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Özet: Küreselleşme; hem bir olgu, hem bir ideoloji hem de bir durumdur. Küreselleşmenin dı-
şarısı yok, herkes ya küreselleşmenin “özne”si ya da “nesne”si konumundadır. Küreselleşme-
nin ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel boyutları vardır. İnternet, küreselleşmenin işlevsel bir
ikonudur. Ulrich Beck tarafından kavramsallaştırılan “Risk Toplumu”, küreselleşme sürecinde
yeni çağı anlamak için önem taşımaktadır. Ekolojik, sosyal, teknolojik, kültürel ve siyasal risk-
ler bütün toplumları etkilemektedir. Bu yazıda, küreselleşme ve risk toplumu sosyolojik bağlam-
da irdelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, risk toplumu, sosyal ve kültürel değişme.

Globalization And Risk Society

Abstract: Globalization is both a phenomenon, an ideology and a position. There is no out for globaliza-
tion, everybody is either the “subject” or the “object” of the globalization.There are economical, social and
cultural dimensions of globalization. Internet is a functional icon of globalization. “Risk Society” concep-
tualised by Ulrich Beck is important in understanding new age during the process of globalization. Eco-
logical, social, technological, cultural, and political risks affect all societies.In this paper, globalization and
risk society are examined in a sociological perspective.  

Keywords: Globalization, risk society, social and cultural change.

G ü nü mü zün mo da kav ram la rın dan olan kü re sel leş me; hem bir ol gu,
hem bir ide olo ji hem de bir du rum dur. Ar tık hiç kim se ken di ni kü re sel -

leş me nin et ki sin den ya lı ta ma mak ta dır. Kü re sel leş me nin dışa rı sı yok, her kes
ya kü re sel leş me nin “öz ne”si ya da “nes ne”si ko nu mun da dır. 

Sa na yi dev ri mi nin ya rat tı ğı bu na lım la ra ça re bul mak ama cıy la bi lim sel
ge le ne ği ni oluş tu ran sos yo lo ji, sa na yi top lu mu ve mo der ni te nin ürü nü bir
bi lim ola rak ta nım la nır. Çağ daş sos yo log lar top lum la rı, ide al tip leş tir me
bağ la mın da şu şe kil de sı nıf lan dı rır lar. “Ta rım Dev ri mi” ve “Ta rım Top lu mu”
aşa ma sın dan son ra, “Sa na yi Dev ri mi” ve “Sa na yi Top lu mu” yaşan mış tır.
Gü nü müz de ise ye ni oluşan dev rim “Bi lişim Dev ri mi” ve ye ni oluşan top -
lum da “Bi lişim Top lu mu” ola rak ad lan dı rıl mak ta dır. Ta rım dev ri mi nin sim -
ge si “ka ra sa ban” iken, sa na yi dev ri mi nin sim ge si “bu har lı ma ki ne”, bi lişim
dev ri mi nin sim ge si ise “in ter net tir”. 
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Ye ni top lum sal ya pı dö nüşü mü nün, do la yı sıy la top lu mun ad lan dı rıl ma sı ko -
nu sun da fark lı sos yo log lar fark lı ad lan dır ma lar yap mak ta dır. Me se la, Ma nu el
Cas tells, bu ye ni ya pı la nan top lu mu “Ağ Top lu mu” (Net work So ci ety) ola rak ni -
te le mek te dir. Ye ni kav ram laş tır ma lar dan bi ri si de Ul rich Beck ta ra fın dan üre ti len
“Risk Top lu mu” kav ra mı dır. Ant hony Gid dens de, risk top lu mu kav ra mı nı içe -
ren “Düşü nüm sel Mo dern leş me” kav ra mı nı kul lan mak ta dır. Baş ka bir ad lan dır -
ma da, ilk kez Gary T. Marx ta ra fın dan kul la nı lan ve Da vid Lyon ta ra fın dan ge -
liş ti ri len, Gid dens ta ra fın dan da ele alı nan “Gö ze tim Top lu mu” kav ra mı dır.

21. yüz yıl da ki bu de ğişim ve dö nüşü mün açık lan ma sın da sos yo lo ji nin iş -
le vi yad sı na maz. Do la yı sıy la, sos yo log la rın so rum lu lu ğu, ye ni yüz yıl da da -
ha da art mak ta dır. 

Bu ya zı da, kü re sel leş me sü re cin de risk top lu mu nun ya pı lan ma sı ve so -
mut gö rü nüm le ri an la ma ve an lam lan dı rıl ma ya ça lışıl mak ta dır.

Kü re sel leş me

Kü re sel leş me, dün ya nın bel li baş lı böl ge le ri ve çok çeşit li et kin lik alan la -
rı ara sın da ki bağ lar dan oluşur. Kü re sel leş me tek bir sü reç de ğil dir, dört fark -
lı de ğişim ti pi ni içe rir:

a) Top lum sal, si ya sal ve eko no mik et kin lik le ri si ya sal sı nır la rın öte si ne,
fark lı böl ge le re ve kı ta la ra ya yar.

b) Ti ca ret, ya tı rım, fi nans, göç ve kül tür akış la rı nın art ma sı na yol aça rak
bir bi ri mi ze olan ba ğım lı lı ğı mı zı güç len di rir. 

c) Dün ya yı hız lan dı rır. Taşı ma ve ile tişim sis tem le rin de ki ye ni lik ler,
düşün ce le rin, mal la rın, bil gi nin, ser ma ye nin ve in san la rın da ha ça buk ha re -
ket et me si an la mı na ge lir.

d) Uzak me sa fe ler de ki olay la rın yaşam la rı mız üze rin de de rin et ki si ol du -
ğu an la mı na ge lir. En ye rel ge liş me ler bi le aşı rı de re ce de bü yük kü re sel so -
nuç la ra yol aça bi lir. Ül ke so run la rıy la kü re sel olay lar ara sın da ki sı nır lar git -
tik çe be lir siz leşe bi lir. 

Bu bağ lam da, kü re sel leş me, kül tür den su ça, fi nans tan çev re ye ka dar, dün -
ya nın fark lı böl ge le ri ara sın da ki bağ lan tı la ra ve za man için de bu bağ lan tı la rın
de ğiş me ve ge niş le me bi çim le ri ne iliş kin bir ko nu dur (Held vd., 2009: 71).

Eko no mik kü re sel leş me de, üre tim, par ça la ra bö lün mek te ör ne ğin, bir iş -
let me nin mer ke zi bir ül ke de, üre ti min bir bö lü mü baş ka bir ül ke de, Araş tır -
ma-Ge liş tir me fa ali yet le ri da ha baş ka bir ül ke de ya pı la bil mek te dir. Üre ti min
bu par ça la rı ara sın da eş gü düm, ile tişim araç la rı ve bil gi sa yar ağ la rı ile sağ -
lan mak ta dır. Üre tim, ser ma ye, fi nan sal pa zar ve hiz met ler ulu sal sı nır la rı aş -
mak ta dır (Bay han, 1992: 136-148).
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Kül tü rel kü re sel leş me, uy du ya yın la rı va sı ta sıy la med ya nın et kin li ğin de
art mak ta dır. İn ter net, anın da bil gi alış-ve rişi sağ la mak ta dır. Rad yo 38 yıl da,
kişi sel bil gi sa yar 16 yıl da, te le viz yon 13 yıl da, İn ter net ise 4 yıl da 50 mil yon
kişi ye ulaş mış tır. Kül tü rel et ki leşim sü re cin de, kül tü rel bi lişim üre ti mi ni
elin de bu lun du ran hâ kim ül ke le rin “Kül tür Kod la rı” ve “Kül tür Mo del le ri”
di ğer ül ke le ri et ki le mek te dir. Bu bağ lam da, med ya da ya yın la nan kül tü rel bi -
lişim ürün le ri, ABD kay nak lı ol du ğu için “Ha yat Alan la rı nın Ame ri kan laş tı -
rıl ma sı” sü re cin den söz edi le bi lir (Bay han, 1992: 199). 

