşması ve siyasal İslam’ın Türkiye siyasetinin
belirleyici unsurlarından ve güçlü aktörlerinden biri haline gelmesiyle
oluşmuştur.

Bu

gelişme

sekülerleşmeyle

İslami

gelenekçilik

arasındaki kutuplaşma döneminin de başlangıcı olmuştur. Ekonomide
İslami söylemin ve değerlerin ekonomik örgütlenmedeki rolünün
arttığına, kendine özgü aktörleri, söylemleri ve stratejileriyle
ekonomik İslam’ın ortaya çıktığına tanık olduk. Benzer biçimde,
entelektüel yaşam, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri, popüler
kültür ve tüketim kalıpları da İslami simgelere, gelenek ve özgünlüğe
sahip çıkan dinsel kimlik tanımlarının etkilerine maruz kalmıştır.
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Böylelikle, kültürel İslam da Türkiye’de toplumsal ve kültürel hayata
girmiş ve bu hayatın oluşumunu nitelemeye başlamıştır. 239
Küreselleşme, incelenen toplumsal yaşam alanına bağlı olarak
değişen etkiler yaratmakta ve farklı sonuçlar doğurmaktadır. Başka bir
deyişle, siyasal hayatta sekülerleşmeyle İslami gelenekçilik arasındaki
kutuplaşma, doğrudan ekonomik hayata yansımamakta, İslami
aktörler kültürel küreselleşmeye olumlu bir nitelik atfetmekle
kalmayıp, kültürel küreselleşmeyi yeni ekonomik hayatın gerekli ve
vazgeçilmez

bir

unsuru

olarak

kendi

söylemlerinde

de

kullanmaktadırlar. 240
Dolayısıyla, ekonomik hayatı biçimlendiren, küreselleşme ile
İslam'ın kutuplaşması değil, bir arada var olmasıdır. Gene de burada
iki noktaya değinmekte yarar vardır. Birincisi, ekonomik ve toplumsal
yaşamda kültürel küreselleşme, Batılı değerler ile gelenek ve
özgünlüğe sahip çıkan dinsel kimliklerin bir arada varoluş biçiminde
çok boyutlu etkiler yaratmaktadır. İkincisi, bir arada varoluş farklı
düzey ve anlamlarla ortaya çıkarak, değişik söylemlerin, çatışmaların
ve stratejilerin üretilmesini beraberinde getirmekte, böylelikle de
toplumsal yaşamın her alanında farklı etkiler yaratmaktadır. Bu
anlamda, kültürel küreselleşmenin tek boyutlu değil, değişik etkiler ve
sonuçlar doğuran, modern değerlerle geleneksel İslami kurallar, simge
ve söylemlerin bir arada var olmasına olanak veren çok boyutlu bir
süreç olduğu öne sürülmektedir. 1980’lerden bu yana Türkiye’de
modernleşmenin gittikçe öne çıkan özelliği, bir yanda ekonomik
239
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liberalleşmeyle, öbür yanda yükselen gelenekçiliğin ve öze dönüşün
bir arada var oluşudur. 241
Bu durum, küreselleşmenin ekonomik alanla sınırlı kalmadığına,
kültürel küreselleşmenin de, toplumsal ve siyasal yaşamda farklı
etkiler yaratmasına ve farklı sonuçlar doğurmasına karşın, ekonomik
küreselleşmeyle el ele yürüdüğüne işaret etmektedir. Bunun yanı sıra,
Türkiye’deki

modernleşmenin

kavranabilmesi

için

kültürel

küreselleşmenin ekonomik altyapının bir yansıması olarak değil,
kendine has özellikleri ve tuhaflıkları olan bir inceleme konusu olarak
ele alınması gerektiğini göstermektedir. 242
3. Geleneksel Din Bağlamında MÜSİAD’ın Küreselleşmeye Bakışı
Kültürel küreselleşmenin Türkiye toplumunda en büyük etkiyi
yarattığı alanlardan biri ekonomik hayattır. 1980’lerden beri bu alanın
kapsamı, söylemi ve aktör topluluğu sürekli genişlemekte, örgütlenme
yapıları gittikçe artan ölçüde ulusal sınırları aşmaktadır. 243
1980’lerden beri, özellikle 1990’larda, Türkiye ekonomisi
sermayenin ve ticaretin küreselleşmesine açılmış, küresel pazarın iç
pazara üstünlüğü temelinde yeniden örgütlenmiştir. Buna bağlı olarak,
ekonomik aktörler de piyasa ilişkilerinin akılcı ve uzun dönemli
stratejiler gerektirdiğini fark etmiş, küreselleşmiş ekonomik hayatta
güvenli ve başarılı bir konuma gelmek için teknolojik gelişmeyi
sağlamaya ve/veya sürdürmeye yönelik örgütlenme yeteneklerinin,
241
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üretim ve yatırımda da stratejik planlamanın vazgeçilmez olduğunu
görmüşlerdir. Bunun bir sonucu olarak, son on yıl içinde toplumda
serbest

piyasa

söyleminin,

ekonomik

aktörlerin

çoğalarak

yaygınlaşmasının ve ekonomik örgütlerin çoğullaşmasının önemi
gittikçe atmıştır. 244
1980’lerin ortalarına kadar Türkiye'de ekonomik hayat büyük
bölümüyle, belirli bir kültürel kimlik taşımayan ulusal sanayiler
çevresinde örgütlenmişti. 1990’lı yıllarsa, İslami sermayenin güçlü bir
ekonomik aktör olarak yükselişine tanık oldu ve bu durum İslam'ın
gerek

