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Dinler ve Tarih Bağlamında
Küreselleş/tir/me:

Din Bir “Bağ” mı, Yoksa Bir “Meta” mı?

ÖÖZZEETT  Bir durum-olgu ve kip olarak küreselleş/tir/me iki yönlü bir fenomendir: Pozitif globalleşme
ve negatif küreselleştirme. Her iki açılımın politik-ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel yönlerden
kendini ortaya koyuş biçimleri vardır. Pozitif globalleşme ile evrensel çapta demokratik şuurun,
temel hak ve hürriyetleri merkezileştiren anlayışın, katılım ve hukukun üstünlüğünü vurgulayan
tavrın evrenselleşmesini dillendiren bu çalışma, negatif küreselleş/tir/me olarak da “merkez”in
“çevre”nin tüm manevî ve kültürel dinamiklerini Madonna kültleriyle eritip buharlaştırırken, maddî
alanını da alabildiğince daraltmakta olduğu hususunu din ve tarih bağlamında ortaya koymayı
hedefler. Bu noktada geleneksel olarak bir bağ/lam (akide-din/sıla) olan din, McDonaldlaşan bir
pazarda metalaşmakta ve tarihsel işlevini yitirmektedir. Çözüm ve öneriler bağlamında da hedef,
küreselleştirmenin tehdit ve meydan okumalarını, fırsat ve imkânları haline dönüştürmektir. Bu da
(a) birey ve toplumların “zulmet/tir/meyen ve zulmedilmeyen” sosyo-kültürel ve politik-ekonomik
dinamikler haline gelmesinin önündeki engelleri kaldırmak; (b) dinin bağ/lam olarak “tarihin
bataklığından geri dönüşü”nün küreselleşmenin dinamikleriyle beraber gerçekleştirmek. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Küreselleş/tirme, globalleşme, McDonaldlaşma, kip, dinin metalaşması, bağ/lam
(akide-din/sıla), McLuhan, yaratılış kardeşliği (halkî ukuvve), merkez, yarı-merkez, çevre, yarı-
çevre, Pax, mitos, ergos, terör, teröroloji, postmodernizm, öteki, ötekileştirme, öteleme, anlam-
anlayış-anlama (epistême), tayy-ı zaman, tayy-ı mekân.  

AABBSSTTRRAACCTT  Globalism and globalization as a historical situation, phenomenon and existential mode
is a double-pronged process. Namely, positive globalism and negative globalism. Both dimensions
have politico-economic, socio-cultural, and technological ramifications and manifestations. This
study targets both at exploring positive globalism through which universal democratic
consciousness, understanding the central role of fundamental rights and freedoms, participatory
democratic attitudes, and of rule of law; and at explicating negative globalism in relation with
history and religion by which the “core” stultifies and evaporates the whole spiritual and cultural
dynamics of the “periphery” through the Madonna cults as well as squeezes its material spheres. At
this negative juncture, religion as a creed and context (relig³re) loses its historical function and
nature as well as becomes materialized in the context of McDonaldization. As for the solutions and
proposals, it is to transform the predicaments and challenges of globalization into opportunities and
possibilities. And this teleological aim can be achieved (a) through removing all obstacles that
obstructs the individual and societies to be “non-oppressive/ed” and “let no one get oppressed”
entities in politico-economic and socio-cultural terms; and (b) via realizing the process in which
religion as connection and context returns to the present from “the swamp of history” together
with the dynamics of the globalization phenomenon.  