Tek no lo ji ye ulaş ma da ül ke ler ara sın da ada let siz lik bu lun mak ta dır. Bu
ger çek ten ha re ket le; ABD, Bri tan ya, Al man ya, Fran sa, İtal ya, Ka na da, Ja pon -
ya ve Rus ya’nın oluş tur du ğu G-8 gru bu; “En for mas yon Tek no lo ji si Şar tı”
bağ la mın da, Üçün cü Dün ya Ül ke le ri nin de bi lişim tek no lo ji si ne ka vuş ma la -
rı nın öne mi ni be nim se di. An cak, bu ka ra ra karşı lık şu so ru so rul mak ta dır:
“Gı da, eği tim ve sağ lık so run la rı çö zül me den, ya ni bu in san lar 35’ine bi le va -
ra ma dan ölür ken, de ğil İn gi liz ce, ken di di lin de oku ma-yaz ma bi le bi le me -
yen le re, in ter net gö tür me nin an la mı ne dir?”

Dün ya in ter net kul la nı cı la rı nın ya rı sı ABD’de dir. İn ter net kul la nı cı la rı, tüm
dün ya nü fu su nun % 5’ini oluş tur mak ta dır. Her 5 web si te sin den 4’ü İn gi liz ce -
dir ve bu di li dün ya nü fu su nun % 10’u ko nuşa bil mek te dir. Bu nun dışın da,
zen gin ve yok sul ül ke ler ara sın da ki fark 1997 yı lı iti ba riy le 727’ye l ora nın da -
dır. Dün ya da hâ lâ 880 mil yon dan faz la kişi sağ lık hiz me tin den ya rar la na ma -
mak ta; yok sul ül ke ler de sağ lı ğa 42 mil yar do lar ay rı lır ken, Av ru pa’da bir yıl -
da si ga ra ya 50 mil yar do lar, al kol lü iç ki le re 150 mil yar do lar har can mak ta dır.
Dün ya da bir yıl da uyuş tu ru cu ya har ca nan pa ra ise, 400 mil yar do lar dır.

Bu ada let siz sis te me rağ men, kü re sel kül tür, bü tün dün ya ül ke le ri ni et ki -
le mek te dir. Be sin, mü zik ve mo da alış ve rişi bağ la mın da, ev ren sel ha yat tar -
zı ima jı nın iti ci gü cü “tü ke ti ci” ol mak ta dır. Nes ca fe içen, Be net ton’dan gi yi -
nen, Hyun dai mar ka ara ba sı ile McDo nald’s’a doğ ru yol alır ken Ame ri kan-İn -
gi liz rock mü zi ği din le yen tü ke ti ci, in ter net te chat (soh bet) ya pan, bu na lı ma
gir di ğin de an ti-dep re san ilaç kul la nan “Kü re sel İn san” (Bay han, 2001: 77). 

Bu gün dün ya da iki bo yut lu bir kü re sel leş me nin ger çek leş mek te ol du ğu bi -
lin mek te dir. Bi rin ci si, ob je le rin yay gın laş ma sı; ikin ci si ise, de ğer le rin ya yın laş ma -
sı dır. Ar tık, dün ya nın çok bü yük bir coğ raf ya sın da, ob je ler ay nı laş mış tır. Ob -
je ler (GSM tek no lo ji si, www, fast fo od ye mek ler, Co ca-Co la vb.) dün ya nın her
ye rin de bu lu na bi lir, kul la nı la bi lir ve ge çer li dir. An cak, kü re sel leş mek, yal nız -
ca ham bur ger ye mek, co la iç mek, beyz bol kas ke ti ni ters tak mak, cep te le fo nu
taşı mak, İn gi liz ce ko nuş mak, Ame ri kan do la rı kul lan mak, uy du an ten den te -
le viz yon sey ret mek, blu cin giy mek, in ter net te surf yap mak de ğil dir. De ğer le -
re (par la men ter de mok ra si, in san hak la rı, çev re vb.) at fe di len öne min art ma sı
ise, ay nı oran da ve ay nı hız da yay gın laş ma mak ta dır (DPT, 2000: 67).
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Kü re sel leş me, ge ri dön dü rü le mez bir sü reç tir. An cak kü re sel leş me, son
tah lil de, Ba tı lı ön cü dev let le rin hâ kim kül tü rel kod la rı nın Ba tı dışı top lum la ra
da ya tıl ma sı dır. Kü re sel leş me bir yan dan ye rel lik le ri, ye rel ik ti dar odak la rı nı,
kim lik le ri vs. eşit tut mak ta; ama di ğer yan dan da kü re sel leş me yi o ye rel lik ler
dü ze yin de kim lik le ri par ça la ya rak ya pı la rı ve kül tür le ri baş ka laş tı ra rak, da -
yat ma yö nü ne git mek te dir. Bu du rum, ta rih çi Arif Dir lik ta ra fın dan ifa de edi -
len “ken di ken di ni or yan ta li ze et me” ol gu su nu yan sıt mak ta dır. Kü re sel leş me -
nin ön cü dev let le ri nin kül tür kod la rı nı be nim se yen top lum lar, “bi zim ken di
kay nak la rı mız da da bu tür şey ler var” şek lin de bir meş ru laş tır ma yo lu na git mek -
te dir ler. Bu du rum, glo kal leş me (kü ye rel leş me) ve ya glo ka li zas yon (kü ye rel),
ya ni Türk çe de “glo bal düşün, ye rel dav ran” sö zü ile ifa de edil mek te dir. (Sa rı -
bay, 2004: 151-153). Bu du rum ya nın da, kü re sel leş me nin sim ge le rin den olan
Ame ri kan menşe li ko la ve ham bur ger gi bi ürün ler, sa tıl dı ğı ül ke de o kül tü rün
da mak ta dı ve kül tü rü ne gö re pa zar lan mak ta dır. Kü re sel leş me nin, hem mad -
di kül tür un sur la rı hem de ma ne vi kül tür un sur la rı Ame ri kan kay nak lı ol du -
ğu için kü re sel leş me, Ame ri kan laş ma ile eş an lam lı kul la nıl mak ta dır.

Ge or ge Rit zer, “Top lu mun McDo nald laş ma sı” kav ra mıy la, McDo nald laş -
ma yı Ame ri kan yaşam tar zı nın kü re sel leş me si ola rak be tim le mek te dir (Rit -
zer, 2009: 56-65). Kü re sel leş me, Ame ri kan laş ma dır. Bu çer çe ve de, Ame ri kan
he ge mon ya sı bü tün ha yat alan la rın da his se dil mek te dir. 

