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Özet: Küreselleşme söyleminde öne çıkan küreselleşmenin kaçınılmaz olduğu görüşü aslında 
en büyük kalpazanlıktır. Her şeyden önce bu söylem Amerikan merkezli dünya egemenlik iliş-
kilerini örtmeye yaramaktadır. Günümüzde Amerikan üstünlüğünün ve egemenliğinin dünya 
çapında olması bu kalpazanlığın geçerliliğini sağlamaktadır. Küreselleşme koşullarında ortaya 
çıkan temel özellikler değersizleşme, anti-bilinç, anti-örgütlenme, anti-iktidar/devlet, anti-si-
yaset olarak çeşitli düzeylerde görülüyor.
Anahtar Kelimeler: Küresel kalpazanlık, küresel-Ortaçağ, kurmaca

Abstract: The view that globalisation is inevitable prevailing in the discourse of globalisation is actually 
the greatest forgery. Above all, this discourse serves to cover the American centered world sovereignity 
relations. As the American superiority and sovereignty has been world wide at the present time, it enables 
the validity of this forgery. The basic characteristics that emerge in the circumstances of globalisation 
has been seen in various levels as depreciation, anti-consciousness, anti-organization, anti-power/state, 
anti-politics.
Keywords: Global forgery, global- Medieval age, fi ction

Küreselleşme adı verilen olgunun çeşitli boyutları bulunuyor. Küreselleşme-
nin daha çok ekonomik boyutu vurgulanmasına karşılık, siyasal egemenlik 

boyutu, toplumsal ve kültürel boyutları çağımız koşullarının belirlenmesi açısın-
dan oldukça önemli. Bunlar aynı zamanda toplumsal gerçekliğin yitirilmesi ve 
kurmaca kültürün en önemli dayanaklarını oluşturuyor. Küresel kalpazanlığın 
çeşitli yolları ve dayanakları var. Elbette ki en önde geleni dünya görüşü düzeyin-
de olanı. Küreselleşme söyleminde öne çıkan küreselleşmenin kaçınılmaz olduğu 
görüşü aslında en büyük kalpazanlıktır. Her şeyden önce bu söylem Amerikan 
merkezli dünya egemenlik ilişkilerini örtmeye yaramaktadır. Günümüzde Ame-
rikan üstünlüğünün ve egemenliğinin dünya çapında olması bu kalpazanlığın 
geçerliliğini sağlıyor. Küreselleşme koşullarında ortaya çıkan temel özellikler de-
ğersizleşme, anti-bilinç, anti-örgütlenme, anti-iktidar/devlet, anti-siyaset olarak 
çeşitli düzeylerde görülüyor. Küresel kalpazanlığın toplum ile siyaset/siyasal ik-
tidar arasındaki ilişkiler, gündelik yaşam, eğlence, çalışma, medya/hegemonya, 
eğitim, ordu, güvenlik örgütü, yargı düzeylerinde karşımıza çıkan çeşitli boyut-
larını tanıtmak ve temellendirmek mümkündür. Ancak bu eğilimi tek yönlü bir 
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hareket olarak da görmemek gerekir. Küresel kalpazanlık kadar dünya halkları-
nın da kendi öz çıkarlarına ve varlıklarına karşıt olan bu kalpazanlığa nasıl des-
tek verdiği, ortak olduğu da tartışılmalıdır. Yoksa halkların “kandırılması” veya 
“komplo teorileri”, “gizli örgütler”in dünya tarihini belirlediği gibi gerçeküstü 
iddialarla teslimiyetçi bir sonuca da kolayca varılabilir. Günümüz koşullarını ve 
ilişkilerini tanımlamakta ortaya çıkan eksikler yanında “çaresizlik”, “alternatifsiz-
lik” ve “kötümserlik” anlayışının yaygınlaşması nedeniyle küresel kalpazanlığa 
karşı çıkışlar bile bu yönde ağırlık kazanmıştır. Bu çerçeveyi aşıp, küresel kalpa-
zanlığın, diğer bir deyişle toplumsal gerçekliğin yitirilmesi ve kurmaca olayının 
bütün yönleriyle ortaya konması gerekir. Küresel kalpazanlık olayını günümüz 
koşullarıyla ilişkilendirirken “Küresel-Ortaçağ” kavramıyla temellendireceğiz.

