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Özet: Küre-yerelleşme, küreselleşmenin sorunlarını aşmış çağdaş bir paradigma olduğu iddiasın-
dadır. Bu paradigmanın amacı dünyada istikrar, barış ve refahın sağlanmasıdır. Küre-yerelleşme,
şehirlerde ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple günümüz şehirleri hızla küre-yerel bir forma bürün-
mektedir. Bu küresel eğilim Türk şehirlerinde de bütün ağırlığıyla hissedilmektedir. Bununla bir-
likte küre-yerel şehrin, başta ülkemiz olmak üzere Batı-dışı dünyaya istikrar mı yoksa kaos mu
getireceği bir soru konusudur. Bu çalışmada, bu gözle, şehrin dönüşümünden, idarî vesayete,
katılımcılıktan şehir diplomasisine birçok veçhesiyle meselelere uyum sağlama biçimimiz
değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: küre-yerelleşme, küre-yerel şehir, kaos, küresel istikrar, küresel refah, toplum-
lar arası ilişkiler.

Glocal City As The Fulcrum Of The Permanent Chaos

Abstract: Glocalization is a contemporary paradigm which claims that it solved the problems caused by
globalization. The purpose of this paradigm is to provide the world stability, peace and global prosperity.
Cities are the places where the glocalization emerged. For this reason, today’s cities rapidly transform into
a glocal form. The full impact of this trend is felt in Turkish cities. However, whether this trend will bring
stability or chaos to the glocal city of the non-Western world is still a question. In this study, the trans-
formation of the city, the administrative tutelage, participation in city administration, city diplomacy and
issues alike which glocalization claimed to solve are evaluated.
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XIX. yüz yıl da Ba tı’nın dün ya ege men li ği al tın da bi çim len di ri len top -
lum lar ara sı iliş ki le rin, özü de ğil se de, gö rün tü sü son dö nem ler de ye -

ni bir bi çim al mak ta dır. Geç miş te Ba tı’ya ba ğım lı ola rak sür dü rü len iliş ki -
ler de öne çı kan Ba tı’nın yol gös te ri ci li ği, ken di ni dün ya ya ör nek alı na cak
tek me de ni yet ola rak da yat ma sı ve Ba tı dün ya ege men li ği, gü nü müz de
Ba tı-dı şı top lum la rı ra hat sız eder ha le gel miş tir. Bu du rum, Ba tı-dı şı top -
lum lar da Ba tı’nın yol gös te ri ci li ği nin ve dün ya ege men li ği nin de rin lik li
bir şe kil de sor gu lan ma sı nın bir so nu cu de ğil dir. Ge nel ola rak ra hat sız lı ğın
ne den/ni çin ve han gi iliş ki ler için de or ta ya çık tı ğı ko nu su na ka fa yo rul -
ma mak ta dır. So nuç lar üze ri ne odak la nıl mak ta ve so run lar iş le yen dü ze -
nin gö rün tü sün de aran mak ta dır. Bu se bep le de so run la rın çö zü mün de
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eko no mik ve kül tü rel öğe le re vur gu ya pıl mak ta dır. Top lum lar ve sı nıf lar
ba zın da ha yat stan dart la rı ara sın da ki fark lar, çar pık lık lar öne çı ka rıl mak -
ta dır. Bu na bağ lı ola rak Ba tı-dı şı top lum lar, yer yü zü nün zen gin lik le rin den
da ha faz la pay is te mek te dir. Holl ywo od’un yan sıt tı ğı or ta la ma Ame ri kan
ai le si nin ha yat stan dart la rı na, Ba tı top lum la rı nın sos yal ha yat ta ki kon fo -
ru na Ba tı-dı şı top lum lar da eriş me yi ha yal et mek te dir. Aşk-ı Mem nu gi bi
as lı ile pek az iliş ki si olan ve zen gin le rin deb de be li ya şan tı la rı nı iş le yen
bir uyar la ma te le viz yon di zi si nin Tür ki ye dı şın da da Ba tı-dı şı top lum lar -
da mil yon lar ca fa na tik iz le yi ci si nin bu lun ma sı, bu du ru mun yan sı ma la -
rın dan sa de ce bir ta ne si dir.

