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Özet: Bu çalışma John Urry’nin büyük takdir toplamış olan “Global Complexity” isimli
kitabının kısa ve öz bir analizini yapmayı hedeflemektedir. Yazar, kitabı küreselleşme süreçlerinin
kaos ya da karmaşıklık kuramları aracılığıyla anlaşılması yönünde önemli bir girişim olarak görme-
sine rağmen, Urry’nin formülasyonundaki temel varsayımları sorunsallaştırmaya çalışmaktadır.
Urry’nin küresel ağlar ve küresel akışlar arasında yaptığı ayrım temelde birincinin daha otorit-
er bir doğası olduğu ancak ikincinin bazı “kaçış noktaları” sunduğu şeklinde bir varsayıma dayan-
maktadır. Yazar bu temel ayrımı sorunlu bulmaktadır. Bir başka problem ise John Urry’nin küre-
selleşmeye dair indirgemeci kuramları reddedişinde yatmaktadır. Urry küresel ağlar bağlamın-
da küreselleşmenin kapsayıcı/tektipleştirici niteliklerine vurgu yapmasına rağmen neoliberal ide-
olojinin etkilerini ve küreselleşmenin ekonomik boyutları ile kültürel boyutları arasındaki bağlan-
tıyı kurmakta başarısız olmaktadır. Bu nokta yazara göre Urry’nin analizinde temel önemde olan
küresel ağlar ve küresel akışlar arasında yapılan keskin ayrımın geçersizleşmesine yol açmak-
tadır
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A Critical Analysis of the book Global Complexity by John Urry

Abstract: This article aims to make a succinct analysis of John Urry’s acclaimed book, Global Complex-
ity. Considering the book as a worthwhile attempt to understand globalization processes through the op-
tics of complexity or chaos theories, the article, however, tries to problematize the basic assumptions in Urry’s
formulation. Urry’s distinction between global networks and global flows based on his rendering of the lat-
ter as having “escape points” in contrast to the authoritarian nature of the former is prone to discussion.
Another problem arises at the point where John Urry attempts to refuse the reductionist theories of glob-
alization. Although he seems to point out the overarching qualities of globalization within the realm of glob-
al networks, he fails to take into account the impact of the neoliberal ideology and to link economic aspects
of globalization with cultural aspects where his seemingly clear-cut distinction between global networks
and global flows appears to erode. 

Keywords: Globalization, John Urry, Chaos Theories, Complexity Theories, Global Networks, Global Flows

Giriş

John Urry’nin Glo bal Comp le xity isim li ki ta bı kü re sel leş me sü re ci nin di na -
mik le ri nin kar ma şık lık ya da ka os ku ram la rı ara cı lı ğıy la ana liz edil me si yö -
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nün de bir de ne me ola rak de ğer len di ril me li dir.1 Urry kü re sel leş me sü re ci nin
top lum sal ya pı nın fark lı bo yut la rı açı sın dan ön ce ki dö nem den bir ko pu şu ifa -
de et ti ği ni var say mak ta ve bu ko pu şun da te mel de sü re cin iş le yiş me ka niz ma -
sı na iliş kin ol du ğu nu vur gu la mak ta dır. Bu man tı ğın çiz gi sel ve kla sik be lir le -
nim ci il ke le re da ya nan kon van si yo nel sos yal bi lim me tod la rı ile an la şı la ma ya -
ca ğı na vur gu ya pan Urry, kar ma şık lık ya da ka os ku ram la rı nın ve bu ku ram la -
rın man tı ğı na yas la nan di sip lin le ra ra sı yak la şı mın kü re sel leş me nin di na mik le -
ri ni an la mak ta en uy gun ana liz araç la rı ol du ğu nu gös ter me ye ça lış mak ta dır.

