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Özet: Batı dünya egemenliği XIX. yüzyıldan günümüze iki yüz yıldır belli değişikliklerle ken-
di varlığını sürdürdü. Batı ve Batı-dışı toplumlarda geçerli olan toplumsal değişme kavramı da
bu çerçeve içinde temel aktörlerini ve örgütlenmesini her dönemde yeniden tanımlamak zorun-
da kaldı. Batı’nın kendi öncülüğünde başlattığı bu ilişkiler/değişiklikler Batı’nın yeniden örgüt-
lenmesi yanında Doğu toplumlarının da yeniden örgütlenmesini içerdiği için “evrensel” olarak
tanımlanmıştır. Batı’nın kendi düzenine verdiği üstünlük ve egemenlik ilişkilerini örgütlemesi
günümüzde küreselleşme, yeni dünya düzeni, yerelleşme gibi soyutlamalarla adlandırılmakta-
dır. Bu çalışmada bu konuyu ve dayanaklarını tartışacağız. 
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Western World Sovereignity from XIX. Century to These Days and the position of the
Changes it has had Today: Civil Society Against the State, City Oriented Localisation/Be-

coming a Periphery, the Uncertainty of Representation and the New Conservatism As a Base
of Global Imperial Organization

Abstract: From XIX. Century to these days Western world sovereignty has existed with certain changes.
The concept of social change that is valid in Western and Non-Western societies had to define its main agents
and organisation in this context in every period as well. These relations/changes that were started under
the own leadership of the West have been defined as “universal”. Because it included not only the reor-
ganization of the West but also the reorganization of the Eastern societies. The West’s organizing of su-
periority and sovereignty relations that it provided with its own order is currently named as abstractions
such as globalisation, new world order, localisation. In this study we will discuss this subject and its bases.
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Ba tı dün ya ege men li ği XIX. yüz yıl dan gü nü mü ze iki yüz yıl dır bel li de -
ği şik lik ler le ken di var lı ğı nı sür dür dü. Ba tı ve Ba tı-dı şı top lum lar da ge -

çer li olan top lum sal de ğiş me kav ra mı da bu çer çe ve için de te mel ak tör le ri -
ni ve ör güt len me si ni her dö nem de ye ni den ta nım la mak zo run da kal dı. Ba -
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tı’nın ken di ön cü lü ğün de baş lat tı ğı bu iliş ki ler/de ği şik lik ler Ba tı’nın ye ni -
den ör güt len me si ya nın da Do ğu top lum la rı nın da ye ni den ör güt len me si ni
içer di ği için “ev ren sel” ola rak ta nım lan mış tır. Ba tı’nın ken di dü ze ni ne ver -
di ği üs tün lük ve ege men lik iliş ki le ri ni ör güt le me si gü nü müz de kü re sel leş -
me, ye ni dün ya dü ze ni gi bi so yut la ma lar la ad lan dı rıl mak ta dır. Kü re sel leş -
me ger çek te Ba tı dü ze ni nin Ba tı-dı şı top lum lar da yay gın laş ma sın dan baş -
ka bir şey de ğil dir. Bu nun tek bir bi çim ka zan ma sı da zo run lu de ğil dir. Gü -
nü müz de or ta ya çı kan mo dern leş me eleş ti ri le ri ni de bu açı dan ele al mak
ge re kir. ABD mer kez li ye ni dün ya dü ze ni Do ğu-Ba tı iliş ki le rin de ken di
adı na ye ni bir ör güt len me yi gün de me ge ti rir ken XIX. ve XX. yüz yıl da or ta -
ya çık mış dün ya gö rüş le ri ne ve top lum mo del le ri ne kar şıt eleş ti rel bir ta vır
al mak zo run da kal mış tır. An cak bu de ği şim için de de ğiş me yen te mel iliş ki
Ba tı’nın Do ğu üze rin de ki ege men lik ve üs tün lü ğü dür. Post mo der nizm ve
kü re sel leş me nin mo dern leş me den hem bir ko puş, hem de bir sü rek li lik
ola rak ta nım lan ma sı bu ne den le dir.

XIX. yüz yıl dan XXI. yüz yı la Ba tı’nın dün ya ege men li ği ör güt len me si bel -
li yı kım lar, çe liş ki ve ça tış ma lar pa ha sı na ger çek leş miş tir. Gü nü müz de bu
du rum bir yan dan top lum la rın ken di var lık la rı nı ko ru mak için kim lik le ri nin
sa vu nul ma sı na dö nü şen et ni si te, din, cins dü ze yin de ye ni bir mu ha fa za kar -
lı ğın or ta ya çık ma sı na ne den olur ken, bu kim lik sa vu nu su nun ye ni bir ge liş -
me ye ve atı lı ma izin ver me me si kim lik so ru nu na ne den ol mak ta dır. Dev le te
kar şı si vil top lum, ye rel leş me/ taş ra laş ma, kü re sel kent ve tem si lin be lir siz -
leş me si (kü re sel im pa ra tor luk sis te mi nin da ya nak la rı ola rak) es ki top lum ör -
güt len me si ne eleş ti ri bi çi min de dir. Ta ri hin, top lum sa lın, ulus-dev le tin, sos -
ya liz min so nun dan söz edil me si bu ne den le dir. Ba tı gü nü müz de Ba tı dı şı
top lum la rı kap sa yan ev ren sel lik id di asın dan vaz geç miş tir. Kü re sel leş me in -
san lı ğı tah rip eden bir kı sır dön gü ye dö nüş müş tür. Mo dern top lum dü ze nin -
de ka os, sis tem dı şın da de net len me si müm kün ol ma yan ge çi ci bir be lir siz lik
ve teh dit du ru mu nu ta nım lar ken ye ni dö nem de ka os uz laş ma yol la rı nın tı -
kan ma sı nı, fark lı lık la rın ve be lir siz li ğin mut lak laş ma sı nı be lirt mek te dir.