Günümüzde küreselleşme kendi varlığını zorunlu olarak geçerli hale geti-
rirken özellikle ekonomik boyutunu öne çıkarmaktadır. Bu nedenle günümüz 
düzenini mutlaklaştırmak anlamında küre-muhafazakar otoriterliğin dayanağı-
nı neo-liberalizm ideolojisi oluşturmaktadır. Küreselleşmenin yaygın tanımların-
dan biri insanın eliyle veya zihinsel çabasıyla üretilmiş olan her türlü değerin 
ve doğal varlıkların dünya çapında “serbest” dolaşımını ifade ediyor. Daha açık 
ifade edecek olursak, küreselleşme, malların, hammaddelerin, doğal kaynakla-
rın, hizmetlerin, emeğin, bilginin, sermayenin, kültürün vb. herhangi bir kısıt-
layıcı mekanizmanın (gümrükler, ulus-devlet, polisiye önlemler vb.) engeline 
takılmadan dünya ölçeğinde dolaşımını ifade ediyor. Bu, bir yönüyle dünyanın 
bütünleşme eğilimini temsil ettiği için hiç kimsenin böyle bir şeye karşı olma-
ması gerekir. Ancak küreselleşme tek yönlü bir süreç değil. Aynı zamanda belli 
bir dünya egemenlik anlayışına dayalı farklılaşma, yerelleşme ve bölgeselleşme 
süreçleriyle at başı giden bir olgu. Başka deyişle küreselleşme toplumların bü-
tünleşme eğilimine karşıt olarak bölünme, parçalanma ve ayrışma eğilimlerini 
güçlendiriyor. Dünyanın mevcut haline bakacak olursak, Batı’da ırkçılık, mu-
hafazakarlık yükselirken, aynı biçimde Batı dışı dünya halklarının da ırk, din, 
dil, etnisite, mezhep, ekonomik çıkar temelinde ayrıştıkları ve bu farklılıkların 
sıcak çatışmalara dönüştüğü rahatlıkla gözlemlenebilir. Küreselleşme, insanla-
rı birleştirmiyor, eşit fırsatlar sunmuyor, bir uygarlık bütünlüğü ve birikimini 
temsil etmiyor, tam tersine toplumları birbirinden ayırıyor, bölüyor, toplumsal 
alanı yıkarken uygarlık bunalımını da derinleştiriyor. Uygarlık bunalımının tüm 
toplumlar için geçerli olması en az yoksulluğun, fırsat eşitsizliğinin giderek daha 
çok artması kadar önemlidir ve bunlar birbirlerinden bağımsız süreçler değildir. 