John Urry’nin tes pit le ri ni ve bu tes pit le re te mel olan ku ram sal ana liz le ri -
ni göz den ge çir me den ön ce, Urry’nin ko nu mu ile iliş ki li ol du ğu dü şü nü len
ve ki ta bın da he sap laş tı ğı ba zı yak la şım la rın han gi nok ta la ra vur gu yap tı ğı nı
kı sa ca be lirt mek te fay da var. Kü re sel leş me sü re ci ne iliş kin ku ram sal ana liz -
ler, sü re cin ge nel lik le mo der ni te ya da ka pi ta lizm ile bağ lan tı sı üze ri ne odak -
lan mak ta dır. Ant hony Gid dens sü re cin mo der ni te ile iliş ki si ni tar tış tı ğı bağ -
lam da post mo dern bir ko pu şu red de der ken, ya şa dı ğı mız dö ne mi mo der ni -
te nin so nuç la rı nın da ha ra di kal ve de ev ren sel ha le gel di ği bir sü reç ola rak
ta rif le mek te dir.2 Do la yı sıy la Gid dens’a gö re kü re sel leş me ve ya post mo der -
ni te ile iliş ki len di ri len sü reç ler, sos yal pra tik le rin de vam lı bir en for mas yon
akı şı ışı ğın da göz den ge çi ril di ği ve in ce len di ği dü şü nüm sel (ref le xi ve) mo -
der ni te ye ge çi şi ifa de eden bir sü reç ola rak ta nım lan mak ta dır.3 Di ğer yan dan
Ro land Ro bert son kü re sel leş mey le mo der ni te ara sın da bu tür bir öz deş leş tir -
me ye kar şı çık mak ta, sü re ci çok da ha uzun dö ne me ya yıl mış, eşit siz sey re -
den ve kar ma şık bir sü reç ola rak ta rif le mek te dir.4 Ro bert son’ın kü re sel leş me
ana li zi nin dik kat çe ki ci yö nü, sü re cin kla sik bir iş lev sel lik te me lin de bir bü -
tün leş me yi de ğil, an cak fark lı di sip lin le rin bi ra ra da lı ğı ile çö züm le ne bi le cek
kar ma şık bir bir li ği ifa de et ti ği ni id rak et me si dir.5 Ar jun Ap pa du rai ise sü re -
cin kö ken le ri ni ya da mo der ni te ile bağ lan tı sı na ta kıl mak ye ri ne sü re cin iş le -
yi şi ne iliş kin bir ta kım ku ram sal ana liz ler de bu lun muş tur.6 Ona gö re kü re -
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sel leş me ay nı lık (ya da stan dart laş ma) ile fark lı lık ara sın da ki ge ri li min sü -
rek li bir bi çim de ya şan dı ğı, fark lı kü re sel form la rın bu ge ri lim açı sın dan ön -
gö rü le me ye cek bi çim ler de yer li leş ti ril di ği, eş bi çim li ol ma yan (non-iso morp -
hic) ya pı lar içe ren kar ma şık bir sü reç tir. Gö rül dü ğü üze re bu yak la şım lar te -
mel de mo der ni te ve kü re sel leş me ara sın da ki iliş ki ye yo ğun laş mak ta ve kü -
re sel leş me nin bir dö ne me ci ifa de ede bi le cek öz gün ni te lik le ri üze rin de dur -
mak ta dır lar. Ro bert son ve Ap pa du ra i’nin kü re sel leş me nin di na mik le ri üze -
ri ne yap tı ğı çö züm le me le rin, kü re sel leş me yi an la ma ya yö ne lik da ha son ra ki
kar ma şık lık ku ram la rı na ön cü lük et ti ği söy le ne bi lir.

Di ğer yan dan kü re sel leş me sü re ci ni ka pi ta liz me iç kin gör dük le ri di na -
mik ler ile açık la ma ya ça lı şan yak la şım lar, sü re ci ka pi ta liz min ta rih sel ola rak
tes pit edil miş bir ta kım ni te lik le ri ile an la ma ya ya da ka pi ta liz min ye ni bi -
çim le ri nin ken di ne öz gü un sur la rı ola rak gör me ye ça lış mak ta dır lar. Ör ne ğin
Ma nu el Cas tells sü re ci en for mas yon üre ti mi ve iş len me si ne da ya nan ye ni bir
eko no mi ile iliş ki li ola rak açık la mış ve kü re sel ola rak ku ru lan ağ lar te me lin -
de olu şan bu ye ni eko no mi nin sü re cin me ka niz ma sı nı oluş tur du ğu nu be lirt -
miş tir.7 Ye ni ile ti şim bi çim le ri ve en for mas yon tek no lo ji le ri ne da ya nan bu
top lum, Cas tells’e gö re ik ti da rın ar tık ku rum lar, ör güt ler ya da sem bo lik de -
net le yi ci ler mer ke zin de de ğil güç, bil gi ve imaj lar la olu şan kü re sel ağ lar bo -
yun ca ya yıl dı ğı bir top lum dur.8 Fred ric Ja me son ise kü re sel leş me yi geç ka pi -
ta liz min kül tü rel man tı ğı nın ana un sur la rın dan bi ri si ola rak gö rür ken, sü re -
ci bü yük öl çü de eko no mi ve kül tü rün geç ka pi ta liz min me ka niz ma sın da ki
ay rıl maz lı ğı na vur gu ya pa rak açık la mak ta dır.9

Bu met nin te mel ama cı ta bi ki kü re sel leş me ye iliş kin fark lı ku ram la rı de -
rin le me si ne in ce le mek de ğil. Bu fark lı ku ram la rın yü zey sel bir bi çim de göz -
den ge çi ril me ne de ni kar ma şık lık ku ram la rı nı kü re sel leş me ye uy gu la ma nın
te mel ama cı nın ne ol du ğu nu or ta ya koy mak tır. Bu fark lı kü re sel leş me kav -
ram sal laş tır ma la rın da sü re cin me ka ni ği ne iliş kin çok de ğer li ön gö rü ler ve
sa yıl tı lar bu lun sa da, sü re cin ya mo dern lik ile iliş ki si üze ri ne odak la nıl dı ğı -
nı ya da ka pi ta liz min bir un su ru ola rak açık lan dı ğı nı gör mek te yiz. Gid -
dens’ın yak la şı mın da bu eği lim, kü re sel leş me nin mo der ni te ile ne re dey se
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eşit len me si yo luy la do ruk nok ta sı na çık mak ta dır. Bir is tis na ola rak, Ap pa du -
ra i’nin kü re sel leş me yak la şı mın da sü re cin ayı rı cı özel lik le ri ne da ir ufuk açı -
cı kav ram sal laş tır ma lar bu lun mak ta dır. Cas tells’in ağ top lu mu kav ra mıy la
ifa de et ti ği kav ram sal düz lem de ise sü reç ör güt len me bi çi mi ne iliş kin ne re -
dey se me ka nis tik bir yak la şım dü ze yin de kal mak ta dır. Kar ma şık lık ku ram -
la rı nın kü re sel leş me sü re ci nin ne’li ği ne iliş kin var sa yım la rı bu açı dan de ğer -
li gö rül me li dir. Bu ça lış ma da, John Urry üze rin den bu yak la şı mın te mel sa -
yıl tı la rı açık lan ma ya ça lı şı la cak, ar dın dan Urry’nin bu ku ram la rı kü re sel leş -
me ye uy gu la yı şın da kul lan dı ğı te mel nok ta lar öne çı ka rı la cak ve Urry’nin
kav ram sal laş tır ma sı na yö ne lik eleş ti rel bir de ğer len dir me ya pı la cak tır.