ABD tek mer kez li dün ya ege men li ği bü tün dün ya da in san lı ğın bir lik eği li -
mi ne kar şıt bir bi çim de top lum lar ve uy gar lık lar ara sın da ki kar şıt lık ve çe -
liş ki ye da ya lı ye ni bir den ge yi/den ge siz li ği gün de me ge tir mek te dir. Ye ni
dün ya dü ze nin den ye ni dün ya dü zen siz li ği ola rak da söz edil me si, Do ğu-
Ba tı iliş ki le rin de Ba tı le hi ne olan den ge siz li ğin ken di si ni kriz le re da ya lı ola -
rak sür dü re bil me si bu nun be lir ti si dir.

Gü nü müz de, Sov yet ler Bir li ği’nin tas fi ye si son ra sın da gün de me ge len
ABD dün ya dü ze ni al ter na tif siz tek se çe nek ola rak su nul mak ta dır. İl ginç
olan, Do ğu’da Ba tı dün ya ege men li ği ne kar şı çı ka cak ye ni bir ör güt len me -
nin ol ma dı ğı ve al ter na tif ye ni bir dü zen an la yı şı nın or ta dan kalk tı ğı bir dö -
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nem de bü tün dün ya için ge çer li bir uy gar lık kri zin den ve yö ne te me me du -
ru mun dan, kı sa ca kao sa da ya lı kü re sel bir dün ya dü ze nin den söz edil me si -
dir. Sis tem ken di be lir siz li ği ni mut lak laş tı rır ken (de ğiş mez kim lik le re da ya -
lı ola rak) par ça lan mış, yön süz bir dön gü yü dün ya nın ka de ri ha li ne ge tir -
mek te dir. Geç miş te sis tem dı şın da gö rü len ve teh dit oluş tu ran un sur lar ger -
çek bir teh dit ol mak tan çık tı ğın da mar ji nal un sur lar ola rak sis tem içi ne da -
hil ol muş tur. Kriz ler ar tık sis te min gü cü nü onay la yan ve pe kiş ti ren bir bu -
na lı mın ifa de si dir. ABD dün ya ege men lik dü ze nin de ka os aşıl ma sı ge re ken
bir kriz du ru mu ve ya teh dit ola rak gö rül me mek te dir. Ka os, dün ya dü ze ni -
nin bir un su ru ola rak iç sel leş miş tir. Ba tı ya yıl ma cı lı ğı hiç bir sı nır ta nı ma ya -
cak bi çim de tah rip kar bir dü zey de or ta ya çı kar ken mev cut dü ze nin aşı la -
ma ya ca ğı inan cıy la ta ri hin so nu nu ilan ede rek ege men li ği ni mut lak laş tır -
mak ta dır. Bu çe liş ki li du ru mun ifa de si bü tün dün ya da li be ral-mu ha fa za kar
ye ni bir ya pı nın, içe ka pan ma nın ve ye rel leş me nin gün de me gel me si bi çi -
min de dir. Ye ni dö nem de ABD im pa ra tor luk ör güt len me siy le mer ke zi top -
lum ör güt len me le ri nin tas fi ye si nin öte sin de top lum la rın çö zül me si ve bir
tür ye rel leş me si/taş ra laş ma sı “öz gür leş me/dev rim” ola rak ad lan dı rıl mak ta -
dır. Kü re sel leş mey le bir lik te ik ti sa di açık la ma la rın göz den düş me si, top lum
so run la rı nın çö zü mün de bü tün sel ara yış la rın terk edil me si ve oto ri ter ola -
rak ta nım lan ma sı, kim lik tar tış ma la rı nın mut lak laş ma sı, öz gür lük adı na ye -
rel leş me nin, taş ra laş ma nın, kim lik ve böl ge sel dü zey de özerk li ğin sa vu nul -
ma sı bo şu na de ğil dir. Özerk lik (ye rin den yö ne tim, de san tra li zas yon) ABD
kü re-ye rel dün ya dü ze ni nin bir par ça sı dır. Kü re-ye rel dün ya dü ze nin de şe -
hir le re ay rı bir yer ve ril me si bu ne den le dir. De mok ra tik leş me, öz gür leş me,
ka tı lım der ken bu an lam da bir bü tün leş me/ege men lik an la şıl ma lı dır. Ye ni
dün ya ege men lik dü ze ni için de ye rel leş me/taş ra laş ma ye rel güç ve oto ri te -
le rin dar çı kar la rı nın öz gür leş me si ni be lirt mek te dir. Bu öz gür leş me (li be ral-
mu ha fa za kar lık) böl ge sel dü zey de ulus la ra ra sı ege men lik iliş ki le ri ne da ha
çok ba ğım lı lı ğın te sis edil me si, de ne ti min ye rel öl çek te ve ken di ye rel özel -
lik le ri ve iliş ki le ri ze mi nin de ku rul ma sı an la mın da dır. Ye re lin kü re sel leş me -
nin bir par ça sı ol ma sı ka çı nıl maz ola rak em per ya list sö mü rü ve de ne tim
me ka niz ma sı nın en üst dü zey de ba ğım lı lık iliş ki le ri ge liş tir me si ni ko şul la -
mak ta dır. Geç miş te ulu sal ile ev ren sel ara sın da ku ru lan iliş ki ye ni dö nem -
de ye rel oto ri te ler ile ABD kü re sel leş me si ara sın da ku rul mak ta ve ye ni sta -
tü ko nun/ve sa yet dü ze ni nin te me li ha li ne ge ti ril mek te dir. Ye rel leş me ik ti sa -
di, ida ri, hu ku ki, eğit sel, di ni dü zey de mer kez den/ulus-dev let ten kur tul ma
ola rak ta nım lan ma sı na kar şı lık ger çek te ABD ege men lik iliş ki le ri te me lin de
ger çek leş ti ği için da ha güç lü bir ba ğım lı lık/de ne tim al tı na gir me nin ko şu lu
ol mak ta dır. Tür ki ye’de de AB ile iliş ki li ola rak hu ku ki, ida ri, eği tim vb.