Ba tı-dı şı top lum lar, Ba tı ta ra fın dan ucuz emek de po su ola rak da ol sa
kü re sel üre ti me ka tıl mak ta dır lar. Ör ne ğin Çin, en ka li te si zin den en ka li te -
si ne bir çok en düs tri ürü nü nün dün ya da ön de ge len te da rik çi le rin den bi ri,
bir ih ra cat de vi ol muş tur. Hin dis tan, dün ya nın ön de ge len bi li şim uz man -
la rı nı çı ka ran bir ül ke ye dö nüş müş tür. Baş ta oto mo tiv ve teks til ol mak üze -
re pek çok sa na yi da lın da üre tim ya pı lan Tür ki ye, yüz mil yar do la rı aşan
ve her ge çen yıl ar tan ih ra ca tı nın bü yük bir bö lü mü nü Av ru pa Bir li ği ül ke -
le ri ne yap mak ta dır. Bir yan dan ti ca ret, di ğer yan dan ge li şen bi li şim, ile ti -
şim tek no lo ji le ri ve ula şım im kân la rı Ba tı-dı şı top lum la rın da ha mü ref feh
bir ha yat ta lep le ri ni te tik le mek te dir. Gü nü müz de Ba tı-dı şı top lum lar da, bir
dö nem Ba tı ta ra fın dan Or ta do ğu ve Ku zey Af ri ka’da iş ba şı na ge ti ri len,
ken di le ri zen gin le şir ken ge niş kit le le ri yok sul lu ğa mah kûm eden oli gar şik,
dik ta tor yal yö ne tim le re kar şı halk ayak lan ma la rı nın bir bi ri ar dı na pat la -
ma sı bo şu na de ğil dir.1 Bu du rum XIX. yüz yıl dan be ri sü ren Ba tı dün ya ege -
men li ği nin en azın dan bel li alan lar da Ba tı-dı şı top lum lar ta ra fın dan da
pay la şıl ma sı nın önü nü aç mak ta dır.

Ba tı, top lum lar ara sı iliş ki ler üze rin de ki de ne ti mi ni kay bet mek is te me -
mek te dir. Ça tı sı nı ken di kur ma dı ğı bir söy lem ile ken di si ne mu ha le fet edil -
me si ha lin de dün ya ege men lik iliş ki le rin de da ha çok ze min kay be de bi le ce -
ği nin far kın da dır. Bu se bep le son 30-40 yıl da Ba tı, ken di ön cü lü ğün de ken di -
ni sor gu la ma ya baş la mış tır. XIX. yüz yı lın mer ke zi yet çi, ulus dev let çi, tek tip -
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1 Ba tı’nın bir dö nem des tek le di ği dik ta tör ler den ayak lan ma la rın baş la ma sı nın ar dın dan, bel li
bir bo ca la ma sü re si son ra sın da, des te ği ni çek me si ve ayak la nan halk la rın ya nın da imiş gi bi
bir gö rün tü ver me si; halk la rın ta lep le ri nin sa hi ci li ği nin sor gu lan ma sı nı ge rek tir me mek te dir.
Halk lar da ha öz gür ve mü ref feh bir ha yat is te mek te dir. On lar ca yıl dır dik ta tör le ri ile ya şa -
yan halk la rın sa nal or tam da ör güt le ne rek bir den bi re ayak lan ma sı kuş ku ko nu su ola rak önü -
mü ze sü rül mek te dir. Fa kat ger çek şu ki; her bar dak ken di ni dol du ran en son dam la dan son -
ra ta şa cak tır. Bu ayak lan ma lar, cid di bir sor gu la ma ne ti ce sin de dev ri me gi den bir baş kal dı rı
sil si le sin den çok zu lüm den ve yok sul luk tan bu nal mış kit le le rin tep ki si ola rak gö rü le bi lir.