söylemi,

gerek

örgütlenmesiyle

Türkiye'deki

kapitalist

gelişmenin siyasal ekonomisinde yer almasına yol açtı. Bu dönemde
İslam, serbest piyasa ideolojisine açık bir ekonomik sistem olarak
çalışmaya başladı, ayrıca Weber’ci akılcı teknik bilgi ve uzmanlık
ilkeleri temelinde kendi ekonomik örgütlenmesini yarattı. 245
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD)
kuruluşu, İslam'ın ve onun serbest piyasa ideolojisi ile bir arada var
olmasının açık bir ifadesi olmuştur. Burada MÜSİAD’ın İslami olarak
nitelenmesine neden olan noktalar şunlardır:
a) Dinsel tarikatlarla ve topluluklarla bağlantıları vardır.
b) Etkinliklerinde önemli bir referans olarak İslam öne çıkmaktadır.
c) Türkiye'de temsil edilen siyasal İslam ile yakından bağlantılıdır.
MÜSİAD'ın başarısı, Türkiye'nin çeşitli coğrafi bölgelerinde
bulunan çeşitli büyüklüklerdeki çok sayıda işletmeyi bir çatı altında
toplama ve ekonomik hayatta inançlı Müslümanlar arasındaki güven
244
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ilişkilerine dayalı bir ağ yaratma yeteneğinde yatmaktadır. Dolayısıyla
İslam'ın Batı tarzı akılcı örgütlenme modeliyle bir arada var
olabileceğinin bir göstergesi sayılabilir. Böylece siyasal İslam'ın yanı
sıra ekonomik İslam da son on yıl içinde Türk modernleşmesine
damgasını vurmuştur. 246
MÜSİAD'ın kurulması ve şubelerinin bütün ülkeye yayılması,
1970’lerden bu yana ülkede kapitalist gelişmenin başlıca ekonomik
aktörü olan Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (TÜSİAD)
egemenliğine de son vermiştir. Türkiye'de ekonomik hayatın
küreselleşmesini incelerken İslamcı söylem için sağlam bir ekonomik
temel yaratmış olan MÜSİAD’ı dikkate almamak bugün artık
olanaksızdır. Bu anlamda, yalnızca bir İslam etkisinin ekonomik hayat
girişine değil, farklı söylemleri ve stratejileri benimsemiş ekonomik
aktörlerin çoğullaşmasına da tanık olduk. 247
MÜSİAD, kalkınmanın ekonomik ve teknolojik boyutları kadar
kültürel boyutunu da vurgulamaktadır. Kültüre ve değerlere yapılan
vurgu, yerel kültüre ve halkın değerlerine yapılandan ibaret değildir.
Geleneksel zihniyet ve pratikler de gerçek İslami yaşantıya uygun
olmadığı gerekçesiyle eleştirilmektedir. Bu çerçevede, eski kuşakların
kendilerini ibadete vererek, ekonomide azla yetinmeyi İslam'ın gereği
gibi sunmaları eleştirilmektedir. İşadamlarına göre bu, İslam'ın yanlış
yorumlanmasından başka bir şey değildir. Derneğin, yüksek
moral/etik değerler, ileri teknoloji sloganıyla özdeşleştirilen kimliği bu
tercihin bir sonucudur. Yani, dernek Weberyen analizde olduğu gibi,
246
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bunların birini diğerine feda etmeyecek ve İslami değerlerin de
ötesinde tanımlanan insanlık değerlerinin üstün tutulması için özel bir
çaba sarf edilecektir. 248
MÜSİAD üyelerini bir araya getiren ve MÜSİAD'ın kimliğini
belirleyen etkenler ve koşullar böylece, ekonomik, sosyo-politik
olduğu kadar kültürel/dinseldir de. Buna uygun olarak, bazı
işadamlarınca MÜSİAD, istekleri, zevkleri, hayattan beklentileri
örtüşen benzer insanların birlikteliği olarak nitelendirilmiştir. Hatta
mevcut koşullarda, Müslümanların mütevazı varoluş biçimlerini ya da
yoksulluğu seçmeleri, İslam toplumlarını geri bırakmaya hizmet
ettiğinden, Müslümanların o koşullar altında üstlerine düşeni
yapmadıklarının bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır. 249
İşadamları, Türkiye'de Müslümanlığın, ikinci sınıf olmakla
özdeşleşmiş olmasını, İslam dininin adeta parası olmayanların dini
gibi algılanmasını üzüntüyle karşıladıklarını belirtmiştir. 250
Çoğunlukla işadamları, İslam ülkelerinin geri kaldığı bu şartlar
altında her Müslümanın çok çalışıp çok kazanarak, bunları İslam'ın
hizmetine sunmayı ödev bilmesi gerektiği görüşünü paylaşmaktadır.
Bu bir nevi, tebliğ ve İslam'ın tanıtımı olarak İslami cihadın modern
koşullara uygun olarak, yani ağırlığın İslam topraklarının ve
Müslüman insanların içsel gelişimlerine verilmesi anlamında bir
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formüle

edilişi

olarak

nitelendirilebilir. 251
Bu çerçevede, MÜSİAD’lı işadamları, kendi kimliklerinden
vazgeçmeden

bir

gelişme

ve

kalkınma

modeli

oluşturmayı

hedeflemektedir. Böylece, Türkiye'de Müslüman işadamı tipine ve iş
ortamına dayanacak yeni bir sosyo-ekonomik işleyişin yerleştirilmesi
hedeflenmektedir. 252
MÜSİAD'ın ulusal ve uluslararası platformlarda kullandığı ileri
teknoloji-yüksek ahlak sloganı, bir işveren oluşumu ve sivil toplum
örgütlenmesi olarak seçtiği moral boyutu öne çıkarak bir kimliği
yansıtmaktadır. Buna göre, ülke kalkınmasının salt materyal başarıyı
değil, kültürel ve moral boyutu da içeren bir atılım olması gerektiği,
işadamlarıyla yapılan görüşmelerde de vurgulanmıştır. TÜSİAD'ın da
son zamanlarda bu konuyu vurgulamaya başlaması, konunun toplum
genelinde yaygınlaşan önemini yansıtmaktadır. Sonuç olarak, İslamcı
entelektüeller ile yeni bir kentli İslamcı orta sınıf bir etik
yenilenmenin mimarları ve taşıyıcıları olarak bir olmazsa olmazı
temsil ederler. 253
MÜSİAD'ın İslami bir kimliği benimseyen en önemli işadamları
örgütü olduğu konusunda herhangi bir kuşku yoktur. Kuruluşundan bu
yana