alan la rın da bel li dü zen le me le rin ya pıl ma sı, ye rel yö ne tim şar tı nın ge ti ril -
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me si, bü yük şe hir ör güt len me le ri bu tür bir özerk li ğin ku rum sal laş ma sı
için dir. Kü re sel ege men lik iliş ki le rin de şe hir/be le di ye ler ken di ba şı na bir
kim lik ör güt len me si nin ana for mu ol mak ta dır. Kü re sel iliş ki le re bağ lı lık, ye -
ni den ta nım la nan kül tü rel kim lik ve ye rel lik te me lin de oluş mak ta dır. ABD
ye ni dün ya dü ze ni bir yan dan ken di ege men li ği ni ulus-üs tü, ko şul lar-üs tü,
ta rih-üs tü ola rak ta nım la ya rak kü re sel leş me ye doğ ru gi der ken, di ğer yan -
dan böl ge sel leş me/ye rel leş me iliş ki siy le mev cut ege men lik iliş ki le ri nin bi -
çim de ğiş tir me si ne yol açı yor. An cak Ba tı dün ya ege men li ği nin te me li Do -
ğu-Ba tı iliş ki le ri nin de ne ti mi ne da yan dı ğı için Ba tı’nın Ro ma im pa ra tor luk
ör güt len me si nin öte sin de ye ni bir öne ri si gü nü müz de de yok tur. Ba tı’nın
Or ta Çağ’da dün ya ege men li ği söz ko nu su ol ma dan di ni dü zey de Ro ma
İm pa ra tor lu ğu’nu ye ni den kur ma ça ba sı ba şa rı lı ol ma mış tır. Gü nü müz de
ABD, dün ya ege men li ği ni elin de tut ma nın ver di ği güç le bü tün dün ya yı
ken di ege men li ği çer çe ve sin de ye rel leş tir me ye, taş ra laş tır ma ya ça lış mak ta -
dır. Ulus-dev le tin ya nın da ulus la ra ra sı sis te min de tar tış ma lı ha le gel me si,
tem si li ye tin ye rel li ğe, et ni si te ye, di ne, cin se vb. da ya lı kim li ğe in dir gen me -
si, kü re sel ege men lik iliş ki le ri nin bir uzan tı sı ola rak be lir siz leş me si, bu la -
nık laş ma sı de mok ra si ve hu kuk kri zi ni or ta ya çı kar mak ta dır.

Kü re sel leş me, Ba tı-dı şı ül ke ler için zo run lu bir amaç ola rak gös te ril me si -
ne rağ men, Ba tı ta ra fın dan baş la tıl mış tır. Kü re sel leş me nin tam ör ne ği
ABD’dir. Di ğer bir de yiş le kü re sel leş me bel li bir dev let le, ABD ile öz deş tir.
ABD dı şın da ki ül ke ler için kü re sel leş me iz len me si ge re ken bir de ği şim ve
ye ni den ya pı lan ma dır. Bu du rum da mev cut top lum ya pı sı ve ör güt len me si -
ne yö ne lik bel li eleş ti ri ler ge tir mek müm kün ola cak tır. ABD’nin kay nak lık
et ti ği iliş ki le rin dı şı na dü şen top lum lar ta ri hi ge liş me nin dı şı na çık mış, mar -
ji nal, ağır lık ta şı ma yan top lum lar ola rak de ğer len di ri le cek tir. ABD gü nü -
müz de Ba tı’nın ye ni ve tar tı şıl maz mer ke zi du ru mun da dır. Bu ko nu mu nu
ye ni iliş ki ler oluş tu rup ge liş tir me si ve bu iliş ki le ri de ne tim al tın da tut ma sıy -
la ka zan mış tır. ABD’nin ba şa rı sı Do ğu-Ba tı iliş ki le ri nin de ne ti mi ni ge le nek -
sel Do ğu’nun her tür lü ka rış ma sın dan uzak tut ma sıy la sağ la mış ol ma sı dır.