KKeeyy  WWoorrddss::  Globalism, globalization, McDonaldization, mode, materialization of religion,
connection/contex (religâre/religiô), McLuhan, creational fraternity (ukhuwwah khalqî), core,
semi-core, periphery, semi-periphery, Pax, mythos, ergos, terror, terrorology, postmodernism,
other, othering, suspension, meaning-conception-understanding (epistême), tayy-ı zaman
(“warped time”), tayy-ı makân (“warped space”). 
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Gİ RİŞ VE TE O RİK ÇER ÇE VE

ü re sel le şen kö y” de dinî olan ve alan ne de re -
ce de ve ne re ye ka dar öz gün ve öz gür dür? Aca -
ba her “kü re sel leş me ” 2 id di a sı nı, tek ta raf lı

dö nüş tür me ve ek lem le me pro je si ola rak ve ya tüm in san -
lı ğın ka tıl dı ğı müş te rek bir de vi nim fe no me ni ola rak ad-
lan dır mak müm kün mü? ve da ha özel de kü re sel leş ti ri len
bir köy de di ne na sıl bir “de ğe r” ve/ve ya “fi ya t” bi çi li yor?
Bu gi bi so ru lar la ana ko or di nat la rı nı çe şit len di re bi le ce -
ği miz kü re sel leş me ol gu su, öy le gö rü nü yor ki, ta rih bo-
yun ca in san lık tec rü be si nin ana ek sen le ri nin ipuç la rı nı
ve rir du rum da. Bu ek sen; ya “mer ke z” ha li ne ge/ti ri/len
ta rihî öz ne nin, ken di si dı şın da ki le ri “çev re ” de gör me ve
do la yı sıy la öte le me-öte ki leş tir me pra tik le ri nin; ya da tüm
in san lı ğı “mer ke z” e alan ve “mer ke z” de gö ren ve fark lı -
lık la rı gü zel de ve ha yır da ya rı şın imkân ve fır sat la rı ola-
rak an la yan bir an la yı şın pa ra met re le ri ni or ta ya ko yar.
Di ğer bir ifa de ile, (a) sa de ce küllîler ola rak kur gu la nan ve
yal nız mi tos (“ey le m”[εργος]siz laf-ı gü zaf) olan Pax (“ba -
rı ş” ve ta rih sel me ta mor foz la rı-me de ni yet, gi bi) ide a sı nı
söy lem leş ti re rek, bir po li tik-eko no mik hâkim gü cün,
“öte ki le ri”  ken di sul ta sı na en deks le me yi ifa de eden an-
la yış ile (b) yi ne mut lak olan Pa x‘ ı “ci han şü mul ba rı ş” ın
ko or di nat la rı nı çiz mek ve “uy gu la ma k” üze re aki de leş ti -
ren bir an la yış ara sın da ki eze li fark lı lık ve di ya lek tik kü-
re sel leş me ve kü re sel leş tir me ol gu la rı nın soy kü tü ğü nü,
do ğa sı nı ve he de fi ni or ta ya ko yar ma hi yet te dir. 

Pax (“ba rı ş”)ı ve ta rihî te mes sül le ri ni “mer kezîleş -
me” sü re ci nin ve he de fi nin mal ze me si ola rak alan-al gı la -
yan ve bu sü re ce uy gun bir po li tik-eko no mik ve
sos yo-kül tü rel pro to tip üze ri ne otu ran me de ni yet ta sav -
vu ru, in san lık ta ri hi bo yun ca ego san trik (“ben mer kez li”)
po li tik-eko no mik si ya sa sı nın ve sos yo-kül tü rel “öte le me “
ve “öte ki leş tir me“ pro je le ri nin hülâsa sı dı r” te zin den ha-
re ket le, mo dern za man la rın fe no men le rin den olan kü re-
sel leş/tir/me; tak dim edi le nin ak si ne ve “mut lak ba rı ş” ı
glo bal leş tir me im kan la rı nı da ber ha va eder ce si ne, mer-
kez (ve ya rı-mer kez) –çev re (ve ya rı-çev re) di ya lek ti ği
ile iş le yen bir va ka ve ide o lo ji gö rü nü mün de dir. Bu ya -
pı ve for muy la kü re sel leş me; her tür lü meş ru i yet söy-
lem le ri ne rağ men “öte le me ” ve “öte ki leş tir me ”
fonk si yon la rı nı sü rek li üre tir gö rü nü yor. Bu da “mer ke -
z” ek sen li bir dün ya sis te mi nin var lı ğı nı ve ev ren sel li ği -
ni tah kim et mek te; zi ra her öte le me ve öte ki leş tir me
ame li ye si “çev re le ri n” (pe rip hery) ve ya rı çev re le rin (se -
mi-pe rip hery) tüm va ro luş sal ve bi linç sel me ka niz ma la -
rı nı mer ke zin (co re) ve ya rı mer ke zin (se mi-co re)
ege men lik alan la rı nın edil gen (ca u sa ti ve) bir nes ne si ha-
li ne dö nüş tü rül me sin de is tih dam edi le bil mek te dir. 3