Kar ma şık lık Ku ram la rı nın Te mel Sa yıl tı la rı

Urry, kü re sel leş me sü re ci nin ya rat tı ğı top lum sal ya şa mın on to lo ji si ni or -
ta ya koy ma ya ça lı şa rak işe baş lar. Top lum sal ya şa mın ‘gö re li ak sak lık lar’ ile
do lu ol du ğu nu be lirt tik ten son ra, bu ak sak lık la rın ta mam lan ma mış lı ğın te -
mel bir un su ru ol du ğu nu ve kar ma şık sis te min ya rat tı ğı fark lı bağ lan tı la rın
tam an la mıy la kon tro lü nün müm kün ol ma dı ğı nı ek ler.10 An cak Urry bu kav -
ram sal laş tır ma nın ‘ni yet edil me miş so nuç lar’ kav ram sal laş tır ma sı na ben ze -
se de on dan çok da ha ra di kal so nuç la rı ol du ğu nu be lirt mek te dir. Ni yet edil -
me miş so nuç lar kav ram sal laş tır ma sın da, gö re li ak sak lık lar bir an lam da ni -
yet edi len so nuç la rın bir yan et ki si ola rak gö rü lür ken, gö re li ak sak lık la ra ge -
ti ri le cek olan kar ma şık lık ya da ka os ku ra mı bu yan et ki le rin ken di si ni sis te -
min sis te mik un sur la rı ola rak gör me po tan si ye li ne sa hip tir. Do la yı sıy la “ka -
os ve dü zen bu sis tem içe ri sin de her du rum da bir bi riy le bağ lan tı lı dır lar.”11 Urry kü -
re sel sis tem le ri kar şı lık lı ba ğım lı, ken di ken di ni dü zen le yen sis tem ler ola rak
gö rür ken bu sis tem le rin doğ ru sal ol ma yan, akış kan ve tah min edi le mez kü -
re sel me lez lik ler ya rat tı ğı nı ve bu form la rın kao sun kı yı sın da va rol duk la rı nı
be lirt mek te dir.

John Urry kü re sel leş me nin ge le nek sel top lum sal, eko no mik ve kül tü rel
iliş ki le ri ve me kan sal kav ra yı şı mı zı de ğiş ti ren bir tür kü re sel alan ya rat tı ğı -
nı ve bu ala nın ge le nek sel sos yal bi lim le rin araç la rıy la çö zü le me ye ce ği ni be -
lirt mek te dir. İn san lar, nes ne ler ve tek no lo ji ler ara sın da çok fark lı ve bir bi rin -
den uzak me kan lar ve za man lar bo yun ca uza nan kar ma şık iliş ki ler ya rat tı -
ğı nı dü şün dü ğü kü re sel leş me nin di na mik le ri nin an cak kar ma şık lık yak la şı -
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mı ile an la şı la bi le ce ği ni id di a et mek te dir.12 Urry kar ma şık lık ve kü re sel leş -
me yi bir ara ya ge ti rir ken kü re sel leş me nin den ge ko nu mun dan ço ğun luk la
uzak ta ku ru lan bir ta kım ni te lik le re ve örün tü le re sa hip ol du ğu nu be lir tir.13

Kar ma şık lık yak la şı mı be lir li bir ağ için de ku rul muş za man-me kan yol la rı
bu lun du ğu nu ve ne den ler ve so nuç lar ara sın da tah min edi le mez bağ lan tı -
sız lık lar bu lun du ğu nu var say mak ta dır. Ka os ku ra mı nın kon van si yo nel an -
la yı şı de ğiş ti ren bir di ğer var sa yı mı ise çok kü çük gö rü nen ne den le rin çok
bü yük so nuç la ra ne den ola bi le ce ği şek lin de dir.