ABD, Ba tı’nın Do ğu üze rin de ki üs tün lü ğü nü ge liş ti ren ve sü rek li li ği ni sağ -
la yan ye ni bir sis tem ge tir di ği için Ba tı için de ön cü dür ve tam kü re sel leş me -
nin ör ne ği du ru mun da dır. XIX. yüz yıl Ba tı’da bur ju va zi nin ik ti da rı al dı ğı ve
top lu mu ken di si ne gö re bi çim len dir di ği bir yüz yıl dı. Esas so run Ba tı dün ya
ege men li ği ne ge le nek sel Do ğu uy gar lık la rı nın ka tıl ma sı ol muş tur. Ba tı XIX.
yüz yıl da dün ya ege men li ği ni ele ge çi rir ken ken di için de ön cü lük çe kiş me si
ne de niy le bel li so run lar la kar şı laş mış tır ama bu so run la rın çö zü müy le Ba tı-
dı şı top lum la rın da so run la rı nın çö zü le ce ği id di asın da dır. Bu ne den le top -
lum sal de ğiş me ve ge liş me an la yı şı Ba tı mer kez li ye ni iliş ki le re ka tıl ma bi çi -
min de dir. Dev let ve yö ne ti ci kad ro lar bu yön de bel li gö rev ler üst len miş ve
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ye ni ge liş me ler es ki dü ze ne kar şıt lık bi çi min de ta nım lan mış tır. Ba tı’da sı nıf -
lar ve top lum lar ara sın da ki çe kiş me ge le nek sel Do ğu’nun zen gin lik le ri nin
pay la şıl ma sı ko nu sun da dır. Geç miş te Do ğu top lum la rı Ba tı’ya bo yun eğ se -
ler de ge liş me ler kar şı sın da bel li bir di renç gös ter miş ler dir. Os man lı bu açı -
dan ör nek tir. XX. yüz yıl da Ba tı için so run di renç gös te ren Do ğu top lum la rı -
nın de ne ti mi dir. Os man lı’nın tas fi ye siy le Ba tı bu yön de önem li bir aşa ma
gös ter miş tir. II. Dün ya Sa va şı son ra sın da ise ken di için de ki çe liş ki le rin ge tir -
di ği kriz ler den ka çın ma adı na ulus la ra ra sı ku rum la ra ih ti yaç du yul muş tur.
Ba tı et ki sin de oluş tu ru lan, an cak Ba tı- dı şı top lum la rın da ka tıl dı ğı si ya si,
ma li, ida ri ulus la ra ra sı ku rum lar top lum lar ara sı iliş ki ler de de ne ti min ve dü -
ze nin sağ lan ma sın da önem li bir rol oy na mış tır. Gü nü müz de kü re sel leş me ile
mev cut iliş ki le re eleş ti ri ler ge ti ri lir ken, ABD’yi top lum lar ara sı iliş ki le rin de -
ne ti min den ba ğım sız laş tı ran top lum sal de ğiş me an la yı şı gün de me ge ti ril -
mek te dir. Ba tı-dı şı top lum la rın ulus la ra ra sı iliş ki ler de ki et ki ve ağır lı ğı nı,
stra te jik ko nu mu nu ve öne mi ni or ta dan kal dı ran bel li dü zen le me ler kü re sel -
leş me ile ifa de edil mek te dir. Kü re sel leş me Ba tı’nın ege men li ği bü tün so nuç -
la rıy la or ta ya çık tık tan ve Do ğu’nun di ren ci or ta dan kalk tık tan son ra gün de -
me gel miş tir. ABD ken di ön cü lü ğün de baş lat tı ğı ye ni iliş ki ler için de ge le nek -
sel Do ğu top lum la rı nın de ne ti min den ba ğım sız laş tı ğı gi bi so run ve aç maz -
lar dan da Ba tı-dı şı top lum la rı (ulus-dev let ya pı sı, ta rih, li der lik vb.) so rum -
lu tut mak ta dır. ABD top lum ve ta ri hi ge liş me ler üze rin de ön cü, et ki li, üs tün,
ini si ya tif sa hi bi bir güç ola rak gö rül dü ğü için tam kü re sel leş me nin ör ne ği dir.
İn san lı ğın ge le ce ği ni be lir le di ği gö rü şü güç ka zan dı ğın da ar tık ABD as ke ri
uy gu la ma la rı, si ya se ti de tar tış ma dı şı ka la cak tır. ABD’nin Ba tı-dı şı top lum -
la rın çö zü mü nü tem sil eden bir si ya set öne ri si yok tur. Si ya set dü ze yin de ye -
ni ge liş me le ri sa vun ma nın müm kün ol ma ma sı ne de niy le kü re sel leş me ken -
di si ni gün de lik ya şam tar zı dü ze yin de bir öz gür leş me ola rak ta nıt mak ta dır.
Öz gür lük an la yı şı Ba tı dü ze nin den kop ma yı be lirt me di ği için top lum lar ara -
sı iliş ki ler dü ze yin de or tak bir ta vır ve da ya nış ma söz ko nu su de ğil dir.