Ge nel te zi mi zi bir baş ka şekil de ifa de ede cek olur-
sak, teh dit le ri açı sın dan / ne ga tif yö nüy le kü re sel leş me -
nin açı lı mı, glo bal sü re ce ka tı la cak olan la rın sa de ce
var lık-va ro luş-var-ola bil me di na mik le ri ni bu har laş tır ma
de ğil, ay nı za man da bil gi-bi linç-bi le bil me fonk si yon la rı -
nı da su lan dır ma ola rak ken di ni or ta ya koy mak ta. Do la -
yı sıy la en düs tri son ra sı top lum la rın eko no mi po li ti ği ve
be ra be rin de ki sos yo-kül tü rel sü reç le rin ifa de si olan kü-
re sel leş me as lın da or tak la şa bir de vi nim ve ku cak laş ma
de ğil; “mer ke z” ül ke le rin öte le nen ve öte ki leş ti ri len top-
lum la rı nı kü re leş tir me sü re cin kat ma şek lin de ken di si ni
ifa de eder gö rü nü yor. 

Bu nun la be ra ber bu sü reç, et ki le ri ve mu ha tap la rı
açı sın dan ba zı imkân, fır sat ve açı lım la ra da hem va sı ta,
hem de va sat tır. Po zi tif ka za nım la ra da imkân ta nı yan
kü re sel leş me fe no me ni, ken di iç di na mik le ri ve di renç
me ka niz ma la rı ile ne ga tif açı lım la rı nın he ge mon ya sı na
da ya na bi le cek bir “di ren me” ve ma ni ve la gü cü nü he nüz
or ta ya ko ya ma mak ta dır— me selâ “Glo bal Te rö re Kar şı
Glo bal Sa vaş (W.O.T)”ın son se nar yo su nun ter tip edil di -
ği Irak ’ı iş ga lin de ol du ğu gi bi. Öy le gö rü nü yor ki, kü re -
sel leş me; bir yan dan, eko no mik,  po li tik, de mok ra tik,
tek no lo jik (ile ti şim ve ula şım) ve epis te mo lo jik (bil gi tek-
no lo ji le ri) za vi ye ler den in san lı ğa bü yük iv me ler ka zan -
dı ra cak imkânla rı ara lar ken; öte yan dan Geç Ka pi ta lizm
ve Geç En düs tri dö ne mi ha let (et hos)in de ken di ni var kı -
lan “mer ke z” için fonk si yo nel bir mal ze me ola rak gö re -
ve çağ rıl mak ta.4

Ne ga tif ro lüy le de ğer len di ril di ğin de kü re sel leş me -
nin açı lı mı şu şekil de ola cak tır: “Mer ke z” adı na ve mer-
kez için da ha çok po li tik-eko no mik dö nüş tür me pro je si
ola rak va zi fe ye çağ rı lan kü re sel leş me fe no me ni, ken di -
ni sos yo-kül tü rel açı dan bir baş ka dö nüş tür me ve şekil-
len dir me pro je siy le ta mam lar: Bu pro je de iro ni ye ta lip
olan, “bü yük an la tı lar (me ta-nar ra ti ves)ın ya pı ve mânâ
bo zu mu nu ön gö ren ve flu bir man tık la (fuzzy lo gic) her
şeyin al tı nı oyup, bu har laş tı ran bir dü şün ce sis te mi ve
“an lam-an la yış-an lam lan dır ma ” (epistême) me ka niz ma -
sı olan post mo der nizm fe no me ni dir.5 Di ğer bir açı lım la,
bir dü şün ce tü rü ola rak post mo der nizm ve bir ha yat tar -
zı ola rak post mo der ni te6 ile kü re sel leş me / glo ba lizm bir-
bi ri ni ta mam la yan te o rik (bi linç sel ve kül tü rel) ve pra tik
(po li tik-eko no mik) ol gu lar dır. 7