Gü nü müz dün ya sın da ulus la ra ra sı iliş ki le rin en mo da kav ram la rın dan
bi ri olan kü re sel leş me, as lın da 20. yüz yı lın bir bu luşu de ğil dir. Çak mak taş ti -
ca re ti ya pan Ne an der tal in sa nın dan be ri ti ca ret, ulus la ra ra sı bir kim lik taşı -
mak ta ve kü re sel leş me ilk çağ lar dan bu ya na ta rih sah ne sin de boy gös ter -
mek te dir. Ro ma İm pa ra tor lu ğu ile Os man lı İm pa ra tor lu ğu, hü küm ran lık la rı
sü re sin ce “keş fe dil miş” dün ya da ege men lik le ri ne uy gun olan “dün ya sis -
tem le ri” ge liş tir miş ve Pax Ro ma na (Ro ma Ba rışı ve He ge mon ya sı) ile Pax
Oto ma na (Os man lı Ba rışı ve He ge mon ya sı) 19. yüz yıl ön ce sin de ki kü re sel leş -
me nin bi rer ör ne ği ni oluş tur muş tur. İn sa noğ lu “tüm dün ya yı kap sa yan ve
et ki le yen” mo dern an lam da ki ilk kü re sel leş me sü re ci ne, 19. yüz yıl da İn gil te -
re’nin ken di çı kar la rı na uy gun ola rak ge liş tir di ği dün ya dü ze ni ola rak bi li -
nen Pax Bri tan ni ca (Bri tan ya Ba rışı ve He ge mon ya sı) ile şa hit ol du. Sa na yi
dev ri mi ile oto mas yon ağı nın ge liş me si kü re sel leş me sü re ci ne hız ka zan dır -
mış tır (DPT, 2000: 50). İkin ci Dün ya Sa vaşı (İkin ci Pay laşım Sa vaşı) son ra sın -
dan baş la yan sü reç te ve özel lik le de ça ğı mız da Pax Ame ri ca na’dan (Ame ri -
kan Ba rışı ve He ge mon ya sı) söz et mek müm kün dür (Bay han, 2003: 88). Kü -
re sel leş me sü re cin de, bü tün ül ke le ri et ki le yen Ame ri ka ve Ame ri ka’nın (ek -
lek tik ve ko laj) kül tü rü, Ame ri kan kim li ği nin özel lik le ri ni de di ğer ül ke le re
yan sıt mak ta dır. Bu, bü tün dün ya ül ke le ri ni et ki le yen Ame ri kan kim li ği nin
içe ri ği şu şe kil de ana liz edi le bi lir: (Bay han, 2010: 116).
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Ame ri kan kim li ği ni oluş tu ran iki un sur var dır: (a) “prag ma tizm”, (b) “şid -
det” (Eğ ri bel,1994). Prag ma tist man tı ğın, Ame ri ka’da ege men düşün ce ve ey -
lem bi çi mi ol ma sı nın ne den le ri şun lar dır: Ön ce lik le, Ame ri ka’nın ta rih siz bir
top lum ol ma sı ne de niy le olay la rı ger çek, ta ri hi bo yut la rı için de an la ma sı,
kur ma sı, de net le me si müm kün de ğil dir. Olay lar la tek müm kün iliş ki bi çi mi,
“anın da” iliş ki bi çi mi dir. Bü tün top lum sal iliş ki ler açı sın dan “anın da iliş ki”
ve “fay da” te mel ya pı dır. Prag ma tist fa ali yet, ey lem ile Ame ri kan gi rişim ci -
li ği bir bi ri ni ta nım lar ve bel li bir kim li ğe ara cı olur. Fark lı kö ken ler den gel -
miş (Al man, İn gi liz, Fran sız, Hol lan da lı) ma ce ra cı, sı nır ta nı ma yan in san lar
fark lı bir iliş ki, çö züm ge liş ti re me dik le ri için, çö züm süz lük ten do ğan tu tum
ben zer li ği için de ola cak lar dır (Eğ ri bel, 1994: 147-150).

Ba ud ril lard da, Ame ri kan top lu mu ve kül tü rü nü şu şe kil de ana liz et mek -
te dir: Ame ri ka’nın Av ru pa gi bi kök lü bir ta ri hi geç mişi bu lun ma dı ğı için sü -
rek li bir gün cel lik sü re cin de yaşa mak ta dır. ABD, ger çek leş ti ril miş bir ütop -
ya dır. Bir çok la rı için Ame ri kan ha yat bi çi mi nin ni te li ği bu prag ma tik ve pa -
ra dok sal mi zah an la yışın da yat mak ta dır. Ame ri kan ha yat bi çi mi, kur gu lan -
mış bir düş sel li ğe sa hip tir. Ame ri kan ger çek li ği nin şan lı gö rü nü mü nü, ku -
rum lar da ki de ğişik lik ler den çok tek nik ve im ge le rin öz gür lü ğün de, im ge le -
rin ah lak dışı di na miz min de, mal ve hiz me tin bol lu ğun da, güç ve ge rek siz
ener ji bol lu ğun da, halk ze kâ sın dan çok rek la ma yö ne lik ze kâ nın çı ğır aç ma -
sın da ara mak ge re kir. Ge le nek ler, alış kan lık lar, vü cut ve dil ye ti si mo da nın
hı zı için de öz gür leş mek te dir. Öz gür leşen ide al ger çek li ği, iç ger çek li ği ve ya
say dam lı ğı için de ki in san de ğil dir. Öz gür leşen in san, me kân de ğiş ti ren, ha -
re ket eden, ah la ka gö re de ğil mo da ya gö re cin sel li ği ni, giy si le ri ni, ge le nek le -
ri ni de ğiş ti ren, ba kış açı sı nı vic da nın dan ge len se se gö re de ğil, ba kış açı sı
mo del le ri ne ba ka rak de ğiş ti ren in san dır. Pra tik öz gür lük iş te bu dur. Mo da -
yı, mo del le ri, im ge ler oyu nu nu, oto mo bi le bin miş ol mak için oto mo bi le bin -
me yi, rek lam çıl gın lı ğı nı. Kı sa ca çıl gın lı ğı. Bu öz gür leş me çıl gın lı ğı nı, bu al -
dır maz lık çıl gın lı ğı nı, bu il gi siz lik çıl gın lı ğı nı, bu gös te riş me rak lı lı ğı ve ara -
ba ya bin me çıl gın lı ğı nı so mut ve tek nik bir şe kil de ger çek leş ti ren ül ke ABD
ol muş tur. Ütop ya ger çek leş ti ril miş tir. Şim di de, an ti-ütop ya ger çek leş ti ril -
mek te dir. Bu an ti-ütop ya; çıl gın lı ğın, me kân sız lı ğın, kişi nin ve di li nin be lir -
siz li ği nin, tüm de ğer le rin nöt ra li zas yo nu nun, ölü mün ve kül tü rün an ti-
ütop ya sı dır. ABD, düş le ne bi le cek her şey den prag ma tik ve man tık sal so nuç -
lar çı kart mak ta dır (Ba ud ril lard,1988: 14-30).

Ame ri kan kim li ği nin ikin ci un su ru şid det tir. Şid det, Ame ri kan ba kış açı -
sı na bağ lı çö züm ola rak or ta ya çı kar. Şid det, sa de ce ABD’ye öz gü de ğil dir.
“Ta ri hin ana kay na ğı”, “ebe si” ola rak ta nım la nan şid det (He gel, En gels) ge -
le nek sel Ba tı’yı da ta nım la yan bir özel lik tir. Ger çek ten Ba tı, Haç lı Sa vaş la -
rı’nda Ame ri ka’nın dün ya da yap tı ğın dan fark lı bir iş yap ma mış tır. An cak,
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karşı la rın da ge le nek sel Do ğu top lum la rı nın di ren ci ni gö re cek ler, başa rı lı ola -
ma ya cak lar dır. Ge le nek sel Do ğu, Ba tı’nın sal dı rı la rın dan, soy gu nun dan ken -
di ni ko ru ya bi le cek ör güt len me le ri, dü zen le me le ri or ta ya çı ka ra bil miş tir. 

Ame ri kan top lu mu nun kim li ği gün de lik yaşam, ye me-iç me, gi yim, eğ -
len ce te me lin de kül tür özel lik le ri ile ta nım la na cak tır. Yaşam tar zı özel lik le ri
kim lik sa yı la cak tır. Do la yı sıy la Ame ri kan kim li ği ye ri ne, “Ame ri kan ha yat
tar zı” de yi mi yay gın bi çim de kul la nı la cak tır. Me se le çö zü mün tar tışıl ma sı
ol ma dı ğı için, şid de tin de ğil im kân la rın üze rin de du ru la cak, “tü ke tim” (re -
fa hın yay gın laş tı rıl ma sı) sis te min iş le yişi ni ve başa rı sı nı gös te ren en önem li
de ğer ola cak tır. 