işadamları

örgütlerinin

ekonomik

çıkarlarını

gözeterek,

koruyarak ve destekleyerek ve İslami ilkeler temelinde bir toplum
vizyonu

geliştirerek

bu
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bağlantılandırılmasında kilit bir rol oynamıştır. MÜSİAD, İslami
ekonomik aktörler arasında güven ilişkilerine dayalı güçlü bir ağ
yaratarak TÜSİAD kadar önemli ve güçlü bir kuruluş haline gelmiş,
hatta Türkiye'nin ekonomik hayatında TÜSİAD’a rakip olmaya
başlamıştır. 254
MÜSİAD’la birlikte Türkiye, ekonomik İslam'ın aktörleri ve
söylemleriyle ortaya çıkışına tanık olmuştur. Bu arada, İslam ile
Batı’nın mantığı arasında bağlantı kurulabileceği, İslami söylemin
ekonomik ve kültürel küreselleşmenin içinde yer alması sonucunda
İslami kimlik ile serbest piyasa ideolojisinin bir arada var olabildiği de
görülmüştür. Ayrıca İslamcı söylemde Hz. Muhammed’in Medine
pazarında alışveriş etkinliklerini düzenleyen kurallarından üretilen
Homo İslamicus kavramı, İslam'ın piyasa rekabetine ve asgari ölçekte
bir devlete dayalı alışveriş ilişkileriyle uyumlu bir tanımını
getirmektedir. 255
MÜSİAD da küreselleşmeyi alış veriş etkinliklerinin ulusdevletin sınırlarını aştığı ve küresel pazarda gerçekleştiği bir süreç
olarak görmektedir. Derneğin üyelerine göre, küreselleşme toplumlar,
ekonomiler ve kültürler arasında karşılıklı bağlantılar oluşturmakta,
akılcı düşünceyi, uzun dönemli stratejileri ve örgütlenme yeteneklerini
gerektiren

oyunun

kurallarını

belirlemektedir.

Bu

anlamda

küreselleşme, ekonomik kalkınmanın yeni tarihsel bağlamı haline
gelmektedir. MÜSİAD aynı zamanda küreselleşmeye olumlu bir
nitelik de atfetmektedir, çünkü piyasa ilişkilerinin küreselleşmesi
254
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sayesinde ekonomik İslam'ın yükselişine ve başarısına elverişli bir
ortam doğmuştur. 256
Bununla birlikte MÜSİAD İslami ilkelere dayanmakta, bu
kapsamda güven ve dayanışma duygularını, topluluğun bireye göre
önceliğini, kendi çıkarını gözeten aktör yerine adil kişi söylemini ve
ahlaki kuralların bireysel ahlaka üstünlüğünü temel almaktadır. İslami
söylemin, güven ve dayanışma ilişkileri yaratması bakımından, bugün
Türkiye'de devletin desteklediği burjuva sınıfından çok daha büyük
ölçüde küresel piyasa ilişkilerine uyduğunu savunmaktadır. 257
MÜSİAD, söylemlerinin, stratejilerinin ve aktörlerinin gerici,
mistik ya da yalnızca geleneksel değil, ilerici, ekonomik ve teknolojik
yeniliğe açık, serbest ticaret ve kapitalizmle uyumlu ve servet yaratma
yeteneğine sahip doğru İslami söylemi oluşturduğunu savunmaktadır.
Buna göre MÜSİAD da TÜSİAD gibi teknolojiyi ve kalite garantisini
desteklemektedir. Aktörleri başarının güvencesi olarak kısa dönemli
çıkarlar yerine uzun dönemli, akılcı stratejileri seçmekte, girişimci
etkinliklerini kapitalizm ve kapitalist mantığın ekonomik kuralları
çerçevesinde yürütmektedirler. 258
Böylece ekonomik İslam, kapitalizmi ekonomik küreselleşme
olarak tutundurmaya çalışmakta, ama kültürel temelini İslami söyleme
dayandırmaktadır. Ekonomik İslam'ın temsilcisi olarak MÜSİAD
ekonomik küreselleşmeyle İslam dinini dile getirmekte, ama aynı
zamanda kültürel/toplulukçu kimliğin bireyci ahlaka üstünlüğünü
256
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temel alan bir toplum vizyonu da yaratmaktadır. Başka bir deyişle,
Türkiye'de bireysel çıkarları toplum yararından üstün tutan Homo
Economicus yerine Homo İslamicus üzerine kurulu bir toplumsalsiyasal yaşam vizyonunu temsil etmektedir. 259
Bu vizyon doğrudan doğruya MÜSİAD'ın küreselleşmeye
olumlu yaklaşımından türetilmiştir ve küreselleşmenin bu olumlu
tanımı MÜSİAD'ın hem mevcut siyasal-ekonomik düzeni hedef alan
girişiminin hem de Homo İslamicus anlayışını yayma çabasının
temelini oluşturmaktadır. MÜSİAD küreselleşmeyi çoğulculuğun ve
çok kültürlülüğün gelişmesine katkıda bulunan, böylelikle de
Türkiye'nin demokratikleşmesine elverişli ortamı yaratan bir etken
olarak görmektedir. Bu bağlamda, küreselleşme Türkiye'nin tam üye
olmayı istediği Avrupa Birliği’nin bütünleşmesi süreciyle birlikte ele
alınmakta ve hem koşul koyan, hem de olanak sağlayan bir etken
olarak işlev görmektedir. Türk devletinin demokrasiye açılmasını,
böylece çoğulculuğun ve çok kültürlülüğün bir öğesi olarak İslami
söyleme meşru bir zemin yaratılmasını gerektirmesi, hatta zorunlu
kılması bakımından koşullandırıcı, ekonomik İslam'ın ulus-devletin
sınırları