Küreselleşmeye bağlı olarak gelişen paralel bir sürecin postmodernleşme 
olması rastlantı değildir. Medyada, siyasette, üniversitede, gündelik yaşam tar-
zında, toplumsallaşma süreçlerinde sürekli karşımıza çıkan hakim postmodern 
söylem, evrensel ortak kimliklerin mümkün olamayacağı ve genel çıkar (toplum-
sal, kamusal, evrensel veya sınıfsal çıkarlar) söyleminin otoriterlikle eş anlam-
lı olduğunu biz öğretmektedir. Bir yandan küreselleşmeden söz edilirken diğer 
yandan farklılaşmanın, bölünmenin de zorunlu olduğu, bütünsel dünya, tarih 
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anlayışı ve özlemlerinin baskıcı, otoriter olduğu yolundaki görüşler genel geçer 
hale getirilmeye çalışılmaktadır. Küre-yerelleşme kavramından bu nedenle söz 
edilmektedir. Bu durumda küresel sistemin işleyişi önce “kaos içinde bir birliği 
ve birlik içinde açmazı” öngörmekte, sistem bu özelliğiyle kendini sürdürmekte 
zorlandığı için artık kapitalizmin özelliği olan devresel ekonomik krizlerin öte-
sinde sürekli krizlerden, bunalımlardan söz edilmektedir. Ancak bu süreğenleşen 
uygarlık bunalımından göreceli çıkışlar yine ABD dışındaki halkların sırtından 
sağlanmakta ve küreselleşmenin ağır faturası her yönüyle yine Batı-dışı halkla-
ra ödetilmektedir. Küresel sistem ABD merkezli olarak biçimlenirken sistemin 
işleyişinde rol alan yerellikler köksüz, sahte bir dekor içinde yer alan renkler, 
fi güranlar olmaktan ileri gitmemektedir. Bu nedenle küreselleştikçe darlaşma, 
taşralaşma, kalpazan kültür daha çok yaygınlık kazanmaktadır. Sistemce arzu-
lanan, merkezin iktidarını kolaylaştıran ve işleyişi sağlayan yerel yardımcı ak-
törlerin kimlikleri evrensel değerler üzerinden değil, tikellikleri üzerinden inşa 
edilmektedir. Bunu bir başka türlü ifade edersek küresel koşullar yerelliği em-
poze ederken bu yerelliklere dayanarak küresel egemenlik içinde söz sahibi ol-
mak, küresel işleyiş üzerinde etkili olmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle 
küresel kalpazanlık önce toplumsal gerçekliğin yitirilmesi ve kurmaca bir kültür 
biçiminde kendisini göstermektedir. Sonsuz tikellik arayışlarının kışkırtılması, 
toplumun, toplumsalın sonsuz ölçekte parçalanması anlamına gelmektedir. Bu-
rada sınır ruhu, dünya görüşü parçalanmış, içe dönmüş ve kendini tahrip etmeye 
yönelmiş bireye dayanmaktadır. Günümüz küresel kalpazanlığının ilk görüntü-
sü veya sonucu her açıdan farklılaşma, itişme, taşralaşma, anti-bilinç, anti-örgüt, 
anti-siyaset, anti-iktidar savunusudur. Küreselleşme karşıtı muhalefet de küre-
selleşmenin koşullarını aşamadığından, bu görüntünün dışına çıkamadığından, 
kolaylıkla aynı değerlerin/değersizleşmenin savunuculuğuna dönüşmektedir. 
Bu açıdan küreselleşme karşıtı toplumsal muhalefetin bağrından çıktığı küresel 
koşullardan bağımsızlaşamaması, kendi gerçekliğini ortaya koyamaması küre-
selleşmenin tüm zaafl arını paylaşmasını, ortak olmasını sağlamaktadır. Bir şeyin 
altını özellikle çizelim. Anticilik, anti-devlet/iktidar, anti-bilinç, anti-örgüt önce-
likle küreselleşmenin öngörünüşte bir özelliğidir. Bu özellikler tersine çevrilip 
küreselleşmeye karşı antici muhalefet halini almasına karşın bu açmazdan nasıl 
çıkılabileceğine ilişkin bütüncül bir bilinç yoktur. Böylece düzen kendisini tek al-
ternatif olarak sunarken alternatifsizlik, yıkım, bozulma ve çürüme, kaos, itişme, 
açmaz genel geçer hale gelmektedir. Küresel ABD egemenlik düzeni kendisine 
toplumsal temelde, üretim düzeyinde, değerler düzeyinde bir dayanak bulamaz-
ken eline geçirmiş olduğu siyasi egemenliğe ve üstünlüğe dayanarak kalpazan 
kimlikleri, değerleri, yaşam tarzını öne çıkarmaya çalışmaktadır. Sonuçta kimse-
nin kimseyle anlaşamayacağı, ortak bir dil kuramayacağı, herkesin kendi getto-
suna kapanacağı, herkesin herkesle itişeceği ve hiç kimsenin somut bir çıkar elde 
edemeyeceği postmodern durumun somut tezahürleriyle karşılaşmaktayız. Bu 
nedenle küresel düzene karşı antici-muhalefet, her türlü direniş geniş kitleleri 