Ön ce lik le John Urry’nin kü re sel leş me sü re ci ni da ha iyi an la ma da bir araç
ola rak gör dü ğü kar ma şık lık ya da ka os ku ra mı nın te mel sa yıl tı la rı na ken di
söz cük le riy le bak mak ta fay da var. Kar ma şık lık bir bü tün lü ğün ta ma mı nın,
par ça la rın top la mın dan faz la ol du ğu nu id di a et mek ten öte, sis te min et ki le ri -
nin par ça la rı nın et ki le rin den faz la ol du ğu nu var say mak ta dır. Do la yı sıy la
sis tem un sur la rı et ki le şim yo luy la tek tek par ça la rın içer di ği ya da ima et ti ği
ni te lik ya da örün tü ler den çok da ha fark lı ni te lik ve örün tü ler mey da na ge -
ti re bil mek te dir ler. Bu doğ ru sal ol ma yan ve par ça la rın po tan si yel le ri ne in dir -
ge ne me ye cek ni te lik ve un sur lar tah min edi le mez ve kon van si yo nel ne den-
so nuç iliş ki le ri ile açık la na maz bir ta kım di na mik ler ya rat mak ta dır lar. Di ğer
yan dan kar ma şık lık ku ra mı na gö re do ğa den ge si ya da in sa nın mü da ha le si
dı şın da va ro lan bir ha ki ki den ge du ru mu nun bu lun ma dı ğı nı var say mak ta -
dır. Eko lo jik sis tem ler de bu an lam da kao sun kı yı sın da bu lun mak ta ve du ra -
ğan iliş ki ler den zi ya de do ğal fe la ket ler ya da dü zen siz lik ler le sü re gi den bir
di na mi ğe bağ lı ola rak va rol mak ta dır lar. Kar ma şık lık yak la şı mı na da ya lı ola -
rak açık lan dı ğın da sis tem ler oto pi ye tik bir ya pı ya ya ni ken di ken di le ri ni
üre ten ve oluş tu ran bir sü re ci içe ren bir me ka niz ma ya sa hip tir ler. Bu kav -
ram sal laş tır ma da her bir sis tem un su ru ağ da ki di ğer un sur la rın üre tim ya da
dö nü şü mü ne kat kı da bu lun mak ta ve bu yol la sis tem ya da ağ ken di ken di -
ni sü rek li ola rak ye ni den üret mek te dir.

Dü zen ve ka os bu an lam da ken di le ri ne öz gü bir den ge üret mek te ve sis -
te min un sur la rı ne tam bir dü zen siz lik ya da anar şi du ru mun da, ne de tam
an la mıy la bir is tik rar du ru mun da bu lun mak ta dır. Do la yı sıy la “ka os anar şik
bir rast ge le lik” ol mak tan zi ya de bu tür sis tem ler de bir tür “dü zen sağ la yan dü -
zen siz lik” ola rak an la şıl ma lı dır.14 Sis te min par ça la rı ara sın da ki et ki le şim, bu
et ki le şi min so nuç la rı nı doğ ru dan yö ne ten mer ke zi bir hi ye rar şik ya pı dan
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yok sun dur. Bu so nuç lar ço ğu kez be lir siz ve ge ri çev ri le mez so nuç lar dır.
John Urry’nin kü re sel leş me ol gu su nun an la şıl ma sın da kar ma şık lık ku ram la -
rı nı te mel bir araç ola rak gör me sin de ki te mel ler den bi ri si, bu ku ram la rın
düa lis tik bir yak la şı mı red de de rek, sis tem ve sis te min ak sak lık la rı nı bir bir le -
ri ne kar şıt ola rak gör mek ye ri ne, bu iki ha li bir bi ri nin ta mam la yı cı sı ola rak
gör me eği li min de ol ma sı dır. Urry kü re sel sis te mi kar ma şık, tah min edi le mez
ve ge ri çev ri le mez sü reç le ri için de ba rın dı ran bir sis tem ola rak gör mek te, an -
cak bu sis te mi anar şik bir sis tem ola rak gör mek ye ri ne, pa ra dok sal gi bi gö -
zük se de dü zen siz li ğe da ya nan bir dü zen ola rak ta hay yül et mek te dir.

Kü re sel Ağ lar, Kü re sel Akış lar ve Kü re sel Sis tem

John Urry’nin gü nü müz kü re sel sis te mi ni so yut la ma mı za ya ra ya cak me -
ta for ara yı şı kav ram sal laş tır ma sı na te mel ola cak ni te lik te dir. Urry mo dern
top lu mun me ta fo ru nun sa at, ma ki ne ler ve ob jek tif (fo tog ra fik lens) ol du ğu -
nu be lirt tik ten son ra gü nü müz bil gi top lu mu nun me ta fo ru nun ho log ram ol -
du ğu nu id di a eder.15 Ho log ram üze rin de ki bil gi be lir li bir böl ge de bu lun -
maz; bi la kis her han gi bir böl ge tüm ho log ra mın bil gi si ni içe rir, onu ima eder.
Do la yı sıy la ho log ram da bir bi rin den ay rı se bep ve so nuç la rın aran ma sı bey -
hu de dir, bağ lan tı lar an lık ve do ğaç la ma ku ru lur. Bu me ta for Urry’ye kü re sel
ağ la rın ya da bir ağ ola rak ör güt len miş kü re sel sis te min man tı ğı nı an la ma da
bir çı kış nok ta sı sağ lar.