çi ide olo jik söy lem le rin ye ri ne “ne olur sa gi der” an la yı şı için de ye rel lik le rin,
mar ji nal lik le rin öne çı ka rıl dı ğı, dü zen ye ri ne kao su ya da ka os ta bir dü zen
ara yan yay gın post mo dern söy le min ön cü lü ğü yi ne Ba tı ta ra fın dan ya pıl -
mak ta dır. Ar tık so run la rın çö zü mü nün, dün ya üze rin de tüm renk le ri ve
fark lı lık la rı ku şa tan, ulus dev le tin öte sin de bir kü re sel li ği ve ye rel li ği kay -
naş tır ma yı te mel alan bir an la yış la son bu la ca ğı id di a edil mek te dir. Bu sa ye -
de tüm top lum la rın öz gür ola ca ğı, dün ya nın is tik ra ra ka vu şa ca ğı ve yer yü -
zün de re fa hın ar ta ca ğı di le ge ti ril mek te dir. Gö rü nüş te ma kul olan bu öne ri
ger çe ği ne ka dar yan sıt mak ta dır? İs te nen is tik rar lı ve mü ref feh bir dün ya mı
yok sa Ba tı dün ya ege men li ği ne kar şı tüm di renç nok ta la rı nın kı rıl dı ğı, Ba tı
de ne ti mi ni pe kiş tir mek ten/yay gın laş tır mak tan ve so run la rı çö züm süz ha le
ge ti rip bir aç ma za dö nüş tür mek ten baş ka bir so nuç ver me ye cek kao sa da ya -
lı ye ni bir dün ya dü ze ni mi dir?

Ba tı’nın yap tı ğı sor gu la ma la rın bel li so nuç la rı ol muş tur. Bah si ge çen ko -
nu lar da ya pı lan sor gu la ma la rın, iti raz la rın kö ke ni ni sa na yi dev ri mi son ra -
sın da ki bel li tar tış ma la ra ka dar gö tür mek müm kün dür. Bu nun la bir lik te bu
iti raz ve sor gu la ma la rın be lir le yi ci bir hal al ma sı, Ba tı eliy le dün ya gün de mi -
ne so kul ma sı da ha ya kın za man la ra da yan mak ta dır.2 Bun la rın ba şın da de -
ter mi nist bir ba kış açı sıy la dün ya nın so run la rı na ku şa tı cı çö züm ler oluş tu ru -
la ma ya ca ğı fik ri gel mek te dir. Hem do ğa bi lim le ri hem de sos yal bi lim ler bu
yön de ge liş mek te dir. Fi zik te il gi, do ğa da ki doğ ru sal ol ma yan sis tem le re yö -
ne lik araş tır ma la ra kay nak ta dır. New ton Fi zi ği po pü la ri te si ni, Qu an tum Fi -
zi ği, Ka os Te ori si gi bi ye ni ku ram la ra kap tır mak ta dır. Geç miş te bi li min ke -
sin so nuç la rın dan bah se der ken gü nü müz de bi li min an cak ola sı so nuç la rı
ola bi le ce ğin den bah se dil mek te dir. En düs tri dev ri mi nin öz gü ven do lu di li,
ye ri ni ih ti mal ler üze ri ne ko nuş ma ya bı rak mış tır.

Ben zer bir şe kil de sos yal bi lim ler de de bir dö nü şüm ol mak ta dır. Sos yal
bi lim le re ko nu edi len so ru la rın sı nır la rı git tik çe da ral mak ta dır. Ku ram sal ça -
lış ma lar dan zi ya de va ka ça lış ma la rı öne çık ma ya baş la mış tır. Üni ver si te ler -
den bek le nen bü yük an la tı la rı iş le yen, ku ram sal ça lış ma lar de ğil bel li sek tör -
le re hiz met ede cek ge lir ge ti ren ça lış ma lar ol ma ya baş la mış tır. Ku ram sal ça -
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2 Ör ne ğin Po in caré’nin doğ ru sal ol ma yan sis tem le rin di na mi ği ni gün de me ge tir me si nin üze -
rin de yüz yı lı aş kın bir sü re geç miş tir. Fa kat Ka os Te ori si’nin bel li sis te ma tik için de te ori leş -
ti ril me si ve Ka os Te ori si is mi ni al ma sı sa de ce 40 yıl ka dar ön ce ger çek leş miş tir. Yi ne âde mi
mer ke zi yet çi yö ne tim bi çi mi nin tar tı şıl ma sı Prens Sa ba hat tin’in gün de min de bi le yer al mış -
tır. Fa kat bu gün kü an la mıy la bir kü re-ye rel leş me söy le mi nin ku rul ma sı 30 yıl lık bir dö ne -
min ese ri dir. Gü nü müz de ye rel lik le rin öne çı ka rıl ma sı ve ye rel lik ler üze rin den si ya se te bi -
çim ve ril me si, bir al ter na tif ola rak de ğil, tek ge çer yol ola rak da ya tıl mak ta dır.