Kü re sel leş me nin üze ri ne otur du ğu Geç Ka pi ta lizm -
’in me ta-sem bol le ri nin en önem li si “Mc Do nald laş ma”
sem bo lü dür. Bu sem bo lün an lam köp rü le ri ni de şu şekil -
de at mak müm kün dür: “Mer ke z” için, “çev re” ola rak öte-
ki leş ti ri len le rin diyarının—“ötekileştirilenler”in bu
sü reç te ki yü küm lü lük ve gü nah la rı nı inkâr ve ih mal et-



mek si zin— ucuz ham mad de ve iş çi lik kay na ğı ol ma sı;
bu kay nak lar dan el de edi len ar tı de ğe rin ve kâr (surp-
lus)ın da i revî bir de vam lı lık la yi ne ay nı di yar da tek rar
mer kez na mı na ya tı rı ma dö nüş tü rül me si; üre ti len le rin
tü ke til me si için de bu “öte ki le r” i “gö nül lü tü ke ti ci le r” (di-
rekt ve/ve ya do lay lı me tot lar la) ola rak ko num lan dı rıl -
ma sı8 ha di se si dir. Kı sa ca, gö rü nen o ki, “mer ke z” in
zen gin lik ve ih ti şa mı, “çev re ” nin fa kir lik ve ge ri kal mış -
lı ğı na tâbi dir. Ni te kim:

Şeh rin ge liş me si ve taş ra nın git tik çe fa kir leş me si as -
lın da hem ye rel de ği şim me ka niz ma ve sü reç le ri ne,
hem de Üçün cü Dün ya ül ke le ri nin az ge liş miş li ği nin
ge liş me si ne kök ten bağ lı dır. 9

Bu bağ lam da kü re sel ka pi ta liz min ev ren sel me ta -
mor fo zu olan kü re sel leş/tir/me sü re cin de önem li so ru şu
ol sa ge rek: McDo nald la şan bir pa zar da “din de sa tı lır mı -
”? Ve ya din bu sü reç te “ba ğ” mı dır, “me ta ” mı dır? Ça lış -
ma nın özel bo yu tu nu çer çe ve le yen bu so ru di nin
özü nün ve fe no men le ri nin bu ta rihî sü reç te ma ruz kal-
mak ta ol du ğu baş ka la şım ma ce ra sı dır as lın da. Ça lış ma -
nın ana te zi de; do la yı sıy la, tıp kı McDo nald la şan dün ya
pa zar lar la rın da mal, eş ya ve hiz met le rin McDo nald laş ma
form la rın da ye ni den üre ti le rek arz edil me si gi bi, kü re -
sel leş me sü re cin de “din (öz ve fe no men ola rak) de
McDo nald laş ma kod la rın da üre ti le rek mar ket te sa tı lı r”
ola cak tır. Kü re sel leş me sü reç le ri nin men fi olan açı lı mı
McDo nald laş ma pro je si ken di di na mik le ri ile he men her
şeyi ve özel de dinî ola nı üre tim-da ğı tım-tü ke tim mar-
ke ti ne dü şü re rek me ta laş tı rır ken, di ğer yan dan post mo -
dern me ta-kült ler le— Ma don na kül tü baş ta ol mak
üze re— dinî aki de ve mânâlan dır ma nın bağ lam la rı nı
çöz mek te ve fer di ato mi ze ede rek se kü ler bir hâlet te hal-
vet der en cü men (“halk için de yal nı z”) an la yı şıy la ye ni -
den in şa et mek te. 