ötesinde

çalışmasını

kolaylaştırması

bakımından

da

mümkünleştirici bir etkendir. 260
Burada iki noktaya değinmek gerekir. Birincisi, MÜSİAD'ın
çoğulculuk ve çok kültürlülük anlayışı, topluluğun bireye üstünlüğünü
savunması açısından liberal değildir. Onlara göre kişinin kimliği
söylem içinde kurulmakta, birey değil, topluluk terimleriyle
259
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uyarınca

topluluk,

bireysel

tercihlerden ve ahlaktan önce gelmekte, dolayısıyla demokrasi,
özgürlük ve ahlakın yanı sıra bu anlamda çoğulculuk ve çok
kültürlülük kavramları da liberalizm değil, topluluk ideolojisi içinde
konumlanmakta ve biçimlendirilmektedir. 261
İkincisi, ekonomik İslam ile onun Doğu Asya tarzı ekonomik
kalkınma modeline yönelmesi arasındaki bağlantıyı da açıklayan bu
topluluk ideolojisi, MÜSİAD'ın sermaye ile emek arasındaki sınıf, güç
ve zenginlik farklılıklarını aşan ahlaki/kültürel İslam kimliğinin
ifadesine ve serbest ticarete dayalı topluluk temelli ekonomik örgütler
anlayışını açıkça ortaya koymaktadır. Burada İslam hem mal
sahibinin, hem de üreticinin kimliğini tanımlamakta, her ikisini de
ekonomik topluluğun parçası haline getirmekte, bunların arasında
bulunan güç ve iktidar eşitsizliğini, dengesizliğini ve farklılıkları da
gizlemektedir. 262
Örneğin, ekonomik İslam'ın kullandığı adalet ve hakkaniyet
söyleminde üreticilerin sendika içinde örgütlenme haklarına, grev
hakkına, sosyal güvenlik ya da sağlık hizmetleri haklarına hiçbir atıf
yoktur. Hatta ekonomik İslam'ın savunduğu toplulukçu ideoloji, genel
olarak refah devleti ve adil dağıtım ilkelerine, özel olarak da
tüketicilerin örgütlenme haklarına karşı çıkmaktadır. 263
Bununla birlikte, burada MÜSİAD'ın gerçekte sınıfsal temele
dayanan

bir

örgütlenme
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gerekçelendirmek ve ekonomik etkinliklerini harekete geçirmek için
İslami söylemi kullandığı görülebilmektedir. Ayrıca ideolojik düzeyde
MÜSİAD ve onun İslami ekonomik kimliği ile TÜSİAD ve onun
Türkiye'de demokratikleşme sürecinin bir temeli olarak medeni haklar
söylemine özellikle ağırlık veren ekonomik kimliği arasında köklü bir
fark gözlenebilmektedir. 264
MÜSİAD'ı yeni bir ahlak ve İslam insanı anlayışı çerçevesinde
analiz etmenin, örgütün hedef ve idealleri ve gerçek yaşamda oynadığı
etkinlik açısından ikili bir temeli olduğu kadar, İslam insanı yaratma
temelinde bireysel ve eski lonca ve ahilik geleneğini yeniden diriltme
hedefleri bakımından da örgütsel bir temeli vardır. 265
İslam

insanının,

Economicus’una

kapitalizmin

alternatif

olarak

ekonomik

insanına Homo

geliştirmeye

çalışıldığı

görülmektedir. Ekonomik insanın rasyonel akla dayalı saf ekonomik
içeriğine karşın Homo İslamicus toplum ahlakına dayalı saf idealtipik-etik çerçeveye dayalı bir tam insana tekabül etmektedir. Homo
Economicus’da

ekonominin

işleyişi

rasyonel

bireyin

çıkarcı

davranışlarına dayandırılırken, İslam insanı toplumsal düşünen ve
bütünün yararlarına göre yaşayan bireyin ahlakına dayandırılır. 266
Çizilen ideal Müslüman işadamlığı açısından, sahip olduklarını
kendi malı olarak görmemek, kendisini onların emanetçisi olarak
görmek ilk koşuldur. Bu koşul, üyelerin ağzından ifade edersek, ‘Her
şeyin sahibi Allah’tır. O, her şeyi istediğine istediği kadar verir ve
264
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verdiklerinin çokluğu nispetinde de o kişileri sorumluluklarla donatır.
Nasıl her Müslüman Allah’ın yeryüzündeki bir halifesiyse, her
Müslüman işadamı da servetini işletip kullanırken bu bilinçle hareket
etmek durumundadır.’ Onların üzerine düşen görev, bu emanetlere en
iyi biçimde sahip çıkmak ve bu servetlerin iyi yolda harcanmasına
vesile olmaktır. İslam ekonomisini Batılı kapitalizmden, Homo
İslamicus’u da Homo Economicus’dan ayıran nokta bu anlamda,
ikincinin bir bireysel haklar zemini üzerinde yükselmesine karşılık,
ilkinin geniş bir toplumsal hak ve ödevler zeminine dayanıyor
olmasıdır.

Müslüman

girişimcinin,

Allah’a

ve

millete

karşı

ödevlerinin ve sorumluluklarının bilincinde olması her şeyin
başıdır. 267
Tipik bir MÜSİAD’lı, iş dünyasına salt parasal bir gözle
bakmayacaktır. Asıl meselenin çok para kazanmak değil, topluma
faydalı olmak olduğunun bilincinde olacaktır. Bunu sağlayacak faktör
ise, ekonomiye salt dünyevi yaklaşmamak, öteki dünyada burada
yapılan her şeyin hesabının verileceği bilinciyle yaklaşmaktır. Üyeler,
bu duyarlılığın ekonomik hayatta yerleşmesini İslami ekonomi olarak
adlandırmıyor. Bunlar daha ziyade bir Müslüman olarak kişinin, dinin
gereklerini yerine getirmesiyle sınırlı bir durumu özetlemektedir. Pek
çoğu için, ekonominin İslamileştirilmesi yönünde yapılacaklar,
toplumun ve milletin iyiliği için gerekli idealizmin tesisi için
yapılması gerekenlerden farklı değildir. Halkla devletin barıştığı ve el
ele verdiği durumda, bu koşul gerçekleşecektir. Oysa mevcut
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koşullarda devletin izlediği çizgi, halkın özelliklerini ve ihtiyaçlarını
dikkate almayan, servetin geniş kesimlere yayılmasını hedeflemeyen
bir çizgi olduğundan, halkın ekonomik girişimciliği açısından devletin
varlığı bir engel olarak belirmektedir. Bu açıdan vurgulanan nokta,
devletin üretime dönük olmayıp, birilerinin cebine haksız yere para
girmesine neden olan türde teşviklere dayanan sisteminin son bulması
gerektiğidir. 268
MÜSİAD bağlamında karşımıza çıkan Müslüman işadamını
formüle etme çabasında, gelenekten, İslam tarihinden dikkatler
özellikle de Peygamber’in yaşadığı döneme yani bir bakıma orijinal
anlama çevrilmektedir ve dini metinlerden süzülerek günümüze kadar
gelen