lış ma lar ya pan aka de mik per so nel göz den dü şer ken sı nır lı va ka la rı in ce le -
yen, sek tö re hi tap eden alan ça lış ma la rı hız la art mak ta dır. Bu tür ça lış ma lar
fi li sa de ce kuy ruk tan, ayak tan ya da diş le rin den iba ret bir hay van ola rak ele
alan bir içe ri ğe bü rün müş tür. So run la rın da ha kü çük par ça la ra ayır dık ça çö -
zü me ulaş ma nın ko lay la şa ca ğı al gı sı yay gın laş mak ta dır. Sos yal bi lim ler, top -
lum olay la rı üze rin de et ki li ol mak, top lum olay la rı na yön ver mek ye ri ne
olay la rın ar dın dan va ka in ce le me le ri ile ye tin mek te dir. Böy le ce bir yan dan
so run la rın için de doğ du ğu bü yük çer çe ve, top lum la ra ra sı iliş ki ler ve dün ya
ege men li ği nin yü rü tü lüş bi çi mi ih mal edi lir ken, di ğer yan dan da bü tün sel -
lik ten uzak la şıl ma ya baş lan mış tır. Bu dö nem de di sip lin ler ara sı ça lış ma la rın
art tı ğı gö rül mek le bir lik te, bu du rum ço ğu za man bi lim de ko nu la rın bü tün -
sel lik için de ele al dı ğı an la mı na gel me mek te dir. Kı sa ca sı geç miş te hak sız ye -
re bi li me at fe di len mut lak lık ve bi li min yol gös te ri ci li ği ne olan gü ven yi ti ril -
miş tir. Bir baş ka de yiş le Pri go gi ne’in ifa de siy le ke sin lik le rin so nu gel miş tir.
Bi lim ar tık bü yük so run lar la de ğil, kü çük me se le ler le uğ raş mak ta; her ge çen
gün do ğan ye ni bir alt di sip lin le bu yol da dal la nıp bu dak lan mak ta dır. Lap -
la ce’ın bir denk le min tüm pa ra met re le ri ni bi lin di ğin de ge le ce ğin tam ola rak
ta nım la na ca ğı na olan inan cı, “ke le bek et ki si nin” göl ge sin de ge le ce ğin be lir siz -
li ği ne evi ril miş tir. Bu du rum, bi li mi olay la rın an lık yo ru mu nu ya pan, top -
lum la rın önü ne bir ge le cek ta sav vu ru ko ya ma yan bir uz man lık ala nı ha li ne
ge tir miş tir. Ba tı ön cü lü ğün de pom pa la nan bi rey ci, mef kû re siz, gün de lik ya -
şa ma eği li mi; bi li min de ka rak te ri ol muş gö rün mek te dir. Bu amaç sız lık, mef -
kû re siz lik du ru mu na pa ra lel ola rak is tik rar ve dü ze nin ka os ta aran ma sı şa -
şır tı cı de ğil dir. Top lum olay la rı; ta rih, top lum içi ve top lum lar ara sı iliş ki le ri
içe ren ge niş ve bü tün sel bir çer çe ve ye ri ne ken di dar sı nır la rı için de ele alı -
nın ca so run la rı an lam lan dır mak da zor la şa cak tır. Tüm iliş ki le rin den so yut -
la na rak ele alı nan bir top lum ola yı, ta rih te bir kar şı lı ğı ol ma yan, ken di li ğin -
den ve kao tik bir gö rün tü ye sa hip ola cak tır. Bu du rum da dü ze ni ka os ta ara -
mak tan baş ka se çe nek gö rün me mek te dir.