Kü re-ye rel leş me top lum sal de ğiş me nin zo run lu bi çi mi ola rak Ba tı- dı şı
top lum lar için ge çer li bel li bir yö nü ve bi çi mi be lirt mek te dir. Esas tar tı şıl ma -
sı ge re ken bu dur. Yok sa top lum sal de ğiş me an la yı şı el bet te vaz ge çil mez dir.
Mev cut dün ya den ge sin den za rar gö ren, bu den ge de çı kar la rı ol ma yan top -
lum lar için top lum sal de ğiş me an la yı şı nı sa vun mak tan baş ka bir çı kar yol
yok tur. An cak me se le top lum sal de ğiş me ye kar şı çık mak de ğil, bu de ğiş me -
nin na sıl bir bi çim ala ca ğı, top lu mun is te ği ve çı kar la rı te me lin de olup ol ma -
dı ğı dır. So run la rın çö zü mün de söz sa hi bi ol ma dı ğı mız bir top lum sal de ğiş -
me yi sa vun mak müm kün de ğil dir. Kü re sel leş me ABD’nin öne ri si dir ve so -
run la rı yi ne Ba tı-dı şı top lum la rı dış la ya rak ken di çer çe ve si için de çöz me yi
amaç la mak ta dır. Gü nü müz de ABD’nin ta ri he ve top lum la ra yön ver me ça -
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ba sı ken din de/özün de bu lu nan bir üs tün lük ten kay nak lan ma mak ta dır. Ta -
ri hin di na miz mi nin kay na ğı top lum lar ara sı iliş ki ler dir. Ba tı’nın top lum lar
ara sı iliş ki le rin de ne ti mi ni elin de tut ma sı bu iliş ki le re et kin bir bi çim de ka tıl -
ma sı na ve yön ver me si ne izin ver mek te dir. Do ğu ve Ba tı ara sın da ki ben zer -
lik ler ya nın da fark lı lık la rın da kay na ğı kar şıt lık iliş ki si ta ra fın dan be lir len -
miş tir. Gü nü müz de de bu kar şıt lık aşıl ma mış tır. Ba tı, dün ya ege men li ği ni
elin de tut tu ğu için fark lı lık la rın öte sin de bu kar şıt lık la rı mut lak laş tır mak ta -
dır. Kü re-ye rel leş me fark lı lık la rın or ta dan kalk ma sı de ğil, Ba tı’nın ken di le -
hi ne olan den ge siz lik du ru mu nu mut lak laş tır ma sı dır. Do ğu top lum la rı nın
bu den ge ye/den ge siz li ğe et ki siz ve çı kar la rı na ters bir bi çim de ka tıl ma sı
ken di kim lik le rin den vaz geç me si ve ya taş ra laş ma sı an la mı na gel mek te dir.

Ba tı, XIX. yüz yıl dan bu ya na ken di ege men li ği ni ge liş ti re rek Do ğu top -
lum la rı için de et ki li ol muş tur. Ba tı için de ki den ge de ği şik lik le ri ve ye ni ara -
yış lar Ba tı-dı şı top lum la rı et ki le ye rek, çe şit li tep ki, ye ni tu tum alış lar bi çi -
min de or ta ya çık mış tır. Ba tı için de ki çe liş ki ve ça tış ma lar, ege men li ğin el de -
ğiş tir me si, Do ğu top lum la rı nı Ba tı için de ki fark lı lık lar dan ya rar lan mak ve
çe şit li it ti fak lar için de yer al mak bi çi min de çe şit li si ya set le re bağ lan ma ya
zor la mış tır. Geç miş te bu si ya si im kan la rı de ğer len dir me ça ba sı için de iş bir li -
ği ve uyum ça ba sı yü cel til miş, an cak bu iliş ki ler için de Do ğu top lum la rı nın
ken di kim lik le ri ni (mil li yet çi lik, din ci lik vb. ek se nin de) ye ni den ta nım la ma -
la rı bel li so run la ra ne den ol muş tur. Gü nü müz de ise du rum da ha fark lı dır.
Ba tı için de ki çe liş ki le re da ya lı ye ni bir si ya set ve or tak lık öner mek müm kün
ol ma dı ğı gi bi ABD’nin de böy le bir ara yı şı yok tur. Sov yet ler Bir li ği’nin tas fi -
ye si son ra sı tek-mer kez li ABD ege men li ği (kü re sel ege men lik oluş tur ma ça -
ba sı) ta ri he, top lum lar ara sı iliş ki le re bir di na mizm ka zan dır mış tır. An cak ça -
ba dün ya ege men li ği nin tar tı şıl ma sı ve ye ni bir top lum lar ara sı dü zen ara yı -
şı ol mak ye ri ne tek mer kez li ABD im pa ra tor luk dü ze ni ni oluş tur ma yö nün -
de ki de ği şik lik le re uyum sağ la mak bi çi min de dir. Gü nü müz de Do ğu top -
lum la rı nın di ren ci kı rıl dı ğı için kü re sel leş me ABD’nin öner di ği ye ni iliş ki le -
re ka tıl ma an la mın da zo run lu de ği şik lik le ri ifa de et mek te dir. Dün ya da ve
Tür ki ye’de gö rü len ye ni “açı lım lar” mev cut ege men lik iliş ki le ri nin pe kiş me -
sin den baş ka bir so nuç ver me mek te dir. Zo run lu, ka çı nıl maz bir top lum sal
de ği şi mi ön gö ren kü re sel leş me an la yı şı so run la rın çö zü mü yö nün de ye ni bir
ge liş me yi de ğil, bü tün dün ya da ABD le hi ne den ge siz li ği mut lak laş tı ran bel -
li bir aç ma zı, dön gü yü be lirt mek te dir.