SOSYOLOGCA / 6

10

bir araya getirmesine rağmen bu hareketlere bir süreklilik sağlamak mümkün 
olmamakta, kendilerini temellendirecek, dayanak olacak, tarihe dayalı yeni bir 
sıçrama, aşama sağlama konusundaki zaafl arı giderek belli bir yorgunluk, umur-
samazlık halini yaygınlaştırmaktadır. Amerikan merkezli dünya egemenliği uy-
garlık tarihinden bağımsız, köksüz, dayanaksız yeni ilişkiler geliştirirken bütün 
dünyayı “Küresel-Ortaçağ İmparatorluk Düzeni”ne ya da bununla içiçe giren 
Batı aklının ve düzeninin “son aşaması” olan “Küresel Barbarlık Çağı”na doğru 
sürüklemektedir. Bu nedenle XXI. yüzyılı belirleyecek çatışma küre-muhafazakar 
otoriterliğe karşı verilecek mücadeleler ve bağımsız karşı çıkışlar olacaktır. Küre-
sel-Ortaçağ veya Küresel-Barbarlık Çağı’nın mı, yoksa tarih/uygarlık temelinde, 
üretimden siyasete her düzeyde ortaya çıkacak sıçrama ile “yeni-dünya uygarlı-
ğı”nın mı geçerli olacağı yüzyılımızın ana tartışması olacaktır. Bu nedenle küre-
sel kalpazanlığın her yönüyle açığa çıkarılması ve karşı çıkışlarının alternatif bir 
yaşam tarzı ve uygarlık birikimi (tarih) dayanağına sahip olması gerekmektedir.

Tek merkezli dünya egemenliği (Küresel-Ortaçağ imparatorluk düzeni) hi-
yerarşik düzeyde kendi üstünlüğünü geliştirirken, bütün dünyayı bu tek-mer-
kezli otoriter düzen altında, yatay bir düzlemde, bir tür vassallıklara/farklılık-
lara dayalı olarak örgütleme çabası ile insanlığın birlik eğilimi (imparatorluk 
düzeniyle değil) arasında büyük bir tezat vardır. Bu tezat küresel kalpazanlığın 
her düzeyde ayırt edilmesini sağlayacak bir özelliktir. Postmodern küresel sis-
tem, bir yandan tarih içinde uygarlık ve kültürlerin birikmiş değerlerinin altını 
oyarken, diğer yandan farklılıklara dayalı yeni-ırkçılığa ve muhafazakarlığa te-
mel oluşturacak kalpazan bir kültürü insanlığa dayatmaktadır. Bu yeni yapay 
kültürün başlıca özelliği heterojenliği ve farklılığı “özgürleştirici” güçler olarak 
öne çıkarmasıdır. Toplumun ve uygarlığın tükenişine ve parçalanmasına övgü, 
bireysel ve tikel olana alan açmak, belirlenemezlik (bilimde indeterminizm, 
yöntemde anarşi) savunusu, bütüncül söylemlerin reddi postmodern düşün-
cenin temel özellikleridir. Her türlü “üst anlatı”nın ve büyük teorinin (tarihin) 
reddedilmesi de, aslında tek ve temel üst anlatı ve büyük teori olarak tarihin 
reddine dayalı neo-liberal, postmodern ve küresel söylemin doğrulanması 
içindir. Başkaca bir büyük anlatıya -Marksizm, sosyalizm, modernizm gibi- ih-
tiyaç duyulmamaktadır. Modernleşme öncesi değerlerin, çatışma ve ayrışma 
biçimlerinin de yeniden gündeme gelmesi ABD üstünlüğü temelinde düzene 
dayanak olmanın ötesine geçmemektedir. Din de artık bir yerde “tepetaklak” 
edilmiş dünyanın hüzünlü bir ifadesi, iç çekişi olmaktan çıkmakta, yitirilmiş, 
kurmaca toplumsal gerçeğin hayali gelgitini sağlamaktadır. Dini, etnik, siyasi, 
ekonomik her türlü ilişki geçmişte ifade ettiği anlamlardan ve uygarlık değer-
lerinden koparılarak mevcut dünya egemenliğinin, küre-muhafazakar otoriter-
liğin bir unsuru olmaktadır. Bu kalpazanlığın geçerlilik kazanmasıyla geçmişte 
savunulan ve muhafaza edilmeye çalışılan kimlikler (din, milliyetçilik, sos-
yalizm) savunulamaz hale gelmiştir. Her türlü değerin savunulamaz olması, 
değersizleşmesi, belirsizleşmesi, söz gelişi ırkçılıkla özgürleşmenin, hırsız ile 
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soyulanın aynı değerde ve geçerlilikte olması sonuçta anti-bilinç, anti-iktidar 
anlayışını genel geçer hale getirecektir. 