Bi lim de ki bu par ça cı, olay la rı iliş ki le rin den ba ğım sız ola rak ele al ma eği -
li mi ay nı za man da gü nü müz si ya se ti nin de ka rak te ri dir. Kü re sel leş me ça ğın -
da ye rel lik le rin, mar ji nal lik le rin abar tı lı bir şe kil de öne çı ka rıl ma sı bu du ru -
mun bir gös ter ge si dir. So run la rın ye rel de, özel lik le de şe hir ler de baş la dı ğı
göz önü ne alı na rak, çö züm ça ba la rı nın ye rel de ele alın ma sı gö rü nüş te an -
lam lı dır. Özel lik le şe hir leş me nin tüm dün ya da hız la na rak art tı ğı bir dö nem -
de bel li so run la rın çö züm ad re si ola rak şeh rin gös te ril me si ge re ke cek tir. Fa -
kat şeh ri bir çö züm bi ri mi ola rak ta nı tan gü nü müz si ya si an la yı şı, ulus lar
ara sı dip lo ma sin den ulus lar ara sı fi nans ku rum la rı na borç lan ma ya ka dar
bir çok alan da şe hir le rin yet ki si ni art tır mak ama cın da dır. Bu sü reç te ulus
dev let le rin, mer ke zi yö ne tim le rin et ki ala nı nın kı sıt lan ma sı sü rek li gün dem -
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de dir. Amaç kü re sel leş me nin ye rel lik ler üze rin de ki tah ri ba tı nı kal dır mak
ola rak açık lan mak ta dır. Bu nun la bir lik te kü re sel fi nans ku rum la rı na, çok
ulus lu şir ket le re mer kez ola cak şe kil de in şa edil me si is te nen bir post mo dern
şe hir mo de li dün ya ya da ya tıl mak ta dır. Anıt sal alış ve riş mer kez le ri, tu rist eğ -
len dir me ye dö nük in şa edi len bel li me kân lar, ta rih siz, kök süz, tak lit ya pı la -
rıy la bu şe hir,3 ye re li kü re sel leş me nin tah ri ba tın dan ko ru mak ye ri ne kü re sel -
leş me ye me ze yap mak ta dır.

Fa kat da ha da önem li si gü nü müz de ye rel lik ler üze rin den fark lı lık la rın
ka şın ma sı dır. Or tak de ğer ler ye ri ne sü rek li fark lı lık la rın öne çı ka rıl ma sı,
fark lı lık la rın bir ara da ya şa ma sı nı mı yok sa mut lak laş ma sı nı mı sağ la ya cak -
tır? Top lum içi ör güt len me de et nik, kül tü rel ve di ni açı dan fark lı un sur la rın
de ğer le ri nin ko run ma sı, bun la ra say gı du yul ma sı top lum sal ba rış ve is tik rar
adı na ge rek li dir. Bu nun la bir lik te ta rih te fark lı un sur la rı ba rın dı ran bir çok
top lum or tak de ğer ler ve mef kû re ler et ra fın da bir leş miş ve ayak ta kal mış lar -
dır. Ye rel lik le rin ko run ma sı adı na sü rek li fark lı lık la ra, kim lik le re, et nik kö -
ken le re vur gu ya pıl dı ğı bu dö nem de top lum la rın iç hu zu ru nun da ha çok bo -
zul du ğu da dik kat çek mek te dir. On yıl lar ca Şi i-Sün ni ça tış ma sı nın ol ma dı ğı
Irak, “Ame ri ka ta ra fın dan kur ta rıl dık tan” son ra mil yon lar ca in sa nın öl dü ğü et -
nik ve di ni ça tış ma la ra sah ne ol ma sı bu nun çar pı cı bir ör ne ği dir.