Kü re sel ola rak bü tün leş miş ağ lar kav ra mı Urry’nin bu ho log ram man tı -
ğı nı kü re sel sis tem için so mut laş tır ma sı na yar dım cı ol mak ta dır. Bu ağ la rı
oluş tu ran fark lı un sur la rın ara sın da ki me sa fe gö re li dir. Bu ağ lar bo yun ca ile -
ti len hiz met ler ve ürün le rin (ken di si be lirt me se de an la şıl mak ta dır ki sem -
bol le rin de) stan dart laş tı rıl ma sı ve ru tin leş ti ril me si ge rek mek te dir. Urry, glo -
bal ağ la ra McDo nald’s, Co ca-Co la, Gre en pea ce, Sony, Mac hes ter Uni ted gi bi
ör nek ler ver mek te dir.16 Ulu sö te si şir ket le rin te mel ör güt len me bi çi mi de kü -
re sel ola rak bü tün leş miş ağ lar la te mel len mek te dir. Bu kü re sel ağ lar za man
ve me ka na iliş kin al gı la rı dö nüş tü re cek bi çim ler de akış kan ve yer siz-yurt -
suz laş tı rıl mış (de ter ri to ri ali zed) ağ lar dır.

John Urry’nin kü re sel ağ lar kav ra mı ile bi raz dan açık la na cak kü re sel akış -
lar kav ra mı ara sın da kur du ğu kar şıt lık yak la şı mı nın te mel nok ta la rın dan bi -
ri si ni oluş tur mak ta dır. Urry akış la rın da ağ lar içer di ği ni ka bul et se de ağ kav -
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ra mı nın ken di akış kav ra mı na te mel oluş tu ra cak eşit siz da ğı lım, an lık gö rü -
ne bil me ve tah min edi le mez form la ra bü rün me gi bi özel lik le ri açık la ya ma dı -
ğı nı id di a et mek te dir.17 Kü re sel akış lar kıs men kü re sel dü zen ce be lir len se de,
Urry bu akış la rın ka çış nok ta la rı bul ma po tan si ye lin de ol duk la rı nı ima et -
mek te dir. Bu akış la rı dal ga me ta fo ruy la açık la ma ya ça lı şan Urry, bu dal ga la -
rın be lir li bir kal kış nok ta sı içer me di ği ni ve sa bit bir amaç ve ya ko nu ma doğ -
ru yö nel me dik le ri ni be lirt mek te dir. Bu akış la ra ör nek ola rak in san do la şı mı -
nı, in ter ne ti, kü re sel pa ra do la şı mı nı, sos yal ha re ket le ri ver mek te dir.18

Urry bu iki fark lı düz lem ara sın da bir kar şıt lık ku rar ken as lın da kü re sel -
leş me ye in dir ge me ci yak la şım la rı red det me ye ça lış mak ta dır. Kü re se li ni ha i
bir den ge den ya da dü zen den yok sun bir sis tem ola rak ta rif ler ken, bu sis te -
min fark lı dü zey ve öl çek ler de iş le yen ve fark lı or tam la rın oluş ma sı na ne den
olan fark lı sis tem le rin bü tün le şi mi ola rak gör mek te dir. Bu da ken di de yi miy -
le ‘kü re sel bir top lum’ ya da ‘kü re sel ik ti da rın tek bir mer ke zi’ gi bi kav ram -
la rı red det me si ne yol aç mak ta dır.19 Kü re sel leş me bu yak la şım da kül tü rün
ho mo jen leş me si ya da ar tan sos yo-eko no mik eşit siz lik ler gi bi doğ ru sal bir
ta kım et ki ler ya rat maz. Kü re sel sis te min te mel açık la yı cı ni te li ği Urry’ye gö -
re kü re sel kar şı lık lı ba ğım lı lık ve kar ma şık lık tır.20 Sis tem açık bir sis tem ol -
mak la bir lik te, bir bi riy le kar şı lık lı ba ğım lı ve me lez leş miş ağ la rı ve akış la rı
içer mek te dir. Bu nok ta da Urry, özen le sis te min oto pi ye tik bir ken di ken di ni
üret me ve sür dür me ni te li ği ta şı ma dı ğı nı be lirt mek te, bu tür bir var sa yı mın
kü re sel bir iş lev sel ci lik ve ya bir tür kü re sel komp lo te ori si an la mı na ge le ce -
ği ni öne sür mek te dir.