Bu ge nel de ğer len dir me ler den son ra şu so ru lar la te-
zi mi zi çer çe ve le ye bi li riz: Kü re sel le şen ve ya McDo nald -
la şan bir pa zar da, “Ma don na kül tü ” ve onun ye rel
tak lit le ri na sıl ve ne re ye ka dar dinî alan ve olan la ce del -
leş mek te dir? Ne oran da dinî tem sil ler (sem bol ler, işa ret -
ler ve ku rum lar) ve ifa de ler (pra tik ler, söy lem ler ve
ha let) McDo nald la şan mar ket te ken di si ne yer bu la bil -
mek te dir? Sos yo-kül tü rel şekil len di ri ci olan din ile ay nı
ide al le re sa hip kü re sel leş me ve post mo der nizm ay nı ta-
ri hi ve epis te mo lo jik düz lem de bu lu şa bi lir mi? Po li tik-
eko no mik ta lep le re sa hip olan din ile ay nı ta lep le ri
pro je leş ti ren kü re sel leş me ve onun sos yo-kül tü rel ta-
mam la yı cı sı sa yı la bi le cek post mo der nizm han gi oran da
ör tü şür ve ne re ye ka dar bir bir le ri ni nak ze der ler? Çağ -

daş po li tik-eko no mi nin ide al söy le mi olan kü re sel leş me
ve sos yo-kül tü rel çö züm le me nin dis ku ru olan post mo -
der nizm ile dün ya-âhi ret ko or di nat la rın da ken di in şa sı -
nı kur ma yı he def le yen ge nel de öz iti ba rı ile din, özel de
İslâm ne re ye ka dar ve ne oran da ör tü şür ve ya ör tüş mez?
Ve ya kı sa ca: “Mc Do nald la şan kü re sel pa zar da din de sa -
tı lır mı ” ve ya han gi eti ket le ve ya pıy la sa tı lır?

KÜ RE SEL LEŞ ME NİN GE NEL 
PA NO RA MA SI VE DİNÎ OLA NIN VAR LIK
MÜ CA DE LE Sİ: MÜS PET  KÜ RE SEL LEŞ ME   
VE MEN Fİ KÜ RE SEL LEŞ TİR ME

Kü re sel leş me ol gu su ye re li ve yer li yi ken di form la rın da
ye ni den üre te rek glo bal sü re ce ve küllî me ka niz ma ya so -
kan bir de ği şim/dö nü şüm dal ga sı ola rak kar şı mı za çık -
mak ta. An cak bu sü re cin ve me ka niz ma la rın do ğa sı
kar şı lık lı ve or tak bir et ki le şim ve üre ti şi mi de ğil, da ha
çok mer kez de olan la rın dün ya gö rü şü, ha yat fel se fe si ve
po li tik-eko no mik ajan da la rı na gö re şekil le ni şi ön ce le -
mek te. Öy le gö rü nü yor ki, “öte ki” ola nın ala nı; as kerî,
sos yal-kül tü rel pa yan da lar la per çin le nen po li tik-eko no -
mik stra te ji ve he def ler le kü re sel sü re cin ve me ka niz ma -
la rın uza mı ha li ne ge ti ril mek te. 1970’le rin son la rın dan
iti ba ren küllîleş ti ri len bir sü reç ve ta rih sel bir du rum ola-
rak “kü re sel leş me” (glo ba li za ti on) sa nıy la dil len di ril me -
ye baş la nan bu ol gu nun çift yön lü açı lı mın dan söz
edi le bi lir: 