Top lum, çı kar la rı nı şid de te bağ la dı ğın dan ar tık me se le si ken di üs tün lü -
ğü ne bağ lı (şid de te da ya lı) den ge nin bo zul ma ma sı dır. Bu yüz den ge nel ge -
çer, dün ya nın her ta ra fın da “Ame ri ka’nın vaz ge çil mez çı kar la rı”ndan bah se -
di le cek, dü ze ne içe ri den ve dışa rı dan ge le bi le cek her teh li ke “Ame ri kan
yaşam tar zı na teh dit” ola rak de ğer len di ri le cek tir (Eğ ri bel, 1994: 151-153). Bu
çer çe ve de, Pax Ame ri ca na (Ame ri kan Ba rışı ve He ge mon ya sı), Ame ri kan
kim li ği nin özün de bu lu nan prag ma tizm ve şid det bağ la mın da, kü re sel ha le
gel mek te dir. 

11 Ey lül 2001 “kü re sel te rö rizm” ile baş la yan sü reç te, “Dün ya nın Jan dar -
ma sı” mis yo nu nu yük le nen ve kü re sel sal dı rı dan di rekt et ki le nen ABD’nin,
“şer ek se ni” ola rak ni te len dir di ği Or ta do ğu ül ke le ri nin “ye ni den bi çim len di -
ril me si” ve “uy sal laş tı rıl ma sı” bağ la mın da, Af ga nis tan’ın Ta li ban yö ne ti min -
den arın dı rıl ma sın dan son ra, Irak da, Sad dam re ji min den arın dı rıl dı. An cak,
bu sa vaş son ra sı böl ge ye, ba rış ve de mok ra si gel di mi? (Bay han, 2003a: 84).
Bu çer çe ve de, şid de tin ve te rö rün kü re sel leş me si sü rek li ha le gel mek te dir.

Pax Ame ri ca na’nın kü re sel leş me bağ la mın da ki et ki le ri, risk top lu mu nun
sos yal, kül tü rel ve si ya sal risk le ri ni içer mek te dir. Bu bağ lam da, risk top lu mu
ve içe ri ği nin di ğer bo yut la rı şu şe kil de çö züm le ne bi lir. 

Risk Top lu mu

Risk top lu mu, mo dern sa na yi top lu mu nun, ye ni len me di na mi ği nin ya -
rat mış ol du ğu top lum sal, eko lo jik ve bi rey sel risk le rin git gi de sa na yi top lu -
mu nun de ne tim ve em ni yet ku rum la rı nın et ki ala nın dan çık tı ğı bir aşa ma dır
(Beck, 1999: 33). 

Risk ler, salt mo der ni te nin ica dı de ğil dir. Ye ni ül ke ler ve kı ta lar keş fet mek
için yo la çık mış Co lom bus gi bi bi ri “risk le ri” ke sin lik le ka bul et miş tir. Bun -
lar kişi sel risk ler di; nük le er füz yon ya da rad yo ak tif atık la rın de po lan ma sın -
dan do ğan tüm in san lı ğı teh dit eden kü re sel teh li ke ler de ğil ler di. Da ha ön -
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ce ki dö nem ler de, “risk” söz cü ğü bir ce sa ret ve ma ce ra tı nı sı na sa hip ti; dün -
ya üze rin de ki bü tün ha ya tın, ken di ken di si ni tah rip et me si teh di di ne de ğil
(Beck, 2009: 560).

Or man lar, tar la aç ma ve aşı rı ağaç kes me umur sa maz lı ğın dan do la yı bir -
kaç asır dır yok ol mak ta lar. An cak, or man la rın öl me si bu gün, sa na yi leş me nin
ör tü lü so nu cu ola rak, bir bi rin den ol duk ça fark lı top lum sal ve si ya sal so nuç -
lar la bir lik te, kü re sel bo yut ta ger çek leş mek te dir. Nor veç ve İs veç gi bi ne re -
dey se ken di le ri ne ait hiç kir le ti ci yo ğun sa na yi le ri ol ma yan or man zen gi ni
ül ke ler de ay nı sü reç ten et ki len miş du rum da dır. Bu ül ke ler aşı rı sa na yi leş -
miş di ğer ül ke le rin ya rat tı ğı çev re kir li li ği ni, ken di or man, bit ki ve hay van
tür le ri nin yok oluşu ile öde mek zo run da kal mak ta dır (Beck, 2009: 560).

19. yüz yı lın baş la rın da Tha mes neh ri ne düşen ge mi ci le rin su da bo ğul ma -
dık la rı, da ha çok Lon dra’nın neh re dö kü len la ğı mı nın kö tü ko ku lu ve ze hir -
li gaz la rı nı so lu mak tan do la yı bo ğul duk la rı ra por edil miş tir. Bir or ta çağ şeh -
ri nin dar so kak la rın dan yü rü mek de, bir ara ba so pa ye mek gi biy di. “Her
yer de, cad de ler de, so kak lar da, ara ba lar da dış kı te pe le ri var. Pa ris ev le ri nin
ön yüz le ri id rar dan çü rü mek te dir. Top lum sal bir ka bız lık tüm Pa ris’i ko -
kuşa rak çö zül me sü re ci ne sü rük le mek le teh dit edi yor.” (Bu bağ lam da, Fran -
sız par fü mü nün ne den po pü ler ol du ğu da ha an laşı lır ha le gel mek te dir). O
gün ler de teh li ke nin bu run ya da göz le re sal dır dı ğı ve do la yı sıy la du yu lar ca
al gı la na bil di ği bir re ali te iken; bu gü nün uy gar lı ğın da ki risk le rin ti pik ola rak
al gı dan kaç ma la rı, fi zik sel ve kim ya sal for mül le rin ala nı na sak lan ma la rı dik -
kat çe ki ci dir. Ör ne ğin, yi ye cek mad de le rin de ki tok sin ler ya da nük le er teh -
dit gi bi (Beck, 2009: 560).

Risk top lu muy la bir lik te, kla sik sa na yi top lu mu nun te mel çe liş ki le ri ni
oluş tu ran, top lum sal “ni met le rin” (ge lir, iş sa ha sı, sos yal gü ven lik) pay laşı -
mıy la il gi li ve bu na el ve riş li ku rum lar da çö zül me ye ça lışıl mış olan ça tış ma -
lar, top lum ta ra fın dan ay nı an da ya ra tı lan “şer rin” pay laşı mı na iliş kin ça tış -
ma lar ta ra fın dan göl ge de bı ra kı lır. Bu du rum, şer rin pay laşı mın dan do ğan
üst len me ça tış ma la rı ola rak yo rum la na bi lir. Bu bağ lam da, de ğer le rin üre ti -
mi ne eş lik eden risk le rin -nük le er ve kim ya sal ile ri tek no lo ji, ge ne tik mü hen -
dis li ği araş tır ma la rı, çev re teh di di ve Ba tı lı sa na yi top lu mu nun dışın da yaşa -
yan in san lı ğın gi de rek se fil leş me si- so nuç la rı na sıl pay laşı la cak, na sıl ber ta -
raf edi le cek, yö ne ti le cek ve meş ru laş tı rı la cak tır?

Risk top lu mu kav ra mı, sa na yi top lu mun da şim di ye ka dar so rum lu luk bi -
lin ci, gü ven lik, de ne tim, za rar la rın sı nır lan dı rıl ma sı ve za rar la rın pay laşı mı
ko nu sun da üre ti len teh dit le rin ağır bas tı ğı mo dern lik ev re si an la mı na ge lir.

Risk top lu mu ev re si ne, sis tem ve dö nem de ğişi mi ile üç aşa ma da erişi lir:
1. Mo dern sa na yi top lu mu nun, mo dern leş me ile bir lik te do ğa ve kül tür

kay nak la rı nı tü ket me si. 
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2. Top lum ile ya ra tı lan so run lar ve teh dit le rin eko no mi, hu kuk, bi lim, si -
ya sal ey lem ve ka rar ver me sü reç le rin de so run ha li ne gel me si.