Urry’nin for mü las yo nu nun bel ki de en il ginç bö lü mü nü, sos yo lo ji nin do -
ğu şun dan be ri en faz la il gi len di ği so run lar dan bi ri si, ya ni sos yal dü ze nin
sağ lan ma sı ve ik ti dar so ru nu nu tar tış tı ğı bö lüm oluş tur mak ta dır.21 Urry sos -
yal dü ze ne iliş kin özel lik le iş lev sel ci yak la şım la rın te mel kav ram sal prob -
lem le ri ni dört fark lı nok ta da açık la mak ta dır.22 Ön ce lik le bu yak la şım la rın
ya şa yan bir or ga niz ma ile ya şa yan bir sis tem ara sın da bir ay rım yap ma dık -
la rı nı söy ler. Bu da sos yal dü zen kav ra mı nın ba sit ve sa bit bir şey ola rak al -
gı lan ma sı na yol aç mak ta dır. Kar ma şık sis tem le rin in ce len me si bu ba sit sos -
yal dü zen kav ra mı nın sor gu lan ma sı na yol aça cak tır. Ay rı ca, sos yal dü ze ni
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oluş tu ran un sur lar hak kın da da bu yak la şım lar yü zey sel bir açık la ma bi çi mi
ge tir mek te dir ler. Par sons’ta de ğer ler ve norm la rın hi ye rar şi si ile sağ la nan bir
sos yal den ge nos yo nu nu eleş ti rir ken, bu yak la şı mın sos yal ya şa mın akış kan
özel lik le ri ni ve bu nun la bir lik te sa bit ve ve ri li bir sos yal den ge nin im kan sız -
lı ğı nı hi çe say dı ğı nı be lirt mek te dir. Di ğer yan dan bu yak la şım lar sos yal sis -
te mi ken di ne ye ter li, ka pa lı bir sis tem ola rak ta hay yül et miş ler ve gü nü müz -
de gi de rek ar tan ulu sö te si kar şı lık lı ba ğım lı lı ğa ce vap ola cak ni te lik te bir
kav ram sal laş tır ma ger çek leş ti re me miş ler dir. Son ola rak, sos yal dü zen kav ra -
mı nın için de ki sos yal, bu yak la şım la rın dü şün dü ğü nün ak si ne faz la ca he te -
ro jen bir kav ram dır ve sos yal sü reç ler de hay li kar ma şık bi çim ler de ger çek -
leş mek te dir. Urry bu tür bir sos yal dü zen kav ra mı na kar şı, top lum sa lın çev -
re si ile kar ma şık bağ lan tı lar ku ran fark lı laş mış sis tem ler ola rak ta hay yül
edil me si ni ve dü zen ve kao sun içi çe li ği ni vur gu la yan bir yak la şım öner mek -
te dir.23 Bu tür bir yak la şım Urry’ye gö re be lir le nim ci lik ve öz gür ira de ara -
sın da ku ru lan di ko to mi nin aşıl ma sı na yol aça cak tır. An cak Urry bu tür bir
yak la şı mın ge ti re bi le ce ği teh li ke yi sez miş ve Mar ga ret Thatc her ile en iyi ifa -
de si ni bu lan ne o- li be ra liz min ‘top lum di ye bir şey yok tur’ öner me si ne kar -
şı top lu mun var lı ğı nı sa vun ma yo lu seç miş tir. Urry’ye gö re top lum lar va rol -
ma yı sür dür mek te dir ler an cak top lum sal ka pa si te, kü re sel kar ma şık lık sis -
tem le ri nin bi rer un su ru ol ma la rı ile bir lik te dö nü şüm ge çir miş tir.24 Bu sis -
tem ler den ge sağ la ma yö nün de bir eği lim içer me mek te dir; kü re sel ağ lar ve
akış lar top lum sa lın ken di si ni ve sos yal dü zen form la rı nı sü rek li bi çim ler de
dö nüş tür mek te dir. Sos yal dü zen ar tık be lir li sı nır lar la be lir len miş alan lar da
de ğil fark lı ‘dü zen ada la rın da’ kü re sel kar ma şık lık sis te mi nin me ka niz ma la -
rı ile bir lik te oluş mak ta dır.25

Kü re sel leş me li te ra tü rün de bel ki de en çok tar tı şı lan nok ta ulus- dev let le -
rin ik ti dar ya pı sı ve et kin lik ala nın da ki dö nü şüm ler le il gi li dir. Kü re sel leş me
üze ri ne er ken dö nem li te ra tür de, kü re sel leş me ile bir lik te ulus dev let le rin gü -
cü nün ve et kin li ği nin gi de rek azal dı ğı ve ik ti da rın ulu sö te si bir ta kım ya pı lan -
ma lar da top lan dı ğı tes pit le ri ha kim dir. An cak da ha son ra ki ge liş me ler so ru -
nun bu ka dar ba sit ol ma dı ğı nı gös ter miş tir. Kü re sel öl çek te ör güt le nen eko -
no mik sis tem ve ulu sal sı nır la rın gi de rek da ha faz la ge çir gen ha le gel me si,
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ulus-dev let le rin ik ti da rı nın ye ni gö rev ler ve et kin lik alan la rı çer çe ve sin de ye -
ni den ta nım lan ma sı na yol aç mış tır. John Urry kü re sel kar ma şık lık yak la şı mı
ek se nin de, ulus- dev le tin hük met me ala nı nın ar tık gö re li ola rak sa bit ve çer -
çe ve si ke sin bi çim ler de ta nım lan mış ulu sal sı nır lar ol ma dı ğı nı be lirt mek te,
kü re sel ağ lar ve akış lar te me lin de olu şan ye ni et kin lik alan la rı nın var lı ğı na
işa ret et mek te dir.26 Urry, kü re sel kar ma şık lı ğın pa ra dok sal bir so nu cu ola rak,
dev le tin ro lü nün kü re sel ağ lar ve akış lar te me lin de olu şan ye ni me kan sal
kon fi gü ras yon la rın olu şu mu bağ la mın da gi de rek art tı ğı nı be lirt mek te dir.