Günümüzde İslamiyet’in, milliyetçiliğin, sosyalizmin temsili de kendi tem-
sil ettiği özden uzak, içi boşaltılmış belli ritüeller, yaşam tarzı düzeyinde, birbi-
rinden ayırıcı kültürel özellikler olmaktan ileri gitmemektedir. Modernleşmeye 
karşı kutsalın, dini dogmaların öne çıktığı söylenirken esas olan köksüzlüktür. 
İslamiyet, kendi uygarlık geleneği ve birikimini temsil etmekten uzak, bu dini 
benimsemiş toplumlar arasında da birlik, dayanışma sağlaması mümkün ol-
mayan, farklılaştırıcı, yaşam tarzı özelliklerine indirgenmiştir. İslami bir simge 
olarak kullanılan “örtünme” olayında bile yaşam tarzı düzeyinde birlik sağla-
mak mümkün değildir. Bu nedenle modernleşme ile çatışan ama küreselleşme 
ile uyumlu yeni bir “kent dindarlığı”ndan, ve buna paralel olarak ortaya çıkan 
“kent günahkarlığı”ından söz edilmek zorunda kalınacaktır. Küresel kalpazan-
lık şartlarında seçimle iktidara gelen, öyle veya böyle kendilerini İslamiyet ile 
tanımlayan iktidarlar kendi referanslarına uygun belli bir düzenleme getirmek 
istediklerinde hem kendi “yandaşlarıyla”, hem de kendine karşı olan geniş kit-
lelerle çatışma içine girecek, giderek kendilerinden başka, diğer deyişle devle-
te bağlı belli kadrolar dışında kimseyi temsil etmez olacaklar, küre-muhafaza-
kar otoriterlikle özdeşleşeceklerdir. Türkiye, İran, Mısır, Libya, Cezayir, Tunus, 
Malezya, Afganistan gibi ülkelerdeki deneyimler küreselleşmeyle ilişkili olarak 
farklı özellikler taşıdığı için, Amerika’nın bu ülkelerle kurduğu ilişkilerin farklı-
lığına bağlı olarak farklı özellikler gösterecek, aralarında bir birlik sağlama veya 
birbirlerine örnek olma durumu söz konusu olmayacaktır. 

Evrenselcilik, akıl ve tekçi ulusal kültür gibi değerler üzerine yaslanan mo-
dernite karşısında postmodernizmin hoşgörü ve toleransın egemen olduğu çok-
kültürlü toplumsal yaşam vaadi, aslında kendi içinde bölünmeyi, kutuplaşmayı 
ve eskisine nazaran çok daha şiddetli bir şekilde “biz” ve “öteki” ayrımını getir-
miştir. Bu ayrımların gitgide keskinleştiği ve toplumun en küçük hücrelerinde 
bile sayısız çatışma riskleri doğurduğu altı çizilerek vurgulanmalıdır. Böylece, 
postmodernizm mağdur, dışlanmış ve marjinalleştirilmiş kimliklere sahip çıkma 
kisvesi altında, zaten dengesiz iktidar ilişkilerinin egemen olduğu bir dünyada, 
bu farklı sesleri (kadınların, etnik ve mezhepsel azınlıkların, işgal/iç savaş mağ-
durlarının vb. seslerini) güçten yoksun bırakmaktadır. Küreselleşen ve postmo-
dernleşen dünyamızda ekonomik, zihinsel ve kültürel planda Anglo-Amerikan 
pragmatizmi, kurmaca kültür ve kalpazanlık hakim değer haline gelmiştir. Bu 
pragmatizmin yansımalarına Türkiye penceresinden bakacak olursak, hem si-
yaset ve düşünce, hem de gündelik yaşam düzeyinde her türlü kutsalın, gelene-
ğin değersizleştirildiği, kamu mülkünün hayasızca ve pervasızca özel mülke ve 
uluslararası sermayeye devredildiği, soyguncunun muteber sayıldığı, eşkıyanın 
kahraman haline getirildiği çarpık ve karanlık bir manzara karşımıza çıkar. Eko-
nomik anlamda ortaya çıkan yapay zenginlik bu nedenle Doğulu veya Batılı belli 
bir uygarlığı, toplumsal ve tarihi bir geleneği temsil etmeyen, köksüz, İslami bir 
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renk verilerek savunulmaya çalışılan, 1960’larda belli koşullarda dünyada ege-
men olan “kalkınma edebiyatı”nın ve sosyal mühendislik eseri yapay bir top-
lum/devlet inşası çabasının ötesine geçmemektedir. 