Kü re-ye rel leş me, ABD’nin ken di im pa ra tor luk ör güt len me si ni oluş tur -
mak için XIX. ve XX. yüz yıl lar da bi çim len miş olan mer ke zi de ne tim me ka -
niz ma la rın dan kur tul ma nın yo lu dur. ABD amaç la dı ğı im pa ra tor luk ör güt -
len me si ni ger çek leş tir mek için sa de ce ulus-dev let ten de ğil, ulus lar ara sı or -
tak de ne tim me ka niz ma la rın dan da kur tul mak is te mek te dir. Bu du rum me -
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ka nın de ne ti mi nin ye ni den ta nım lan ma sı ya nın da, me ka na be lir li ye rel kim -
lik özel lik le ri nin yük len me si yo luy la ger çek leş mek te dir. Geç miş te mo dern
an lam da öne çı kan top lum ör güt len me si ve top lum sal de ğiş me an la yı şı na
kar şı çı kış da bu ne den le dir. Bu çö zül mey le bi rey sel dü zey de (da ha çok tu zu
ku ru lar için) yer siz- yurt suz laş ma ile bir lik te taş ra laş mış böl ge sel bir kim li -
ğin öne çık ma sı bel li ge ri lim le re, kao tik çe kiş me ve ça tış ma la ra ne den ol -
mak ta dır. An cak bu ger gin lik ve ka os tan, ABD ege men lik dü ze ni ne ka tıl ma
yö nün de ki bir eği li mi, de ği şi mi be lirt ti ği için vaz ge çi le me mek te dir. Ye rel ya -
pı lar ile ABD mer kez li iliş ki ler güç ka zan dık ça bu ge ri lim aza la ca ğı na tam
ter si ne da ha çok bes len mek te dir. Gü nü müz ege men dü ze ni bü tün al ter na tif -
siz lik gö rün tü sü ne rağ men çö züm ol ma ma sı ne de niy le kü re sel-ye rel iliş ki si
kı sır dön gü ye dö nü şe rek gi de rek bo zul mak ta, içi boş, sah te bir ger çek li ğe
dö nüş mek te dir. Bu du rum bir an lam da si ya si gü cün tek el de top lan ma sı ve
di ğer top lum la rın kat kı sı nın dış lan ma sı ne de niy le, top lum sal ve ta ri hi ge liş -
me nin mar ji nal leş me si, ken di ken di ni tah rip eder ha le gel me si dir. Pa ra dok -
sal bir bi çim de dü zen siz lik/den ge siz lik, be lir siz lik ar tık ça ABD ken di dü ze -
ni ni pe kiş tir mek te dir. Bu sü reç bü tün dün ya da sal dır gan bir oto ri ter li ğin art -
ma sı, şid det ve tü ke niş bi çi min de ken di si ni gös ter mek te dir. Ye ni dö nem de
ABD’nin kay gı sı bu dü zen siz li ği, kao su mad di bir güç ha li ne gel me si ne izin
ver me mek, top lum sal ve me kan sal dü zey de kök leş tir me den, bi rey sel dü zey -
de akış kan ha le ge tir mek ve ba sit leş tir mek tir. Top lum sal ger çek li ğin te mel -
len di ri le me me si ya pay, ger çek li ğin ye ri ne ge çen ben ze ri ye ni bir ger çek li ğin
kur gu lan ma sı ve yay gın laş ma sı nı bes le mek te dir. Bu nun için kü re-ye rel dün -
ya dü ze nin de şe hir ler ye ni bir rol üst len miş tir. En mu ha fa za kar gö rü len
alan lar da bi le, söz ge li şi din de, “şe hir din dar lı ğı” bu tür “ger çek ol ma yan ben ze -
ri bir ger çek li ğin” kur gu lan ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu uyum suz ger çe ği ve kar -
ma şa yı ye ni ca mi mi ma ri sin de de gör mek müm kün dür. Hül ya Bi çer’in ça lış -
ma la rı bu açı dan dik kat çe ki ci dir. Yi ne baş ka dü zey ler de de Ali Öz türk, Gü -
neş Ayas, Gök çe Kaç maz, Işı lay Gök türk, H. Naz lı Piş kin, Ko ray De ğir men -
ci gi bi genç le rin ça lış ma la rı me se le nin de ği şik yön le ri ni ta nı ma mı za im kan
ver mek te dir. Ta rih sel ger çek li ğin bu la nık laş tı rıl ma sı ve be lir siz leş me si, ama
fark lı bi çim de ye ni den can lan dı rıl ma sın da, kur gu sal ger çek li ğe kül tü rel ve
ye rel bel li özel lik ler at fe dil me si ter cü me edil miş bir ger çek çi lik ve sa hi ci lik
duy gu su ya ra tıl ma sı nı sağ la mak ta dır.