So nuç Ye ri ne

Kuş ku suz bu me tin John Urry’nin Glo bal Comp le xity isim li ça lış ma sın da
or ta ya koy du ğu tüm nok ta la rı ele al ma id dia sı ta şı mı yor. Bu ra da Urry’nin
yak la şı mı nın bel ke mi ği ni oluş tu ran kü re sel ağ lar ve kü re sel akış lar ara sın -
da ki kav ram sal ay rım, sos yal dü ze nin için de bu lun du ğu muz sü reç te ye ni -
den ele alın ma sı so ru nu ve ulus-dev let le rin ik ti dar ya pı sın da ki de ği şim ler
ele alın ma ya ça lı şıl dı. Urry’nin kü re sel leş me sü re ci ni kar ma şık lık ku ram la rı
ara cı lı ğıy la da ha iyi kav ram sal laş tı ra ca ğı mız id di asın da ki met nin de, kü re sel
ağ lar ve kü re sel akış lar ara sın da ki ay rı mın kav ram sal ola rak ne ka dar te mel
ol du ğu nu gö re bi li yo ruz. An cak bu ay rım kav ram sal ola rak ba zı güç lük ler
içer mek te dir. Açık ça gö rül mek te dir ki Urry, kü re sel ağ lar bah sin de dü zen le -
yi ci bir yet ke ye da ha faz la gön der me yap mak ta, kü re sel akış la rı bu na kar şı -
lık ‘ka çış nok ta la rı’ içe ren bir alan ola rak ta nım la mak ta dır. Her ne ka dar kü -
re sel akış la rın da kıs men bu dü zen le yi ci yet ke ile dü zen len di ği ni söy le se de,
ay rı mı nın te me li ni oluş tu ran bu nok ta yı so mut laş tı ra ma mak ta dır. Urry’nin
kav ram sal laş tır ma sı nı kul la nır sak, bu gün kü re sel akış lar ala nı na gi ren bir -
çok alan as lın da kü re sel ağ la rı dü zen le yen yet ke ce sı nır lan dı rıl mak ta, ka çış
nok ta la rı bü yük öl çü de ka pa tıl mak ta dır. Çı kı şı iti ba riy le ta ma men sis te min
man tı ğı na ay kı rı iş le yen in ter net, bu gün kü re sel eko no mi nin te mel do la şım,
da ğı tım ve de net le me araç la rın dan bi ri si ha li ne gel miş tir. Hat ta yi ne ken di
kav ram sal laş tır ma sı nı kul la nır sak sim ge ler ve imaj lar eko no mi sin de in ter ne -
tin bu gün edin di ği rol, onu di ğer med yum la rın he men hep si nin önü ne ge çir -
me ye nam zet tir. Di ğer yan dan, kü re sel fi nans akış la rı her ne ka dar ön gö rü -
le mez bi çim ler de olu şu yor gi bi gö zük se de, ken di için de bir çok ga ran ti ve
risk yö ne ti mi ne yö ne lik be lir gin yön tem ler ve ‘akış yol la rı’ içer mek te dir. Ay -
nı şe kil de in san do la şı mı da kü re sel sis te min uzun va de li çı kar la rı nı kol la ya -
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cak bir çok dü zen le yi ci alan la sı nır lı dır. Bu alan la rın kav ram sal laş tı rıl ma sı ve
ara la rın da ku ru lan ay rım la il gi li bir di ğer sı kın tı da doğ ru dan bu iki ala nın
ta ri fiy le iliş ki li dir. Her iki si de tah min edi le mez lik ve ge ri çev ri le mez lik özel -
li ği ta şı yan bu iki ala nın bir bi rin den na sıl fark lı laş tı ğı nı an la mak güç leş mek -
te dir. Ör ne ğin stan dart laş ma ve ru tin leş me yi kü re sel ağ la rın te mel ni te lik le -
ri ola rak gö rür sek, kü re sel sis tem de kü re sel akış lar ola rak gö rü nen ala nın da
bu iki ni te li ği ta şı ya bil di ği gö rül mek te dir. Sos yal ha re ket le rin do ğa sı nın gi -
de rek es nek, kim lik po li ti ka la rı na yas la nan, ye rel ci bir gö rü nüm al dı ğı nı, bu
özel lik le rin kü re sel ağ lar kav ra mıy la be lir le nen ala nın da te mel ni te lik le ri ol -
du ğu, hat ta kü re sel eko no mi nin kül tü rel te mel le ri ni oluş tur du ğu nu ra hat lık -
la göz le ye bi li riz.