kaynaklar

etken

olduğu

kadar,

tamamen

günümüzün

koşullarından kaynaklanan ve İslami entelektüeller olarak tarih
sahnesinde son 20 yıldır dikkatleri çeken kesimlerin oluşturduğu
fikirleri ve bizatihi güncel koşulları saymalıyız. Geliştirilen ideal
Müslüman işadamı tipinin ülke kalkınmasına hizmet etmek gibi İslami
değerlerle zorunlu olarak ilgili olmayan bir alana hizmet etmesi
yanında İslam dininin toplum içinde ve kişiler nezdinde hak ettiği yere
kavuşturulması amacı da söz konusudur. 269
Homo İslamicus, Allah'a kul ve O’nun yeryüzünde vekili olmak
demektir. İnsan, tesadüfen konuşan ve düşünen bir hayvan değildir.
Allah tarafından yaratılmış bir can ve ruha sahiptir. Homo İslamicus,
mahlûkatın en kıymetlisi olduğundan bitki ve hayvanlar âleminin
niteliklerini kendi bünyesinde toplamıştır, fakat o hayatın daha ilkel
268
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biçimlerinden evrimleşmemiştir. İslam'ın insan kavramı, insanı
yeryüzünde yaşayan ve dünyevi ihtiyaçlara sahip bir varlık olarak
tasvir eder, fakat insan, sadece yeryüzüne ait ve sadece dünyevi
ihtiyaçlarla sınırlı değildir. O, yeryüzünün hükümranıdır, fakat kendi
adına değil, tersine tüm mahlûkatın önünde Allahın vekili olarak. Bu
nedenle yaratıcısının huzurunda mahlûkatın düzeninden sorumludur
ve mahlûkatın rahmet vesilesidir. Homo İslamicus, muhakeme ve
analiz eden akıl gücüne sahiptir, fakat zihinsel yetenekleri akılla sınırlı
değildir. Yine o, iç bilgiye, gerçekte Allah'ı tanımada anahtar olan,
kendi iç varlığının bilgisini elde edebilme imkânına sahiptir.
Peygamberin meşhur hadisine göre ‘kendisini bile rabbini bilir’. O,
bilincinin, harici maddi bir sebepten değil, fakat Allah’tan geldiğinin
farkındadır ve ölümden etkilenecek kadar derindir. Homo İslamicus,
doktriner gerçeklerin farkındadır. 270
Gerek kapitalizm gerek sosyalizm, materyalist, maddeci bir
dünya görüşüne sahiptir. Bu dünyayı düzenleme tarzında birbirinden
ayrılırlar. Fakat konu olarak ele aldıkları ve düşündükleri insan tipi,
özellikle maddi güdülerle davranışlarını düzenleyen bir iktisadi adam,
Homo Economicus’tur. 271
Hâlbuki İslam ekonomisinde düşünülen insan, Allah’ın emir ve
yasaklarına,

kitabı

olan

Kur’an-ı

Kerim’e,

Peygamberimizin

sünnetine, âlimlerin ortak kanaatleri olan İcma-i Ümmet’e ve büyük
âlimlerin içtihatları sonucunda tavsiye ettiklerine ve İslam devletinin
Bkz. MÜSİAD, İş Hayatında İslam İnsanı, Der. Doç. Dr. Hüner Şencan,
İstanbul: MÜSİAD, 1994, s. 21-22.
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İslam’a uygun emirlerine göre yaşayışını ve davranışını düzenleyen
bir insandır. Bu insan Homo Economicus değildir. Kur’an’ın emrine
göre Allah’ın ipine sımsıkı sarılıp ayrılmayan Müslüman insandır.
Gerçi, bireyin aslında menfaatini seven bir fıtratta yaratıldığı kabul
edilmektedir. Bu sebeple insanın iktisadi davranışları, yoğun bir
mega-ekonomik baskı altında belli mecralara kanalize edilmektedir.
İslam iktisat teorisi la-ahlaki değil, ahlakidir. İnsanı iktisadi hayatta
serbest bırakır. Fakat insanı fıtri, nefsanî duygularıyla ham bir halde
iktisadi hayata salmaz. Onu İslami prensiplerle, Allah’ın emir, nehiy
ve nasihatleriyle eğittikten sonra iktisadi hayata salar, serbest bırakır.
Böylece ideal ve iyi bir İslam cemiyetinde iktisadi hayatta, fıtraten
mevcut olan iktisadi bir adam yerine eğitilmişi bir Müslüman adam
tipi ortaya çıkarılır. İslam ekonomisinin prensiplerini uygulayacak
olan, bu Müslüman adam tipidir. 272
4. Modern Global Eksende TÜSİAD’ın Küreselleşmeye Bakışı
TÜSİAD, kurulduğu 1971-1973 yıllarından bu yana büyük bir
dönüşümden geçmiştir. Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük ve en
güçlü işadamları örgütü ve baskı grubu ve zenginler kulübü olarak
bilinen TÜSİAD, geçmişte 1961 anayasasını aşırı demokratik olarak
görmüş ve 1980 askeri darbesini desteklemişti. Günümüzde ise,
Türkiye'nin

Avrupa'nın

demokrasi

standartları

uyarınca

demokratikleşme çağrısına en yüksek sesle katılmakta, medeni
hakların korunmasını ve liberalleşmeyi savunmaktadır. 273
272

Bkz. MÜSİAD, age, s. 101-102.

273

Bkz. BERGER, age, s. 311.