Kü re sel leş me gü nü müz uy gar lı ğı nı tem sil ola yı çer çe ve sin de de ğer len -
di ril mek te dir. ABD ön cü lü ğün de ki ye ni iliş ki le re or tak lık kü re sel leş me ola -
rak ta nım la nır ken, ABD’nin Ba tı-dı şı top lum lar üze rin de ki si ya si ege men li -
ği göz den uzak tu tul mak ta dır. Kü re sel leş me her şey den ön ce bel li bir si ya -
set se çi mi dir, an cak bu si ya se tin top lum üs tü, si ya set üs tü ger çek leş me si zo -
run lu bir de ğiş me ola rak be nim sen me si ne de niy le tar tı şıl ma sı söz ko nu su
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de ğil dir. Kü re sel leş me ön ce lik le Ba tı-dı şı top lum la rı il gi len dir mek te ve on -
la rın ulaş ma sı ge re ken bir he def ve amaç ola rak gös te ril mek te dir. ABD’nin
ken di ege men li ği ni te sis et mek için ge le nek sel ege men lik iliş ki le ri ne bel li
bir eleş ti ri ge ti rir ken her tür den ege men lik iliş ki le ri ni or ta dan kal dır ma
ama cı yok tur. Dün ya öl çe ğin de ken di adı na Ba tı-dı şı top lum la rı de net le me
ve yön len dir me ça ba sın dan vaz geç miş de ğil dir. ABD’nin mo dern Ba tı top -
lum ör güt len me si ne ge tir di ği bü tün eleş ti ri le re kar şın Ba tı kim li ği nin tem -
sil ci si ol ma sı bu ne den le dir. So run la rın çö zü mü nün Do ğu ile iliş ki le rin de -
ne ti mi ol ma sı bu sü rek li li ği sağ la mak ta dır. Si ya se tin göz den düş me si, ye ni
bir ara yı şın ol ma ma sı ve ABD dı şın da özel, ay rı ca lık lı bir ko nu mun ol ma -
ma sı ne de niy le dir. Bu nun bir gö rün tü sü de mok ra si ve tem sil kri zi bi çi min -
de or ta ya çık mak ta dır. Kü re sel leş mey le zen gin li ğin üre ti mi de ğil ama zen -
gin li ğe el ko yuş bi çi mi de ğiş miş tir. Ye rel leş me ve şe hir le rin ye ni bir rol üst -
len me siy le da ha az mas raf la ve da ha do lay lı ola rak mer ke zi de ne tim me ka -
niz ma la rı nın güç len me si ve Ba tı-dı şı top lum la rın zen gin lik le ri nin en gel siz
bir bi çim de doğ ru dan mer ke ze ta şın ma sı amaç lan mak ta dır. Mer ke zi ve ye -
rel yö ne tim ya pı la rı nın be lir len me si sü re ci iç içe ge çe rek ege men lik iliş ki le -
ri nin de ne ti mi ni ve yön len di ril me si ni sağ la mak ta dır. Ye rel öl çek te si ya set
ar tık güç ve yön be lirt mek ten çı ka rak ama tör leş miş tir. Top lum ta ban lı ini si -
ya ti fin ge liş ti ril me si ni sağ la yan araç lar gün de lik, sı ra dan iliş ki ler dü ze yin -
de dir. Te mel iliş ki ler üze rin de et ki li ol ma ve ör güt len me ça ba sı söz ko nu su
de ğil dir. Bü tün sel dü zey de ki ara yış lar dan vaz ge çil me si, dev le tin as ke ri, si -
ya si, ik ti sa di, sos yal ro lü nün sı nır lan ma sıy la böl ge sel eşit siz lik ler ve fark lı -
lık lar ar ta rak, et ni si te, din, cins dü ze yin de kim lik ler ara sın da ki ça tış ma ve
çe liş ki ler dü ze yin de ta nım la na cak tır.