Urry’nin kü re sel leş me sü re ci ne iliş kin kav ram sal laş tır ma sın da bir di ğer
güç lük, in dir ge me ci bir kü re sel leş me an la yı şı nı red de der ken or ta ya çık mak -
ta dır. Da ha ön ce be lir til di ği gi bi Urry, kül tü rün ho mo jen leş me si ya da sos yo-
eko no mik eşit siz lik le rin gi de rek ar tı şı gi bi ge nel ge çer bir ta kım et ki le ri red -
det mek tey di. An cak gü nü müz de kü re sel leş me nin te mel ide olo ji si olan ne o-
li be ra liz min hem ül ke le rin ken di iç le rin de hem de fark lı ül ke ler ara sın da
eşit siz li ği ar tır dı ğı nı, fark lı eko no mik ve sos yal gös ter ge le ri ka ba ca son 20-30
yıl bo yun ca göz le yen bi ri si nin red det me si müm kün de ğil dir. Ay nı şe kil de
far kın kut san ma sı ve gi de rek da ha faz la me ta laş ma sı so nu cu nu ge ti ren ye -
rel lik fe ti şiz mi nin, gö rü nüş te kül tü rel ko ru ma yı sa vun du ğu nu an cak so nuç -
ta fark la rı ya da ye rel li ğe ait un sur la rı he men her ke sin tü ke te bi le ce ği bi çim -
de eh li leş tir di ği ni ra hat lık la göz lem le ye bi li riz. Bu na kül tü rün ho mo jen leş -
me si gi bi de mo de bir isim tak ma sak da, bu sü re cin ra hat lık la fark la rın ve ye -
rel lik le rin eh li leş ti ril me si ve tü ke ti me uy gun ha le ge ti ril me si şek lin de ta nım -
la na bi le ce ği ni söy le ye bi li riz. ‘Uzak’ Do ğu kül tü rü nün gi de rek me ta laş ma sı,
Do ğu spi ri tü el li ği nin fark lı form lar da sa tı la bi lir ha le ge ti ril me si, fark lı mü zi -
kal ge le nek le rin ba zen ta ma men Ba tı lı laş tı rı la rak Dün ya Mü zi ği for mun da
pa zar lan ma sı bu na ve ri le cek en be lir gin ör nek ler dir.

Ulus-dev let le rin ik ti dar ya pı sın da ki de ği şim ler ve et kin lik alan la rı nın dö -
nü şü mü bah sin de de Urry, tes pit et ti ği de ği şi min kü re sel leş me ye iliş kin yak -
la şı mı ile çe liş ti ği alan la rı ye te rin ce ay dın la ta ma mak ta dır. Ulus- dev let le rin
kü re sel akış la rın ve ağ la rın ne re dey se ga ran tö rü gi bi ye ni den ta nım lan dı ğı bu
sü reç te, ulu sö te si gi bi gö rü nen form la rın özel lik le kriz an la rın da ve risk yö -
ne ti min de ulus-dev let sı nır la rı içi ne çe kil di ği ni göz lem le mek te yiz. Di ğer yan -
dan özel lik le in san do la şı mı ve iş gü cü nün me kan sal da ğı lı mın da ulus-dev let
ya da Av ru pa Bir li ği gi bi fark lı ulus- dev let le rin bir lik te li ğin den ve ulus-dev -
let man tı ğı ile oluş muş ye ni böl ge sel güç le rin çı kar la rı nın öne geç ti ği ni gör -
mek te yiz. Kör fez Sa va şı ne ti ce sin de kay nak la rın pay la şı mın da da ulus-dev -
let le rin et kin lik le ri ni ha len ulu sal sı nır lar man tı ğı için de sür dür dük le ri ni göz -
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lem le dik. Do la yı sıy la, ulus-dev le tin ik ti dar ya pı sın da ki de ği şim le rin ve et kin -
lik alan la rın da ki kay ma la rın kü re sel ağ lar ve akış lar te me lin de ye ni den dü şü -
nül me si zo run lu ol ma sı na kar şın, ulus-dev le tin kü re sel leş me ön ce si ko nu mu -
nu ve ro lü nü ta ma men terk et ti ği ni öne sür mek im kan sız dır.

Kuş ku suz Urry’nin yak la şı mı kü re sel leş me yi ana liz et mek te kat kı ya pı -
cı bir ta kım ön gö rü ler ve sa yıl tı lar da içer mek te dir. Ön ce lik le, sos yal dü zen
so ru nu nun ha len ka os ve dü zen ara sın da ku ru lan di ko to mi çer çe ve sin de
tar tı şıl ma sı kü re sel leş me sü re ci nin di na mik le ri açı sın dan ba kıl dı ğın da so -
nuç suz bir ça ba ola rak gö rün mek te dir. Kü re sel sis te min ye ni den-üre tim
me ka niz ma la rı nın bir tür ‘dü zen siz dü zen’ kav ra mı et ra fın da an la şıl ma sı
öne ri si, Urry’nin te mel kat kı la rın dan bi ri si dir. Di ğer yan dan, bah se dil di ği
gi bi bir ta kım so run lar ta şı sa da, Urry’nin kü re sel leş me ye ge ti ri len in dir ge -
me ci ve te le olo jik bir ta kım yak la şım la ra ge tir di ği eleş ti ri, sü re cin ken di
me ka niz ma la rı nın bu tür bir in dir ge me ci man tı ğa uy ma dı ğı yö nün de ki
sap ta ma sı ufuk açı cı ni te lik te dir. Sü re cin ken di man tı ğı na pa ra dok sal gi bi
gö rü nen bir ta kım ge liş me ler le iş le yen ve dü zen siz bir dü zen or ta ya ko yan
bir sü reç bu tür in dir ge me ci ve te le olo jik yak la şım lar la açık la na maz. John
Urry’nin ki ta bı de ğer li ön gö rü ler ve kü re sel leş me sü re ci ni da ha iyi ana liz
ede bil me mi zi sağ la yan nok ta lar içer se de özel lik le yu ka rı da bah se di len
alan lar da ba zı kav ram sal güç lük ler ta şı mak ta dır. Özel lik le kar ma şık lık ya
da ka os ku ram la rı nın kü re sel leş me sü re ci ne uy gu lan ma sı an la mın da öz -
gün ve kat kı ya pı cı ni te lik te bir ça lış ma dır.
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