Parçalanmışlık ya da parçacıllaşma, büyük (meta) anlatılara meydan okuyan 
postmodern teorinin ana özelliğidir. Elbette bu teoriyi doğrulayan gündelik ya-
şamda da birtakım yansımaları vardır. Bütüncül yapılar ve merkezi toplumsal 
değerler (eşitlik, birlik, dayanışma, ortak bilinç, ulus ve din kardeşliği vb.) de 
giderek aşınmakta, parçacıl hale dönüştürülerek etkisiz kılınmaktadır. Tekil, dar 
ve kısmi kültürel kimlikler üzerine inşa edilen yeni toplumsal hareketler de son 
derece heterojen ve merkezkaç nitelikleriyle bütünlüklü toplumsal alanı parça-
lamaktadır. Süreç, kolektif kimliklerin, uygarlık değerlerinin tasfi yesi yönünde 
işlemektedir. Örgütsüzlüğün, kimliksizliğin ve hücreleşmenin savunusu toplu-
mun bütünlüğünü sarsmaktadır. Bu durum, “bilimin sonu”, “yöntemin sonu”, 
“İslam bilimi” veya Batılı bilginin sözde eleştirisiyle “bilginin İslamileşmesi” 
savunularıyla başlamış, “toplumun sonu”, “sosyolojinin sonu” ve “sahaya çık-
mak” tartışmalarıyla, çekişmeleriyle (devrim yapmak için değil elbette, sahada 
kendi paylarına düşen bahşişleri toplamak için) sürmüştür. Postmodern hayat 
içinde farklılıklara ve kültürel çeşitliliklere yapılan vurgu tarihsel-toplumsal 
kimliğe bağlılığı azaltmış, etnik, bölgesel, dinsel ya da aşırı milliyetçi perspektif-
lere bağlı yeni dar kimlik alanlarına yönelme eğilimlerini arttırmıştır. Bu yönelişe 
bağlı olarak toplumda taşralaşma ve hemşehrilik anlayışı, bir anlamda dar çıkar-
ların paylaşımını sağlayan merdivenaltı, mafyatik ilişkileri her düzeyde “resmi 
memuriyet” haline getirmiştir. 

Küreselleşmenin dinamiğini üreten güç kuşkusuz ABD’dir. Her ne kadar gü-
nümüzde ekonominin ulusaşırı niteliği sıklıkla vurgulansa da, küreselleşmenin 
askeri-siyasi-ideolojik aktörü ve faili konumunda olan ülke ABD’dir. Türkiye, 
son döneme küreselleşme dalgasının kavşağında yer almış, çevresi ve dengesi 
bozulmuş bir ülkedir. Sovyetler Birliği’nin tasfi yesi sonrasında Orta Asya’dan 
Balkanlara, Ortadoğu’dan Afrika’ya geniş bir coğrafya ile ilişki kurma ve kendi 
görüşünü iletme imkanı bulmuştur. Ancak Türkiye kendi tarihi coğrafyasına ters 
bir rol üstlenerek bölgede küreselleşmenin sözcülüğünü üstlenen bir ülke olma 
rolüne soyunmuştur. Endonezya’dan Tunus’a, Senegal’den Güney Afrika’ya ka-
dar oldukça geniş bir coğrafyada Amerikan küreselleşmesinin payandası olması 
kendisinde olmayan bir rolü ve gücü kendi gücüymüş gibi değerlendirmesine 
neden olmuştur. Bugün gelinen noktada her şey tersine dönmüş gibidir. Artık 
bölge halkları, devletleri bölünmüş, Türkiye ile ilişkilerini sürdürmek yerine 
ABD ile ilişkili olarak Türkiye karşısında yeni bir oluşumun, bölünmüş, farklı-
laşmış örneği olarak Türkiye’ye örnek, baskı gücü olma durumuna gelmişlerdir. 