1. GÜ ZEL/DOĞ RU/İYİ/HA YIR LI OLA NIN 
EV REN SEL LEŞ ME Sİ VE YA “PO Zİ TİF KÜ RE SEL LEŞ ME ”

Öy le gö rü nü yor ki, kü re sel leş me nin müs pet bo yu tu po-
li tik-eko no mik, sos yo-kül tü rel, de mok ra tik ve tek no lo -
jik alan lar da ken di si ni gös ter mek te dir. Bu pers pek tif ten
ba kıl dı ğın da— ger çi kü re leş tir me ref leks le ri nin he ge -
mon ya sın dan ço ğu za man kur tu la ma sa da— kü re sel leş -
me nin ev ren sel ola rak in san lı ğa sağ la dı ğı bir ta kım
ka za nım lar var dır.10

Si yasî bağ lam da kü re sel leş me, Mo dern Dün ya Sis-
te mi’n de ki ba zı po li tik sta tü le ri ken di di na mik le ri ile to-
ta li ter, oto ri ter ve ka pa lı bir ya pı dan da ha de mok ra tik,
hak ve hür ri yet le re bağ lı, ka tı lı mı ve hu ku kun üs tün lü -
ğü ne ön ce le yen da ha şef faf po li tik un sur lar ha li ne dö nü-
ş tür me de önem li rol ler ifa ede bil mek te dir. İle ti şim,
ta şı ma ve bil gi tek no lo ji le ri sa ye sin de kü çü len dün ya,
“zor ba lı ğa” so yu nan la rın hak-hu kuk din le mek si zin dün-
ya ya mey dan oku ma ref leks le ri kar şı sın da, “glo bal ka mu -
o yu ” nun bu tür in san te mel hak ve hür ri yet le ri ni
kı sıt la yı cı hal, ha re ket ve söy lem le ri ne kar şı bir ta vır or-
ta ya ko yu şu na şahit ola bil mek te. Bu açı dan ba kın ca ade -
ta kü re sel oto kon trol me ka niz ma sı nın oluş ma sın da
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kü re sel leş me nin bü yük bir pa yı var dır. Di ğer bir ifa de ile,
kü re sel ve ma hallî öl çek ler de, te mel hak ve hür ri yet ler -
de hız la ar tan— sık sık önü ke sil se de— yek ne sak laş ma
eği lim le ri be lir mek te dir.

Eko no mik bağ lam da kü re sel leş me, ka pa lı ve dev-
let/mer kez ek sen li eko no mik po li ti ka lar dan, ser best te-
şeb bü sün ön ce len di ği, li be ral eko no mik po li ti ka la ra ve
ser best pi ya sa eko no mi si ne ge çi şin di na mik le ri ni oluş -
tur mak ta. Ger çi Mo dern Dün ya Sis te mi’ nin eko no mik
gar di yan la rı nın —IMF, Dün ya Ban ka sı ve Dün ya Ti ca -
ret Ör gü tü— ve bun la ra bağ lı po li tik un sur la rın (sa de ce
“mer ke z” de ki le rin) di rekt ve/ve ya do lay lı yol lar la uy gu -
la dık la rı me ka niz ma lar se be biy le otan tik bir “ser best pi-
ya sa eko no mi si ”n den bah set mek ol duk ça zor ol sa da,11

mal, ürün ve hiz met le rin kü re sel do la şı mı nın te mi ni
nok ta sın da, kü re sel leş me malî, ti carî ve ik ti sadî açı lar -
dan in san lık ca mi a sı nın coğ raf ya sı nın ve var lık ala nı nın
“glo bal kö ye ” dö nü şü mü ne kat kı da bu lun mak ta. Ya ni
kar şı lık lı da nış ol ma ve alış-ve riş yap ma nın im kan la rı nı
sun muk ta dır.