3. Bi rey sel leş me sü re ci ile sa na yi top lu mu kül tü rü; iler le me inan cı, sı nıf
bi lin ci, yaşam üs lûp la rı ve gü ven lik ta sa rım la rıy la her tür lü ta nım la ma yı bi -
re ye bı rak mış tı. Sa na yi top lu mun dan risk top lu mu na dö nüşüm de de, in san -
lar dan, bir bi rin den çok fark lı, bir bi riy le çe lişen kü re sel ve kişi sel risk le re kat -
lan ma la rı bek len mek te dir. Bu bağ lam da, “top lum sal” (iş söz leş me le ri ve iş
iliş ki le ri nin es nek leş ti ril me si), “tek nik” (ge ne tik iş lem den geç miş be sin mad -
de le ri) ve “kü re sel” (ozon ta ba ka sı nın de lin me si) risk ler, bü tün çe liş ki le ri ve
çö züm süz lük le riy le va ro luş sal bir du rum ola rak yaşa nan la ra bi re yin kat lan -
ma sı nı ge tir mek te dir. (Beck, 1999: 35-37).

Beck’e gö re, dün ya nın fark lı böl ge le rin de ki fark lı mo der ni te ler çer çe ve sin -
de “mo dern li ğin ço ğul lu ğu”ndan söz edi le bi lir. Ra di kal mo dern leş me, bi rin ci
mo dern leş me ku rum la rı nı çü rüt tü ve re fe rans çer çe ve le ri ni de ğiş tir di. Bi rin ci
mo dern leş me nin te me li olan gü ven lik ve ke sin lik ile kon trol edi le bi lir lik fik ri
çök mek te dir. Ka pi ta liz min, eko no mi nin, kü re sel dü ze nin, top lu mun ve şah si
ha ya tın ye ni bir tü rü gel mek te dir. Bu bağ lam da, bi zim sos yo lo jik ve po li tik
açı dan bir pa ra dig ma de ğişi mi ne ve ye ni bir re fe rans çer çe ve si ne ih ti ya cı mız
var dır. Bu, post mo der nizm de ğil dir. İkin ci bir mo dern leş me dir. Sos yo lo ji de re -
form, top lum ve si ya sal lı ğın ye ni den ica dı için ye ni bir is ke let sağ la ya bil mek -
tir. Düşü nüm sel mo dern leş me üze rin de ki ça lış ma, salt Ba tı mo de li ni red det -
mek ile an laşı la maz. Anah tar so ru, dün ya nın di ğer bö lüm le rin de ki “fark lı mo -
dern leş me ler” ile bu mo de lin iliş ki si na sıl dır? Ye ni ve bek le nil me yen han gi
sos yal form lar or ta ya çık mak ta dır? Han gi ye ni sos yal ve po li tik güç ler, han gi
ça tış ma çiz gi le ri ufuk ta gö rün mek te dir? (Beck, 2001: 2-3). 

Her kül tü rün ken di ne öz gü risk le ri var dır. Al man lar için or man la rın ölü mü,
dün ya nın da so nu de mek tir. Bri tan ya lı lar, sa bah kah val tı sın da ze hir li yu mur ta -
lar la karşı laş tık la rın da şok olur lar. 11 Ey lül 2001 kü re sel te rör sal dı rı sın dan son -
ra, uça ğa bin me ris ki ve şar bon lu mek tup ris ki, baş ta Ame ri ka lı lar ol mak üze -
re bü tün top lum la rı et ki le miş tir. Türk top lu mu için art ar da ge len eko no mik
kriz ler “risk top lu mu” re ak si yon la rı nı üret mek te dir (Bay han, 2002: 199).

Risk le re bağ lı ola rak, uf ku muz da ka ra rır. Çün kü risk ler, ne yin ya pıl ma -
ma sı ge rek ti ği ni ifa de der. Dün ya yı bir risk ola rak ta sar la yan kim se, so nun -
da ey lem ye te ne ği ni yi ti rir (Beck,1999: 46-47). Bu du rum, pa ra no yak bir
ruh ha li ni oluş tur mak ta dır. Bu bağ lam da, “11 Ey lül kü re sel te rör sen dro -
mu” , ço ğul cu luk, de mok ra si ve hoş gö rü yü olum suz et ki le miş tir. İçi ne ka -
pan ma, pa ra no ya, “biz” ve “öte ki” ay rı mı nın kes kin leş me si, ka bi le psi ko -
lo ji si, et no san trizm art mak ta dır.

11 Ey lül 2001’den son ra kü re sel te rö rizm ris ki “Haç lı Se fer le ri”ni ifa de
eder. Kü re sel te rör; öz gür lük le rin azal ma sı, mil li yet çi lik, ko ru ma cı lık ve öte -
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ki kül tür le re düş man lı ğın ge ri dö nüşü de mek tir. Bu an lam da, iki fark lı dev -
let mo de li karşı mı za çık mak ta dır: a) “Gö ze tim dev le ti” ve b) “Koz mo po lit
dev let”. Gö ze tim dev le tin de, gü ven lik ve as ke ri ku ru luş lar önem li dir, öz gür -
lük ve de mok ra si gü ven lik uğ ru na ikin ci plan da dır, in san hak la rı gü ven lik
ya ra rı na kur ban edi lir. Ya ban cı kor ku su, ırk çı lık ar tar. Bu na karşı lık, koz mo -
po lit dev let te ise, baş ka la rı nın, “öte ki”nin fark lı lı ğı nı ta nı ma, de mok ra si ve
hoş gö rü te mel dir (Beck, 2001a). 

Bu bağ lam da, yir mi bi rin ci yüz yı lın sa vaş ala nı, fun da men ta lizm ile koz -
mo po lit hoş gö rü yü karşı karşı ya ge tir mek te dir. Kü re sel leşen bir dün ya da,
bil gi le rin ve gö rün tü le rin yer yü zü nün her ta ra fı na ru tin bi çim de ak ta rıl ma -
sı nı sey re den biz ler, bu şe kil de biz den fark lı bi çim de düşü nen ve fark lı
yaşam lar sü ren baş ka in san lar la dü zen li iliş ki ler kur muş olu yo ruz. Koz mo -
po lit ler bu kül tü rel kar maşa yı mem nun luk la karşı la yıp be nim si yor lar. Fun -
da men ta list ler ise, bu eği li mi ra hat sız edi ci ve teh li ke li bu lu yor ve her alan -
da (din, et nik kim lik ya da mil li yet çi lik gi bi) yep ye ni ve saf laş mış bir ge le ne -
ğe (ge nel lik le de şid de te) sı ğı nı yor lar (Gid dens, 2000: 16). Kök ten ci lik; an ti-
mo der nist ha re ket ler, do ğuş tan ge len kim lik le rin ve de ğer le rin baş kal dı rı la -
rı bir mo dern leş me-bo zu mu (de-mo der ni za ti on) ola rak an laşıl mak ta dır. “Ta -
ri hin So nu” teo ris yen le ri ne gö re kök ten ci lik, özel lik le Sov yet ler Bir li ği’nin
çö küşün den son ra, kü re sel leş me nin karşı sı na çı kan bi rin cil teh li ke dir. Hardt
ve Neg ri’ye gö re, kök ten ci lik (fun da men ta lizm) İm pa ra tor lu ğa ge çişin bir
be lir ti si dir. “Ba tı karşı tı”, şid det yan lı sı ve hoş gö rü yok su nu din sel bağ naz -
lık bağ la mın da İs lam cı kök ten ci lik; mo der niz min di na mik ve se kü ler top lu -
mu karşı sı na; du ra ğan ve din sel bir top lum öne rir. Bu an lam da, an ti-mo der -
nizm ola rak İs lam cı kök ten ci lik, top lum sal mo dern leş me sü re ci ni ter si ne çe -
vir me, mo dern li ğin kü re sel akışın dan kop ma ve mo dern ön ce si bir dün ya
ya rat ma gay re ti için de dir. Ör ne ğin, 1979 İran Dev ri mi, bu açı dan dev rim-
karşı tı bir dev rim, es ki dü ze nin bir ayak lan ma sı dır. ABD’de ki Hı ris ti yan
kök ten ci ha re ket ler de, kut sal me tin ler te me lin de geç miş te ki top lum sal bi -
çim ol du ğu ta hay yül edi len bir şey ya rat mak ta dır. Mev cut Hı ris ti yan kök -
ten ci grup la rın bi rin cil top lum sal gün de mi, geç miş de vir de var ol du ğu ha yal
edi len is tik rar lı ve hi ye rarşik çe kir dek ai le nin (ye ni den) ya ra tıl ma sı dır. Bu
amaç la, bu kök ten ci grup lar ken di le ri ni, öze lik le kür ta ja ve eş cin sel li ğe karşı
Haç lı Se fer le ri dü zen le me ye ver miş ler dir. An cak Hı ris ti yan kök ten ci le ri nin
müj de le di ği is tik rar lı, çe kir dek he te ro sek sü el ai le nin arı lı ğı ve bü tün sel li ği
ABD’de hiç bir za man var ol ma mış tır. Bu ha re ket le rin ide olo jik te me li ola rak
hiz met gö ren “ge le nek sel ai le”, sa de ce ai le ku ru mu için de ki ta rih sel de ne -
yim ler den çok, te le viz yon prog ram la rın dan kay nak la nan ya ma lı bir de ğer ler
ve pra tik ler bah çe si dir. Di ğer yan dan, ABD’de ki Hı ris ti yan kök ten ci ha re ket -
ler, sü rek li ola rak bir be yaz üs tün lü ğü ve ırk sal arı lık pro je si nin çe kim ala nı -
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na gir mek te dir. Ye ni Ku düs, he men he men be yaz ve pat ri mon yal bir Ku düs
ola rak ha yal edil mek te dir. (Hardt ve Neg ri, 2001: 165-166).