Batı dünya egemenliğinin biçim değiştirmesiyle Türkiye’ye yönelik açık la -
ma lar da te mel den de ğiş miş tir. Os man lı’nın tas fi ye si son ra sı ku ru lan ye ni
Tür ki ye dev le ti ya kın za ma na ka dar ev ren sel bir Ba tı lı laş ma/mo dern leş me
pro je si nin Do ğu top lum la rın da en ba şa rı lı ör nek le rin den bi ri ola rak gös te ri -
lir ken, gü nü müz de seç kin ci-yö ne ti ci dev let, oto ri ter li ğin, top lum kim li ği üze -
rin de bas kı nın ve fark lı lı ğın un su ru ola rak gös te ril mek te dir. Ar tık dev le -
tin/yö ne ti ci seç kin le rin ön cü lü ğün de Ba tı’ya yö ne lik bir top lum sal ya pı de ği -
şik li ği ye ri ne, bu na uyum suz gös te ri len top lum kim li ği Ba tı si ya se ti ne da ya -
nak ya pıl mak ta dır. Tür ki ye bu açı dan ye ni dö nem de de ör nek ola rak gös te -
ril mek te, bu ör nek lik ABD ta ra fın dan da des tek len mek te dir. Bu ra da ör nek lik
Do ğu top lum la rı üze rin de et kin lik ka zan mak la il gi li de ğil dir, Or ta Do ğu
Müs lü man halk la rıy la olan te mel iliş ki ler yi ne bi zim dı şı mız da ABD ta ra fın -
dan yü rü tül mek te dir. Tür ki ye de ger çek te böl ge de amaç la nan dü zen de ği şik -
li ği nin bir par ça sı dır. Ye ni Tür ki ye dev le ti ne ve ya kın ta ri he yö ne lik eleş ti ri ler
ye ni ya pı sal de ği şik lik le re da ya nak sağ la mak için dir. Son dö nem de dev let ile
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top lum ara sın da ki ay rım ve ko puk luk tan bu an lam da söz edil mek te dir. Türk -
lü ğe/Türk çü lü ğe ve ve sa yet dü ze ni ne eleş ti ri adı al tın da ABD ege men lik dü -
ze ni nin oluş tu rul ma sı na yö ne lik “ye ni açı lım lar” amaç lan mak ta dır. Mev cut
dü ze ne/ya kın ta ri he yö ne lik eleş ti ri ler de Ba tı ege men li ği ve ya yıl ma cı lı ğı
doğ ru la nır ken, top lum lar ara sı iliş ki ler de ki fark lı lık lar ve Ba tı le hi ne den ge -
siz lik mut lak ha le ge ti ril mek te dir. Bu ne den le ABD gü nü müz de ulus la ra ra sı
hu ku ku ve ege men li ği hi çe sa ya rak, Irak, Lib ya,Af ga nis tan, Ye men, Pa kis tan,
So ma li gi bi ül ke le ri ay nı an da bom ba la ma sı na rağ men bu ey lem ler top lum -
lar ara sı bir tep ki ve da ya nış ma ya ne den ol ma mak ta dır. Ar tık em per ya liz me
ve ya Ba tı’ya kar şı çı kış tan, ye ni bir top lum ör güt len me si ni amaç la yan top -
lum sal de ğiş me an la yı şın dan söz eden kal ma mış gi bi dir. Kü re- ye rel leş me nin
kar şı ko nul maz, zo run lu bir de ği şim dal ga sı, öz gür leş me ve te mel dö nüş tü -
rü cü di na mik ola rak gö rül me si bu ne den le dir.

Kü re-ye rel leş me ve kim lik ler si ya se ti bü tün sel ye ni bir top lum sal ge le cek
ye ri ne tüm in san lı ğı mev cut dü ze ne/aç ma za tut sak et mek te dir. Ar tık sö zü
edi len sa de ce dev le te kar şı top lum ve be lir siz ge le cek de ğil, ta ri hin ve top lu -
mun, sos ya liz min so nu dur. Ta rih ar tık her tür lü ge le cek ve et kin lik kay gı sın -
dan, be lir le nim den uzak kao tik bir akış ola rak ta nım lan mak ta dır. Ön gö rü de
bu lun mak, ye ni bir ge le cek ta sar la mak müm kün de ğil dir. Mo dern top lum
ör güt len me si ne ge ti ri len eleş ti ri ler de bü tün sel açık la ma lar ve ku rum lar
mah kum edi lir ken kü re-ye rel leş me de ğer le ri ve bu nu sağ la yan bel li tek nik
araç lar ve en düs tri ler za man ve me kan öte si ola rak gös te ril mek te dir. Böy le -
ce in san lı ğın bir ta ri hi ol muş tur ama bu ta rih ar tık ge çer siz dir ve bir an la mı
yok tur. Hat ta ye ni ege men lik dü ze ni için kur tul ma sı ge re ken bir ayak ba ğı -
dır. Mo dern top lum ör güt len me si mo de li nin ta rih sel ve ge çi ci ka rak te ri nin
öne çı ka rıl ma sı ABD mer kez li ye ni dün ya dü zen siz li ği nin, kü re-ye rel leş me -
si nin ge rek çe len me si için dir. Sos yo lo ji de ve ya sos ya lizm de teo ri öze/in sa -
na/ top lum sal iliş ki le rin bü tü nü ne yö ne lik bir so yut la ma dır. Top lum sal ger -
çek lik ten ve bu ger çek lik üze rin de et ki li ol mak tan da bu an lam da söz edil -
mek te dir. Gü nü müz de Ba tı top lum sal ger çek ten ve ta rih ten kaç tık ça sa de ce
te ori den/bü tün sel lik ten de ğil in san dan ve top lum sal iliş ki le rin bü tün lü ğün -
den de kop mak ta dır. Öz den uzak kur gu nun, ek le me nin, kes- ya pış tır ma nın,
top lum sal ger çek ve ara yış ye ri ne ger çek li ğin özün den ko pa rıl mış ka ri ka tü -
rü nün öne çık ma sı Ba tı dün ya ege men li ği ne de niy le Ba tı-dı şı top lum lar için -
de de yay gın la şa cak tır. Kü re-ye rel leş me bü tün leş tir mi yor, et nik, di ni, ce ma -
at, cins, azın lık kim lik le ri ni, son suz ti kel lik le ri dış la ya rak fark lı laş tı rı yor, ta -
ri hin bir lik eği li mi ni tah rip edip bo zu yor. Bu nu bir çö züm ve öz gür leş -
me/mer kez siz leş me ola rak ta nıt mak ne öl çü de ge çer li dir?
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