Küreselleşme Ekonomi ve Din

| 157

TÜSİAD küreselleşmeyi ulusal toplumun sınırları ötesinde
işleyen bir süreç olarak algılamakta, daha çok da pazarın
küreselleşmesiyle ve ülkeler arasında özellikle sermaye hareketleri,
finansman ve ticaret açısından karşılıklı bağlantıların ortaya
çıkmasıyla ilgilenmektedir. Küreselleşmeyi ne direnilecek ne de
yüceltilecek, yalnızca ekonomik kalkınmanın yeni bağlamı ve ulusal
siyasetin tarihsel çerçevesi olarak görülecek nesnel bir gerçeklik ya da
toplumsal bir olgu olarak kabul etmektedir. 1960’ların ve 1970’lerin
ithal

ikameci

sanayileşme

uygulamasında

ulus-devlet

ulusal

kalkınmada başrolü üstlenmişken, bugün ekonomik hayatın ve
aktörlerin ana referans noktasını, ulus-devletin erişimi dışında
küreselleşen piyasa ilişkileri oluşturmaktadır. 274
TÜSİAD üyelerine göre, küreselleşme yeni bir ortamda yeni bir
dizi ilişkiyi beraberinde getirmektedir. Uzak coğrafyaları birbirine
yaklaştıran yeni ticaret ilişkilerinin ortaya çıkması, ulus-devletin
sınırları ötesinde yeni kurallar getiren uluslar üstü ilişkilerin gittikçe
önem kazanması ve iç piyasa ilişkilerinin bölgelere ayrılarak
kendilerine özgü uluslar üstü ekonomik ilişkilere girmesi buna örnek
oluşturmaktadır. 275
Küreselleşme ekonomik hayatta yeni bir kültürü beraberinde
getirmekte, ekonominin aktörlerinin stratejilerini hazırlama, karar
alma ve hareket etme aşamalarında uymaları gereken yeni bir
ekonomi mantığı edinmelerini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla,
küreselleşme ekonomik hayatta aktörlerin stratejilerini ve kararlarını
274
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bilişsel olarak biçimlendiren yeni bir söylem yaratmaktadır. Bu durum
ekonomik başarının ekonomik aktörlerin zihinsel yapılarına, yeni
ekonomik mantığı kavrayabilmelerine ve ifade edebilmelerine, küresel
pazarda ancak teknolojik yenilik ve kalite garantisine ağırlık vererek
korunabilecek sağlam bir konuma ulaşabilmek için uzun dönemli
stratejiler oluşturabilmelerine bağlı olduğunu ima etmektedir. 276
TÜSİAD üyeleri küreselleşme süreçlerinin toplumsal düzeyde
birbirleriyle bağlantılı iki olguya yol açtığı kanısındadır. Bunlardan
biri İslam'ın yükselişi örneğinde ortaya çıkan kültürel kimlik, ikincisi
ise medeni hakların korunmasıdır ve bunların her ikisi de devlettoplum ilişkilerinde demokratik örgütlenmeyi gerektirmektedir.
Üyeler Türkiye'nin küreselleşen dünyaya açılmasının da iki boyutu
olduğu kanısındadır. Avrupa Birliği’yle bütünleşme sorunu ve
Türkiye'nin dünya siyasetindeki konumu ve yeri. 277
Üyeler, Türkiye'nin birinci ligde oynayan bir ülke olma
potansiyelini

taşımasına

rağmen,

hedeflerine

ulaşmak

için

demokratikleşme ve siyasal liberalizm eksikliklerinden kaynaklanan
sorunlarını çözmesi gerektiği inancındadırlar. Bu sorunlar insan
haklarının ihlali, medeni hakların korunması ve devlet gücünün
vazgeçilmez temeli olarak hukukun üstünlüğünün kabul edilmesidir.
Bu anlamda, küreselleşme süreci Türk devletinin karşı karşıya
bulunduğu sorunların hem ortaya çıkmasıyla hem de çözümünün
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demokratikleşmeyle

bağlantılı

görünmektedir. 278
Dolayısıyla TÜSİAD’a göre, küresel pazarda yatan ekonomik
çıkarlarının gerçekleşebilmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesiyle
doğrudan bağlantılıdır. Bu da derneğin 1970’lerden ve 1980’lerden bu
yana ne kadar değiştiğini açıkça ortaya koymaktadır. TÜSİAD
özellikle 1990’larda demokratik bir toplum haline getirme vizyonuyla
yalnızca ekonomik bir aktör olarak değil, bütün Türkiye'nin yararını
ve ülkenin dünya olaylarında birincil konuma gelmesinin ön koşulu
olan demokratikleşmeyi gözeten bir sivil toplum kuruluşu olarak
çalışmıştır. 279
Demokratik Türkiye’ye yönelik toplumsal vizyonu kapsamında
TÜSİAD,

kültürel

evrenselleştirdiği,

küreselleşmenin

hem

de

geleneksel

hem

demokrasiyi

değerleri

ve

kuralları

canlandırdığı görüşündedir. Öte yandan TÜSİAD üyeleri kültürel
İslam'ın çoğulcu ve çok kültürlü toplumsal oluşum içinde işlev
gördüğü sürece güçlü bir kimlik simgesi olarak yükselmesine değer
vermekle

birlikte,

İslam'ın

siyasallaşmasını

demokratikleşme

açısından tereddütle karşılamaktadırlar. Bu bağlamda, Batılı değerlerle
kültürel İslam Türkiye'de kültürel yaşamın sınırları içinde bir arada
var olabilmekte, ama siyasal İslam hem söylemde, hem de
uygulamada liberal demokrasiyi tehdit ettiği sürece sekülerleşmeyle
siyasal İslam arasındaki çatışma olduğu gibi kalmaktadır. 280
278
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Türkiye’de, dünya sermayesi ile bütünleşmenin hızlanıp
yoğunlaştığı 1980’li yıllardan günümüze, bütüncülleştirilmiş makro
verilerin tüm olumsuzluklarının yanı başında, az sayıda sermaye
grubu ya da holding, muazzam miktarlara varan birikimler
gerçekleştirmişlerdir. Bu yargıyı doğrulayacak bir dizi veriyi burada
aktarabiliriz. Makro düzeyde ve fetiş bilgi alanına ilişkin olarak ilk
elden,