Bu bağ lam da, Ta rık Ali’nin “Fun da men ta lizm ler Ça tış ma sı” te ori si de, iş -
lev sel bir pa ra dig ma tik be tim le me dir. Her uy gar lık/kül tür sis te min de, do -
ğal olan “et no sen trik” ba kış açı sı na sa hip top lum sal ke sim le rin ya nın da;
“aşı rı et no sen trik”, ra di kal ve fun da men ta list top lum sal ke sim ler de bu lun -
mak ta dır. Ken di ne ta pan ve ken di ni se ven / be ğe nen kişi lik ti pi olan “nar -
sist” ruh ha li, kül tü rel get to la ra bö lün me ve “kül tü rel haç lı se fer le ri” (Fe at -
hers to ne, 1996); “fun da men ta lizm ler ça tış ma sı nın” alt ya pı sı nı oluş tur mak -
ta dır. Din sel, et nik, si ya sal get to lar, risk top lu mu nun sos yal ve kül tü rel teh -
li ke le ri dir. Kü re sel leş me, bir yan dan bü tün top lum la rın ve kül tür le rin bir bir -
le rin den ha ber dar ol ma sı nı ge ti rir ken; di ğer yan dan, eşit siz lik le ri da ha da
şef faf ha le ge tir mek te dir. Bi lişim araç la rı na sa hip olan güç lü ve hâ kim ül ke -
le rin kül tü rel kod la rı nın, di ğer ül ke le re ve kül tür le re tek bo yut lu en jek te
edil me si -bu bağ lam da “Ha yat Alan la rı nın Ame ri kan laş ma sı”- sor gu lan -
mak ta dır/eleş ti ril mek te dir. Kü re sel eko no mik eşit siz lik ler, tek bo yut lu kül -
tü rel he ge mon ya ya karşı, ge liş mek te olan ül ke ler de ve di ğer ge liş miş ül ke -
ler de; bir içe ka pan ma (şi zo id) ve kuş ku cu (pa ra no id) bir ruh ha li oluş mak -
ta dır (Bay han, 2002: 200).

Bü tün bu ger çek lik ler çer çe ve sin de Beck, “Dün ya Risk Top lu mu”nu şu
şe kil de ta nım la mak ta dır: Post mo dern du ru mu aşan, ken di ken di ni eleş ti ren,
ulus lar ara sı po li ti ka ve de mok ra si di ya lo gu nun ye ni den icat edil di ği, ye ni
bir an la mı olan yük sek po li tik bir top lum dur (Beck, 2001: 8). Bu bağ lam da,
risk top lu mun da risk le rin ayır dı na va ra bi len; ya ni bi linç li, eleş ti ren, sor gu la -
yan ve al ter na tif po li ti ka üre ten bi rey le re ih ti yaç var dır. 

Sos yo log lar, ye ni ya pı la nan ve ta nım la nan risk top lu mun da ki risk le rin ne
ol du ğu ve ne ola ca ğı ko nu sun da açık la ma ve an la ma çer çe ve sin de çö züm le -
me ler yap mak ta dır.

Bu çer çe ve de, Gid dens, ris ki iki ye ayı ra rak ana liz et mek te dir: 
1. Dış sal Risk: Dışa rı dan kay nak la nan, ge le ne ğin ya da do ğa nın sa bit lik -

le rin den ge len risk tir. Tüm ge le nek sel top lum lar da ve sa na yi top lum la rın da,
in san lar dış do ğa dan (ha sa dın kö tü geç me si, sel bas kın la rı, sal gın has ta lık lar
ve ya aç lık lar gi bi) ge len risk ler den do la yı kay gı duy mak ta dır.

2. İmal Edil miş Risk: İn sa nın ge lişen bil gi siy le do ğa üze rin de ki et ki le riy -
le oluş tu ru lan risk tir. Bu bağ lam da, kü re sel ısın ma so nu cun da çev re sel risk
oluş mak ta dır. İmal edil miş risk salt do ğay la il gi li de ğil dir. Sos yal alan lar da
da risk ler yaşan mak ta dır: Ev li lik ve ai le nin dö nüşü mü gi bi. İki ya da üç
kuşak ön ce in san lar, ev len dik le rin de na sıl bir sü reç yaşa ya cak la rı nı bi lir ler -
di. An cak, ge le nek sel ya pı çö zül me ye baş la yın ca, in san lar ev len dik le ri ya da
bir iliş ki ye baş la dık la rı za man, ev li lik ve ai le ku rum la rı nın de ğiş miş ol ma sı
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ne de niy le, yap tık la rı şe yin ne ol du ğu nu tam bil me dik le ri şek lin de bir duy -
gu ya ka pı lır ol du lar (Gid dens, 2000: 40-41). ABD ve Bri tan ya gi bi top lum la -
ra “çok boşan ma, çok ev li lik” top lum la rı adı ve ril mek te dir. ABD ve Av ru -
pa’da 18-35 yaş ara sın da ki ka dın la rın dört te bi ri ka da rı, ço cuk yap ma ya ni -
yet li ol ma dık la rı nı söy le mek te dir ler (Gid dens, 2000: 73). Bu bağ lam da, top -
lu mun sü rek li li ği ni sağ la yan ai le ya pı sı, ço cuk üret mek ve ye tiş tir me nin
azal ma sı an la mın da risk un sur la rın dan bi ri si ha li ne gel mek te dir. 

Ka te go ri ze ede rek ide al tip leş tir me ya par sak, ola sı ve olan risk le ri şu şe -
kil de sı nıf lan dır mak ola nak lı dır:

1. Eko lo jik Risk ler: Nük le er sa vaş teh di di, kü re sel ısın ma, ozon ta ba ka -
sı nın in cel me si, do ğal risk ler (dep rem, sel, yan gın vb.).