ABD merkezli küreselleşme, modernleşme pratiğinden farklı olarak, siyaset-
ten gündelik yaşama kadar, üretimi de kapsayacak bir şekilde zorunlu bir tek-
tipleştirmeye veya örneğe gerek duymamaktadır. Hatta daha da ileri gidersek 
küreselleşmenin ABD dışında örneği yoktur. ABD kendi siyasi egemenliğini 
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küresel düzeyde yaygınlaştırmasına rağmen bu egemenliğini hiçbir toplumla 
paylaşma, ortak etme çabası ve isteği yoktur. Bu nedenle askeri, siyasi düzeyde 
ABD üstünlüğünün paylaşılması, toplum düzeyinde ortak olunması mümkün 
olmamasına rağmen, yaşam tarzı (tüketim) düzeyinde ve bireysel olarak Ame-
rikan küresel kültürüne ortak etmenin yolu açıktır. Bunun dışında bir ortaklık, 
bütünleşme çabası da olanağı da söz konusu değildir. Küresel kalpazanlığın bu 
kadar yaygın olmasının, iletişim araçlarının, tüketimin öne çıkmasının bir ne-
deni budur. Amerikan düzenini aşmak veya alternatif düzeni ortaya koymak 
mümkün olmadığında zorunlu olarak küresel düzenin bu sunuşu benimsenecek, 
gündelik yaşam tarzı düzeyinde, bireysel olarak ancak ortaklık kurulabilecektir. 
Bu durum, iktidarın nimetlerinden faydalanan takımların kendi içinde bile çe-
kişme ve tartışmaya neden olacaktır. Küreselleşmenin getirdiği koşulların dışına 
çıkılamadığı için küresel kalpazanlık geçerlilik kazanmakta, küreselleşme karşıtı 
antici muhalif hareketler de küreselleşmenin getirdiği zaaf ve sorunları içinde 
taşımaktadırlar. Küresel kalpazanlık bu nedenle antici hareketleri de kapsaya-
rak kendisini pekiştirmektedir. Küresel düzen ekonomiden, siyasete, kültürden 
yaşam tarzına kadar kendisine tehdit oluşturmayan antici-marjinal unsurları da 
kapsamakta, bunların silinmesine, ortadan kalkmasına da izin vermemektedir. 
Küreselleşmenin içinde kalarak her türlü farklılığın savunusu, anti-bilinç ve an-
ti-iktidar anlayışıyla örtüştüğü zaman, yeni bir dönüşüm ve aşama içermediği 
ve farklılıkları mutlaklaştırarak devamını sağladığı için, her türlü farklılaşma ve 
yerelleşmeyi kült haline getiren yeni muhalefeti küresel sisteme daha da bağımlı 
konuma getirecektir.