Şeh re ve ri len bu önem ve bir yö ne tim bi ri mi ola rak şeh ri mer ke zi yö ne ti -
min bir çok ko nu da önü ne çı kar mak ile va at edi len is tik rar ve re fah sağ la na -
bi le cek mi dir? Her şeh rin ken di dip lo ma tik iliş ki le ri ni kur du ğu, ulus lar ara sı
fi nans ku rum la rı ile pa ra sal iliş ki le re gir di ği ve hat ta mer ke zi hü kü met ten ba -
ğım sız ola rak ken di gü ven lik güç le ri ne sa hip ol du ğu bir dün ya da na sıl bir is -
tik rar sağ la na cak tır? Bu so ru ko nu su dur. Sa de ce Tür ki ye öze lin de ba kıl dı ğın -
da 81 şeh rin mer ke zi hü kü me tin öte sin de ulus lar ara sı ku rum lar ve ya ban cı
şe hir ler ile sos yo - eko no mik iliş ki le ri ola cak tır. Bu du rum, ha zi ne ga ran ti si ol -
ma dan alı nan, mer ke zi hü kü me tin ka rı şa ma dı ğı borç lar öde ne me di ğin de bel -
li şe hir le rin ya ban cı ku rum ve ül ke le re re hin edil me si ni bi le söz ko nu su ha le
ge ti re cek tir. Bu du rum mev cut so run la rı çöz mek ye ri ne bu so run la rın üze ri -
ne ye ni so run lar ek le ye cek tir ve ül ke bü tün lü ğü nü sağ la yan mer ke zi yö ne tim
güç süz leş ti ği için bü yük bir ka os do ğu ra cak tır. Bir an lam da ül ke bü tün lü ğü -
nü sağ la yan mer ke zi yö ne tim ler dev re dı şı bı ra kı la cak, Ba tı dün ya ege men li -
ği ne kar şı bir di renç nok ta sı ol ma la rı nın yo lu tı ka na cak tır.

So nuç ola rak gü nü müz de Ba tı, dün ya ege men lik iliş ki le rin de ki ko nu -
mun dan mem nun dur. Fa kat XIX. yüz yıl dan bu ya na sür dü rü len bu ege men -
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lik iliş ki le ri nin de va mı nın sağ lan ma sı ge rek mek te dir. Bu gü ne ka dar Ba tı’nın
söy le di ği söz ler, Ba tı – dı şı top lum lar da bel li kar şı lık lar bul muş ol sa da ar tık
bu va at le rin sa hi ci li ği kuş ku ko nu su ol muş tur. Bu nun la bir lik te Ba tı’nın söy -
le ye cek ye ni bir sö zü, ya pa bi le ce ği ye ni bir sıç ra ma yok tur. Bun dan do la yı
son 30-40 yıl da bi lim ve si ya set te par ça cı, be lir siz, kök süz, ge le ce ği ol ma yan,
an lık ve ge lir ge ti ren uy gu la ma la ra dö nük eği lim ler, ça lış ma lar, ku ram ve si -
ya set ler öne çık mak ta dır. Top lum olay la rı nın tüm iliş ki le ri ile ele alın ma sı nı
en gel le yen bu tu tum sa ye sin de Ba tı dün ya ege men li ği nin kü re sel so run lar -
da ki pa yı göz den ırak tu tul mak ta dır. Bi lim, top lum olay la rı nı üze rin de et ki -
li ol mak ye ri ne olay la rı ge ri den ta kip eden bir uz man lık ala nı na dö nü şe rek,
ken di ağ zı nı ken di el le ri ile bağ la mış tır. Top lum dan kop muş tur. Öne ri ola rak
dü ze ni ka os ta ara mak ge rek ti ğin den bah set mek te dir. Bir baş ka de yiş le so -
run la rı çöz mek ye ri ne bü tün sel çö züm öne ri si su nan la rı eleş tir me, on la rı
cay dır ma işi ne ko yul muş tur. Kü re sel leş me ve ye rel leş me öne ri üze rin den
da ya tı lan si ya set de top lum la rı fark lık lı la rı nı ka şı ya rak bö len, kü çük par ça -
la ra ayı ra rak Ba tı dün ya ege men li ği ne da ha faz la kol dan bağ la yan bir öne ri
ol ma nın önü ne ge çe me miş tir. Bu si ya set öne ri si ise yer kü re de ki mev cut kao -
su art tır mak tan, kao su bir dü zen bi çi mi ola rak uy gu la ma ya koy mak tan baş -
ka bir işe ya ra ma ya cak tır. Çün kü Ba tı, ya pa ca ğı ye ni bir sıç ra ma, söy le ye ce -
ği ye ni bir söz ol ma dı ğın dan, ken di dün ya ege men li ği ni sür dü re bil mek için
Ba tı-dı şı top lum la rı da is tik rar adı al tın da bir ka os ka fe si ne hap set mek is te -
mek te dir.

Gökçe Kaçmaz
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