2. Sos yal Risk ler: Ai le nin dö nüşü mü (post mo dern ai le örün tü le ri; boşan -
ma la rın ar tışı, tek ebe veyn li ai le ler, yal nız lık, ya ban cı laş ma), iş siz lik, sos yal
ta ba ka lar ara sı uçu rum, ül ke ler ara sı ge lir uçu ru mu, in san la rın mah re mi ye ti -
ne med ya ve İn ter net va sı ta sıy la te ca vü zün art ma sı (Ge or ge Or wel’in 1984 ro -
ma nın da ta sar la dı ğı “Big Brot her”in ben ze ri nin yaşan ma sı teh li ke si ola sı lı ğı).

3. Tek no lo jik Risk ler: Kit le im ha si lah la rı, kim ya sal ve bi yo lo jik si lah lar,
man ye tik kir len me.

4. Kül tü rel Risk ler: Ha yat alan la rı nın Ame ri kan laş ma sı (med ya ve si ne -
ma va sı ta sıy la Holl ywo od kül tü rü nün bü tün ül ke le ri et ki le me si), kül tü rel
ça tış ma, fun da men ta lizm, et no sen trizm, tek dü ze ol ma, ho mo jen leş me.

5. Si ya sal Risk ler: Böl ge sel ça tış ma (Or ta do ğu’da ki İs ra il-Fi lis tin ça tış ma -
sı), sa vaş, ge liş miş ül ke le rin he ge mon ya sı (eko no mik ve si ya sal ba ğım lı lık),
ulu saşı rı ku ru luş la rın ül ke po li ti ka la rı nı yön len dir me si (IMF, Dün ya Ban ka -
sı, Av ru pa Bir li ği vb.), te rö rizm (Bay han, 2002: 200).

Sa na yi top lum la rı nın karşı laş tı ğı te mel prob lem ler ni te lik de ğiş tir -
mek te dir. Ge nel ola rak sa na yi top lum la rı nın karşı laş tık la rı üç bü yük
prob lem, ik ti sa di dur gun lu ğun yol aç tı ğı iş siz lik; ulus la ra ra sı so run la rın
yol aç tı ğı sa vaş lar ve her tür den dik ta tör lük ler ola rak sa yı lır. Bi lişim top -
lum la rı nı (do la yı sıy la, risk top lu mu nu) bek le yen teh li ke ler ise, çok hız lı
sey re den top lum sal dö nüşüm le re ayak uy du ra ma mak tan kay nak la nan
ge le cek kor ku su; bi rey sel ve ör güt lü te rö rün yay gın laş ma sı; özel ha ya tın
mah re mi ye ti ne te ca vüz le rin art ma sı ve özel lik le bi rey le rin mah re mi ye ti -
ne dev le tin sı nır sız mü da ha le si ne im kân ve ren tek no lo ji le rin yay gın laş -
ma sı gi bi teh li ke ler dir.

Bi lişim ça ğın da ve risk top lu mun da or ta ya çı kan bir baş ka prob lem, in ter -
net ile su nu lan “bi lişim bom bar dı ma nı nın be ra be rin de ‘bil gi kir len me si’ni
ge tir me si dir. De ne tim siz su nu lan bil gi le rin, bi lim sel olup-ol ma ma sı, ya sal
olup-ol ma ma sı, doğ ru olup-ol ma ma sı bağ la mın da so run bu lun mak ta dır.
De ğer li-de ğer siz her tür lü bil gi nin bir ara da bu lun du ğu bir or tam da, işe ya -
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rar bil gi yi se çe bil me ye te ne ği olan bi rey le rin ye tiş ti ril me si ya nın da, bu se çim
sü re ci nin bir za man ala ca ğı da so run ol mak ta dır” (Boz kurt, 2000: 34-38).

Bu çer çe ve de, risk top lu mun da yaşa nan te mel so run sal lar dan bi ri, te mel
ha ber leş me ara cı (med ya) olan İn ter net ile ya pı lan ya zış ma la rın ne ka dar gü -
ve ni lir ol du ğu ko nu su dur. Bü tün ya zış ma la rı de net le yen dev let ler ve 11 Ey -
lül kü re sel te rör ey le min den son ra bü tün dün ya da ki e-ma il le ri de net le yen
ABD’nin bi rey le rin mah re mi ye ti ne sor gu suz gir me si ya nın da; 2010 yı lın da
ABD’nin giz li ta bir edi len bel ge le ri ni ya yın la yan Wi ki le aks bel ge le ri de, salt
dev let le rin ve ABD’nin de ğil, bi rey le rin de in ter net tra fi ği ni de net le di ği ger -
çe ği ni or ta ya çı kar mış tır. 

Ku ru cu su ve edi tö rü Avus tral ya lı ga ze te ci ve in ter net ak ti vis ti Ju li an As -
san ge olan si te nin adı, Ha wai di lin de “hız lı” an la mı na ge len “wi ki” ile “sı -
zın tı” an la mın da ge len “le ak” ke li me le ri nin bir leşi min den oluş mak ta dır. Bu -
gü ne ka dar bir çok giz li bel ge ya yım la yan si te, tüm dün ya da cid di yan kı bul -
muş ve si te nin ku ru cu su As san ge, 2010 yı lı nın en çok ko nuşu lan isim le rin -
den bi ri ha li ne gel miş tir. 

Wi ki le aks ilk ola rak kit le le re adı nı 25 Tem muz 2010 ta ri hin de Ame ri kan
Or du su nun 2004-2009 yıl la rı ara sın da ki Af ga nis tan Sa vaşı’na da ir 92.000 bel -
ge si ni The Gu ar di an, The New York Ti mes ve Der Spie gel ga ze te le riy le bir lik te
açık la ya rak du yur muş tur. Si vil ka yıp lar hak kın da ay rın tı lı bil gi ler içe ren
bel ge ler, tüm dün ya da önem li tar tış ma la ra ne den ola rak, ses ge tir miş tir. Bu
bel ge le ri ay nı dö ne mi kap sa yan Irak Sa vaşı’na iliş kin 400 bin bel ge nin Wi ki -
le aks ta ra fın dan 22 Ekim 2010 ta ri hin de ka mu oyu na açık lan ma sı iz le miş tir.
An cak si te nin tüm dün ya da yan kı uyan dır ma sı 28 Ka sım 2010 ta ri hin de,
2004-2010 dö ne mi ne ait ABD Dışiş le ri Ba kan lı ğı giz li ya zış ma la rı nı ya yın la -
ma ya baş la ma sı ile bir lik te ol muş tur.

Açık la na ca ğı du yu ru lan yak laşık 100 bi ni hiz me te özel (con fi den ti al), 15
bin ka da rı giz li (sec ret) ola rak sı nıf lan dı rı lan top lam 251.287 bel ge nin he nüz
2000 ka da rı bi le ya yım lan ma mış tır. Wi ki le aks şim di ye ka dar çok giz li (top
sec ret) sı nı fı na gi ren hiç bir bel ge yi açık la ma mış tır. Wi ki le aks de yin ce ak la
ge len ilk isim her ne ka dar Ju li an As san ge ol sa da bu or ga ni zas yo nun gö rün -
me yen yü zün de, Çin li mu ha lif le rin ya nı sı ra ABD, Av ru pa, Avus tral ya, Tay -
van ve Gü ney Af ri ka gi bi ül ke ler den mu ha lif ga ze te ci ler ve in ter net ak ti vist -
le ri ol du ğu bi lin mek te dir (Se ta Ana liz, 2011: 87-88).