Türkiye’de

kamu

ile

özel

sektör

arasında

birikim

donanımındaki farklılaşmaya işaret etmemiz anlamlı olacaktır.
Birikimin tarihsel gelişimine bağlı olarak, kamu ile özel kesim
arasındaki işbölümünde, birikim yoğunlaşıp arttıkça, kamunun
etkinlik alanları yavaş yavaş sermayeye geçecektir. Türkiye’de
kamunun ekonomideki donanımı son yirmi-yirmi beş yıl içinde
muazzam oranda azalmış; buna karşılık, sermayenin donanımı önemli
ölçüde artmıştır. 281
Bireysel sermaye birikimindeki gelişimi açığa çıkaracak önemli
verilerden biri de, Türkiye’nin küreselleşme süreci ile eklemlenmesini
en çok isteyen, uluslararasılaşmış büyük sermayeyi temsil eden Türk
Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) ekonomideki ağırlığına
bakarak

elde

edilebilir.

Küreselleşme

sürecinde,

sermayenin

Türkiye’de genel ortak çıkarını savunmak için var olduklarına işaret
eden ve küresel kalkınmanın temel hedefleri olduğunu belirten büyük
sermayenin bu örgütü, üyelerinin etkinlikleri ile ülke düzeyinde etkin
bir konuma ulaşmıştır. 282

281

Bkz. GÜRKAN, age, s. 212-213.

282

Bkz. GÜRKAN, age, s. 214.
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Sermaye yetersizliği ve döviz biçiminde sermaye yetersizliği,
ülkenin dış dünyayla bağlantılarını artıracak, daha doğrusu, ülke
içinde gerçekleşen sermayenin toplam döngüsü, dünya ölçeğinde
işleyen para, ticaret ve üretken sermaye döngüsü ile eklemlenme istek
ve zorunluluğunu yaşamaya başlayacaktır. Hiç kuşkusuz uluslararası
sermaye ve uluslararası kuruluşlar sürece müdahale etmişlerdir; ama
bu müdahale ülke içinde gerçekleşen dönüşümün bir aşamaya
ulaşmasından sonra gerçekleşiyor. İç burjuvazinin dünya ölçeğinde
işleyen süreci içselleştirerek büyümeleri, farklı aşamalardan geçmiştir.
Yani ilk elden sahip olunan ve döviz biçiminde sermaye kazandıracak
her şey ihracata konu olacaktır. Her ne kadar, ticari liberalizm ve onun
gereklerinin 1980’li yıllarda IMF’nin yapısal uyuma bağlı kredileri ile
yakından ilişkisi varsa da, bu ilişkinin kurulmasında temel etken
sermaye gruplarının bireysel veya örgütlü mücadeleleri olmuştur.
Ticari sermayenin uluslararasılaşması oldukça önemli sonuçlara yol
açmıştır. İçe yönelik sermaye birikimini tanımlayan düzenekleri
ortadan kaldırmış ve ihracata konu olan sektörlerde kapasite
kullanımına, dolayısıyla emeğin daha yoğun çalışmasına neden
olmuştur. Türkiye’nin coğrafi olarak hemen hemen her yerinde, kendi
yerel var oluşunu sürdüren küçük ve orta boy üretken sermayeler de
ticari sermaye döngüsü içine girmiştir. Büyük ölçekli sermayenin
uluslararasılaşmasından farklı olarak bu kesim, oldukça farklı
biçimlerle dünya ölçeğinde işleyen süreçle eklemlenmeye başlamıştır.
Kısaca, yapısal olarak Türkiye’de kapitalizm iyice belirgin hale
gelmiş ve bu da sınıfsal olarak iç burjuvazi diye tanımlayacağımız,
varoluş koşulunu kendi birikimi üzerinden gerçekleştiren bir
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gerçekliğe neden olmuştur. Süreç, sermayenin genel olarak devlet ve
devlet üzerinden sermaye dışı kesimler üzerinde egemenliğini
arttırırken, aynı zamanda sermaye gruplarını çeşitlendirerek, sermaye
içi bu çeşitlenmelerle birlikte sınıf içi çatışmaları da arttırmıştır. Bu
anlamda, devletin mimari yapısındaki dönüşümün, bir yandan
sermayenin sermaye dışı kesimler üzerindeki uzun erimli çıkarlarının,
diğer yandan ise sermayeler arası çatışmanın ifadesi olduğunu
belirtmemiz gerekiyor. 283

283

Bkz. GÜRKAN, age, s. 215-216.
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SONUÇ
Türkiye'de küreselleşmeye karşı ekonomik tepkiler ve din adlı
bu

çalışmamızda,

küreselleşmeyi,

küresel

ekonomiyi,

küresel

ekonomiye tepkileri, küreselleşme-din ilişkilerini ve örnek olması
açısından ele aldığımız MÜSİAD ve TÜSİAD hakkında, çalışmamızın
sınırlılıkları çerçevesinde bilgiler vermeye çalıştık.
Küreselleşmenin çok boyutluluğu ve birçok yönden farklı farklı
unsurlarla olan bağlantıları nedeniyle, çok detaylı ve uzun bir bölüm,
küreselleşmenin kavramsal ve kuramsal tanımı başlığı altında
oluşturuldu. Burada gördüğümüz gibi, küreselleşme çok karmaşık ve
çok boyutlu bir kavramdır. Tarihsel süreci kısa olmasına rağmen
karmaşık ve çok boyutlu bir kavramdır.
Bir takım görüşlere göre çok eski bir olgu olarak telakki edilen
küreselleşme, kimilerine göre ise çok yeni bir olgu ve kavramdır.
1980’lere kadar akademik çevreler tarafından önemli bir kavram
olarak görülmeyen küreselleşme, dünyanın tek bir mekân olarak
algılanabilecek ölçüde sıkışıp küçülmesi anlamına gelen bir süreci
ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle dünyanın “tek bir yer” olarak
algılanması yönündeki bilinç artışı olarak anlatılabilmektedir.
Küreselleşme kuramı ise, küresel çaplı bir kültürel sistemin
ortaya çıkışını inceler. Bu kurama göre küresel kültürü ortaya çıkaran
çok çeşitli toplumsal ve kültürel gelişmeler vardır. Küreselleşmenin
ortaya çıkış sürecinde de ekonomik, siyasi, kültürel ve ideolojik
yönler, çevresel süreçler gibi etkenler savunulmaktadır.
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Ekonomik küreselleşme ise neredeyse küreselleşme olgusu
kadar karmaşık ve çok boyutlu bir konudur. Sadece belli bir bölgenin
veya ülkenin ekonomisi yerine bütün dünya ülkelerini içine alacak
boyutta bir küresel ekonomi anlayışı, doğal olarak konunun çok yönlü
incelenmesini gerekli kılmaktadır.
Global ölçekte karşılıklı ekonomik ilişkilerin yoğunlaşmasını ve
yaygınlaşmasını