Günümüz koşulları ve egemen ilişkiler düzeni kendini mutlaklaştırmak için 
uygarlık yıkımını bile göze alarak insanlığın geleceği için kötümser bir tabloyu 
ortaya koyuyor. Bu kötümserlik ve çıkışsızlık aslında küresel kalpazanlığın ve 
otoriterliğin dayanağıdır. Düzen bu nedenle kötümserliği artırmak ve pekiştir-
mek için değersizleşmeyi ve belirsizliği öne çıkarmıştır. İnsanlık için tehdit oluş-
turduğu belirtilen dünya çapında çevre sorunları, nükleer tehditler, cinsel hasta-
lıklar, terör, güvenlik sorunları gibi çeşitli gündelik alanları kapsayan felaket ide-
olojisi küresel düzenin hegemonik meşruiyetinin bir parçası haline getirilmiştir. 
Bu tehditler aynı zamanda cinsellikten aşka, yerleşme biçimimizden siyasi ter-
cihlerimize, sağlıktan çevreye, mimariden eğlenceye kadar bir dizi seçimlerimizi 
belirleyerek küresel kalpazanlık ve otoriterliğe uyumlu yeni bir yaşam tarzının 
egemen, vazgeçilmez hale gelmesine yol açıyor; toplumsal gerçekliğin yitirilmesi 
ve kurmaca mevcut düzenin bir dayanağına dönüşüyor. Diğer bir deyişle Kü-
resel-Ortaçağ veya bunun son aşaması olan Küresel-Barbarlık Çağı bir yandan 
kendisine dayanak olan verili koşulları mutlak, tartışılmaz hale getirirken, diğer 
yandan kendi karanlığını ve otoriterliğini yaygınlaştırıyor.

Bugün ekonomik soygunun ötesinde en büyük tehdit insanlığın maruz kal-
dığı anlam ve bilinç kaybıdır. Asıl vahim olan dünyayı çözümsüzlük ve mut-
suzluğa mahkum edecek boyutlarda bir anlam ve değer kaybının yaşanmasıdır. 
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İnsanlığın özgürlük ve eşitlik, dayanışma, birlik bilinci sadece ekonomik ihti-
yaçlarına, peynir-ekmek kavgasına indirgenemez. Dünyanın birlik ve dayanışma 
eğilimine uygun olarak paylaşmaktan, dayanışmaktan, fi kir üretmekten sevinç 
duymak, insanlığı yücelten yeni ihtiyaçlar yaratmak mümkündür. Yaşamanın 
“anlam”ını ekonomik bir değer, tüketilecek bir şey olarak görmek insanın varlık 
nedenini, imkanlarını ve yaratıcılığını sınırlamaktır. Ekonomik ilişkiler insanın 
varoluşunun esasını meydana getiren tüm toplumsal ilişkilerin önemli ancak 
sınırlı bir parçasıdır. İnsanın toplumsal ilişkilerini geliştirmek, zenginleştirmek, 
ancak mevcut koşulların dışına çıkmak çabasıyla mümkündür. Amerikan dünya 
egemenliği kendi zaaf ve sorunlarını, geleceğe yönelik kaygılarını, kötümserli-
ğini dünyanın sorunları olarak göstererek kendi düzenini aşılmaz olarak göste-
riyor. Bizim kötümser olmak için bir nedenimiz yoktur. Mevcut düzeni aşmaya 
bütün insanlığın hakkı olduğu gibi, insanlığın küresel kalpazanlığa, toplumsal 
gerçekliğin yitirilmesine ve kurmaca kültüre dayanak olmak yerine tarihsel ola-
rak bu sorunları aşacak gücü vardır. Küreselleşme koşullarından kaynaklanan 
birtakım zaafl arına karşılık “Gezi ruhu” insanlığın umudunun yaşadığını, mut-
lak olarak tanımlanan farklılaşma ve koşulların aşılabileceğini, tartışılabileceğini 
göstermiştir. İronisi ve cevheri bundan kaynaklanmaktadır. Taksim Komünü ve 
Gezi Ruhu küre-muhafazakar otoriterliğe karşı XXI. yüzyılın başlangıcını temsil 
eden yeni bir aşamadır. Önümüzde bütün dünya çapında sabırla işlenmesi gere-
ken uzun bir yol vardır. Hiç kimse bugünden hemen yarına bir çözüm bekleme-
sin, ama umutsuz da olmasın. Gezi ruhu, Küresel-Ortaçağ ve Küresel-Barbarlık 
Çağı’na karşı direnmenin getirdiği, tarihe ve geleceğe yönelik bir sıçramayı, öz-
gürleşmeyi, dayanışmayı, birlikte olmanın sevinç ve coşkusunu, umudunu ifade 
etmektedir. 

Daha güzel bir dünyayı düşlemek mümkündür. 