Post mo dern bir öz gür lük ler ça ğı ol ma sı bek le nen gü nü müz de, tüm ib re -
ler gi de rek gö ze tim top lu mun dan ya na ka yar ken; ka mu sal ve özel yaşam da
be li ren öz gür lük/mah re mi yet ih lal le ri pa ra le lin de de, tek no lo ji te mel li ye ni
ik ti dar ya pı la rı or ta ya çık mak ta dır. Bu du rum, in san la rın ne re dey se tü mü -
nün ka yıt al tı na alın dı ğı, her ha re ke ti nin ve ile tişi mi nin sü rek li iz len me ye
baş lan dı ğı gü nü müz için, ütop ya nın karşı-ütop ya ya dö nüş me si an la mı na
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gel mek te dir (Dol gun, 2005: 1-2). Her an gö zet len me ris ki, bi rey ler de pa ra no -
id-şi zo id kişi lik ya pı sı nın ge liş me si ne ne den ol mak ta dır.

Baş ka bir ifa dey le, risk top lu mu nun bi rey le ri, ken di le ri ve çev re le riy le,
kor ku, en dişe ve gü ven siz lik te me lin de iliş ki ler ku ran “nev ro tik va tan -
daş”la ra dö nüş mek te dir. As lın da, ne oli be ra liz min öner di ği bi rey; yaşa dık -
la rı so run la ra, bu so run la rın na sıl or ta ya çık tı ğı so ru su nu sor ma dan ve bu
so run la rın top lum sal ve ta rih sel ni te li ği ni ir de le me den, bi rey sel dü zey de
kor ku, en dişe ve gü ven siz lik te me lin de yak laşan ve çö züm ara yan bir kim -
lik ten oluşur. Ne oli be ra liz min bi re yi top lum sal laşır ken kor ku, en dişe ve
gü ven siz lik te me lin de ha re ket et mek te dir. Bu an lam da da, bi rey hem kişi -
sel hem de top lum sal dü zey de nev ro tik bir ya pı ya sa hip tir. Bi rey, top lum -
sal laş ma ve si ya sal laş ma ek sen le rin de ve top lum sal so run la ra yak laşı mın -
da “nev ro tik bir va tan daş”. 

Nev ro tik va tan daş ola rak bi re yin kor ku, en dişe ve gü ven siz li ğe da ya lı
ha re ket tar zı nı, top lum sal yaşa mın al tı önem li ala nın da göz lem le ye bi li yo -
ruz: Gü ven lik, eko no mi, çev re, sağ lık/be den, ev/ül ke, sı nır. Nev ro tik va tan -
daş ola rak bi rey, gü ven lik ala nın da, özel lik le 11 Ey lül son ra sı dün ya da, te rö -
rün ne den le ri ni araş tır mak ye ri ne te rör alarm la rıy la, ken di si ni dış dün ya ya
ka pa ta rak kor ku ve en dişe için de yaşı yor. Gü ven lik ala nı gi bi, ev/ül ke ve sı -
nır lar üze ri ne ge liş ti ri len söy lem ve po li ti ka lar da kor ku ve en dişe üze ri ne.
Nev ro tik va tan daşın ken di evi ni/ül ke si ni ya ban cı ya ve ken din den fark lı ola -
na karşı gü ven li ha li ne ge tir me si ge rek mek te dir. Bi re yin ev an la yışı kor ku ve
en dişe ye dö nük: Kö tü ve düş man dış dün ya ya karşı ko run ma sı ge re ken bir
me kân. Bu da, hem ev/ül ke kav ra mı nın sa de ce gü ven lik ek se nin de ta nım -
lan ma sı nı, hem ev/ül ke dışı ala nın gü ven siz ve düş man ola rak kur gu lan ma -
sı nı ge rek li kıl mak ta, hem de ha va alan la rın da in san la rın fiş len me si, sı nır la -
rın göç men le re ve mül te ci le re ka pa tıl ma sı, vb ey lem le ri içer mek te dir (Key -
man, 2005). Bu bağ lam da, top lum lar risk top lu mu ve gö ze tim top lu mu te me -
lin de pa ra no id-şi zo id top lu ma ev ril mek te dir.

So nuç Ye ri ne

Ge rek dış sal ge rek se imal edil miş risk ler ol sun kü re sel leş me ile risk ler
yay gın laş mak ta dır. Ha ya tı mı zın her ala nın da risk ler le yaşı yo ruz. Dış sal
risk ola rak ta nım la nan do ğal afet le rin ne ka da rı do ğal dır? İn sa noğ lu nun
bit mek bil mez aç göz lü tü ke tim alış kan lı ğı ile do ğa yı sö mü rüp, den ge si ni
bo zu yo ruz. Sel, ku rak lık, sal gın has ta lık ve aç lı ğa yol açı yo ruz. Çer no bil
fa ci ası nın in san sağ lı ğı üze rin de ki olum suz et ki le ri hâ lâ sü rer ken, sı nır sız
ener ji tü ke ti mi için nük le er san tral le rin ge rek li ol du ğu nu söy le yen po li ti -
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ka cı lar, yö ne ti ci ler ve nük le er san tra li pa zar la yan ül ke le rin mev cu di ye ti,
ris ki prag ma tizm uğ ru na ak li leş tir mek ten baş ka bir şey de ğil. Var sıl top -
lum lar da zen gin lik, obe zi te (aşı rı şiş man lık) ris ki ni üre tir ken; yok sul top -
lum lar da yok sul luk ve yok sun luk, aç lık tan ölüm ris ki ni ve sos yal pat la ma
ris ki ni üret mek te dir. İç ti ği miz içe cek le rin ne ka dar saf, kat kı sız ve sağ lık -
lı ol du ğu nu han gi miz bi li yo ruz. Ye di ği miz yi ye cek le rin, özel lik le fast-fo -
od la rın içe ri ğin de ki kat kı mad de le ri nin ve hor mon lu seb ze ve mey ve le rin
sağ lı ğı mı za ver di ği za rar la rın far kın da ol sak da tü ket ti ği miz bir ger çek.
Cep te le fo nu, te le viz yon ve bil gi sa yar rad yas yon yay ma sı na karşın ha ya -
tı mı zın vaz ge çil mez bir or ga nı gi bi iş lev gör mek te, tek no lo jik ay gıt la ra ba -
ğım lı yaşa mak ta yız. Ka la ba lık şe hir ler de, her an tra fik ka za sı ge çir me ve
te rö rist le rin bom ba la ma ris ki ile karşı karşı ya yız. Kü re sel leş me nin te mel
omur ga sı ve iko nu olan İn ter net te ki her ya zış ma mı zın ve her iş le mi mi zin
baş ka la rı ta ra fın dan “iz len di ği”, “de net len di ği” ve “gö zet len di ği” ger çe -
ği ni bil me mi zin bi ze ver di ği “kay gı”, “gü ven siz lik” ve “kor ku” ile bir lik -
te yaşa mak, kişi li ği miz de şi zof re nik par ça lan ma la ra ve pa ra no id-şi zo id
kişi lik ya pı sı na yol aç mak ta dır. An cak, ro man tik de ol sa kü re sel leş me
karşıt la rı nın slo ga nı ger çek leş ti ri le bi lir. Ye ter ki ina na lım: “Baş ka bir dün -
ya müm kün”.

Son tah lil de, hem kü re sel risk top lu mun da yaşa dı ğı mı zın bi lin cin de olup
hem de ruh ve top lum sal sağ lı ğı mı zı ko ru mak için “sos yo lo jik mu hay yi le”
bi ze yar dım ede bi lir. Eleş ti ren, sor gu la yan, em pa tik düşü nen bi rey ler ye tiş -
tir mek ve ha ya ta tu tu na bil mek için sos yo lo jik im ge lem ge rek mek te dir. Bu
da, li se ler de her ke se zo run lu ola rak iş lev sel sos yo lo ji eği ti mi ve öğ re ni mi ve -
ril me si ile ola nak lı dır. Hem ye rel hem de kü re sel kül tür, in sa nı ve top lu mu
an la mak sos yo lo jik düşü nü iç sel leş tir mek le il gi li dir. 
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