ifade

eden

ekonomik

küreselleşme,

sermaye

hareketlerinin serbestleşmesi, işveren ve işçilerin serbest dolaşımı,
emek ücret dağılımlarının global eksende belirlenmesi, hammadde ve
mamul maddelerin temininde ve satışında uluslararası pazarların
oluşmasını gerekli kılması, sosyal güvenlik ve işçi haklarının
korunmasına yönelik uluslararası düzeyde devletlerin almak zorunda
kaldığı tedbirler, oluşan küresel sermayenin ve para akışının
kurulmasını

mecburi

kıldığı

dünya

ölçeğinde

bankalar

ve

kuruluşlarıyla tüm dünyada hegomonik bir güç haline gelmiştir.
Küresel ekonomi ve kültürel etkileşimler karşısında din gibi bir
olgunun sessiz kalması ve bütün değişiklikleri olduğu gibi kabul
etmesini

beklemek

elbette mümkün

görülmemektedir ve

bu

doğrultuda da din, bütün bu küresel oluşumlara zaman zaman karşı
durarak, zaman zaman da destekleyerek konumunu, duruşunu ortaya
koymaktadır. Her ne kadar küresel oluşumlar kendini seküler bir
tabanda göstermek istese de din, en azından, küreselleşmenin ya da
oluşturulmaya çalışılan küresel medeniyetin kendine özgü bir din
anlayışı olması yönünde çabalarını her daim sürdürmüştür.
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Çalışmamızda dine bir olgu olarak bakılmıştır. Bilim dalımız
Din Sosyolojisidir, İslam Sosyolojisi, Hıristiyan Sosyolojisi, Yahudi
Sosyolojisi değildir. Bu sebeple değerlendirmelerimiz hep dine bir
kurum olarak bakılarak yapılmıştır. Konunun anlaşılması açısından
bazı dinler baz alınarak örneklere de yer verilmiştir. Türkiye örnek
alınarak konular açıklanmaya çalışıldığı için, İslam dini örneklerin
çoğunluğunu oluşturmuştur. Bunun yanında Hıristiyanlıktan da
örneklemeler verilmeye çalışılmıştır.
Küreselleşmenin ve modernitenin meydana gelmelerinde etkin
rol oynadığı sivil toplum anlayışı ve sivil toplum kuruluşları da, kendi
oluşumlarında belirledikleri hedefleri doğrultusunda hareket ederken,
kimisi seküler kalmaya gayret göstermiş ve dini karşısına alarak
hareket etmiş, kimisi de dini yanına alarak geleneksel bağlamda
hareket etmiştir. Bu bağlamda MÜSİAD ve TÜSİAD örnek olarak
alınmıştır.
Onlarca sivil toplum örgütünün içinden bu iki sivil toplum
örgütünün örnek alınmasının sebebi, daha önce de belirttiğimiz gibi,
din ve ekonomi ile olan ilişkilerinin ve bunlara bakış açıklarının, kesin
diyebileceğimiz çizgilerle belli olmasıdır. Diğer sivil toplum
kuruluşlarının da din ve ekonomi anlayışları ana çizgilerle bellidir.
TÜSİAD ve MÜSİAD karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Taraf tutma ve destekleme, dışlama ve reddetme yaklaşımlarını
bir tarafa koyacak olursak, sonuçta küreselleşme, küresel ekonomi ve
din yaşadığımız dünyada var olan durum ve olgulardır. Kimileri kimi
zaman bu durum ve olguları görmezden gelerek hayatlarını idame
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ettirirken, kimileri de bu durum ve olguların bilinciyle, onlarla
gerektiği kadar ilişkide bulunarak hayatlarını idame ettirmektedirler.
Sonuçta

küreselleşme

nehri

akıp

gitmekte

ve

bazen

müdahalelerle yavaşlamakta ve yön değiştirmekte, bazen de önüne
kattıklarını

hızlandırıp

yavaşlatmakta,

yönlerini

değiştirmekte,

yapılarına müdahale etmekte ve amaçlarını bile değiştirmektedir.
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Ulusal kültürlerin, ulusal ekonomilerin, ulusal sınırların
uluslararası bir konuma doğru kaydığı, sosyal ve iktisadi
hayatın küresel süreçler tarafından yönlendirilip belirlendiği
global bir köyde yaşıyoruz. Bu değişimlerin merkezinde yeni
sayılabilecek ve hızlı bir ekonomik küreselleşme fikri
yatmaktadır. Farklı farklı ulusal ekonomilerin ve ekonomik
yöntemlerin yerel eksende geliştirdikleri stratejiler geçerliliğini
hızla kaybederken yeni küresel ölçekte ekonomilerin,
ekonomik yöntemlerin ve stratejilerin ortaya çıktığı global
köyde, dünya ekonomisi uluslararası hale geldi ve denetim dışı
piyasa güçleri, ekonomileri kontrol ve baskı altına aldı. Ulus
ötesi şirketler, dünya bankası, uluslararası para ve hisse
senetlerinin bağlı olduğu fonlar, hiçbir ulusal devlete tabi
olmayan ve piyasa avantajları yönünden en avantajlı yerlere
yerleşen etken küresel kuruluşlar olmuştur.