Sos yo-kül tü rel ve de mok ra tik açı dan kü re sel leş me,
he men her kül tü rel are na da ki in san lık de ğer ler man zu -
me si nin be lir gin leş me si, ta nın ma sı,12 ta şın ma sı— za man
za man sek te ye uğ ra tıl sa da— ve ba zı un sur la rı nın or tak
pay la şı ma açıl mış ve açıl mak ta ol ma sı da kü re sel leş me -
nin po zi tif yön le rin den bi ri dir. Bu yö nüy le in san lı ğın gü-
ze le, iyi yi, doğ ru ya ve ha yır lı ya olan fıtrî mey li ni ade ta
kü re sel leş me is pat la mak ta dır. Do la yı sıy la, sos yo-kül tü rel
ve de mok ra tik açı lar dan glo bal leş me, kü re sel en teg ras -
yo nu ve bu na bağ lı “kü re sel kö ye“ de vi ni mi ar tır mak ta -
dır.13 Bu bağ lam da, ge nel de din ler, özel de ise İslâm di ni,
med ya va sı ta sıy la ve ya yın cı lık me tot la rıy la ken di si ni ye-
ni den “dil len dir me” ve “ifa de et me” im ka nı nı bu la bil -
mek te; do la yı sıy la be ra be rin de İslâmî bil gi ve norm la rın
da, “glo bal kö y” de ki mu ha tap la rı nın zi hin le rin de ve
şuur la rın da ye ni den in şa edil me si im ka nı nı da ya ka la ya -
bil mek te dir.14 Özel vur gu lar la yü cel ti len kül tü rel ço ğul -
cu ğun kar şı sın da İslam, ken di kü re sel sis te mi ni ve
ev ren sel kül tü rel kim lik kod la rı nı da lan se ede bil me ola-
na ğı nı el de ede bil mek te dir. Kı sa ca, gö rü nen o ki, İslam
kit le ile ti şim, bi li şim ve ula şım imkânla rı ile ken di glo-
bal li ği ni ser gi le ye bil mek te dir.15

Tek no lo jik ola rak kü re sel leş me de, ula şım (kit le ta-
şı ma araç la rı, uçak, jet, vb.), ile ti şim (te le fon, in ter net,
vs.) ve bil gi (te le viz yon, in ter net sis tem le ri, uy du sis tem -
le ri, gi bi) tek no lo ji le ri nin hız la ge liş me si ve yay gın laş -
ma sı ile dün ya nın “du var sız sı nı f” ha li ne dö nüş me sü re ci
ya şan mak ta dır. Bu nok ta da şu tez tek rar la na bi lir: mekân
(spa ce), ile ti şim, ula şım ve bi li şim tek no lo ji le ri sa ye sin de

glo bal le şen koz mos ta tayy ol muş, dü rül müş tür (tayy-ı
mekân). Mekânda ki de ği şi mi “öl çe n” za man (ti me) da ye -
ni bu ut lar da (me selâ: “sa nal ale m” [cyber-spa ce]) bam ba-
ş ka dü rül me le re ma ruz kal mak ta, tayy ol mak ta dır (tayy-ı
zamân). Her iki dü rül me fe no me ni, in sa nın ken di ni ger-
çek leş tir me ve ol dur ma (be co ming) sü re ci ni, hı zı nı ve
uza mı nı ta yin et mek te.16

Za man ve mekânın bu şekil de as tro no mik bir tarz da
dü rül me si, hı zın ide al leş ti ril me si ol gu su nu or ta ya çı kar -
mak ta; bu hız da bi rey le rin hem şuurî me ka niz ma la rı nı,
hem fi zikî sü reç le ri ni ve tu tum la rı nı, hem de sos yal de ği -
şim ve dö nü şüm vetîre le ri ni ta yin et mek te dir. Di ğer bir
açı lım la, za man-mekân ek sen li hız, ko lek tif hız ta sav vu -
ru nu gü dü le mek te; ko lek tif hız da sos yal hı zı mo ti ve et-
mek te dir. 

2. “MER KE Z” İN HE GE MON YA SI NIN ÖTE Kİ LE Rİ 
TA LE Bİ VE YA NE GA TİF KÜ RE SEL LEŞ TİR ME17

Kü re sel leş tir me ve ya glo bal leş tir me fe no me ni po li -
tik, eko no mik, tek no lo jik ve sos yo-kül tü rel alan lar da mü -
şa he de edi le bil mek te dir. Ta rih sel bir sü reç, du rum ve bu
du ru ma bağ lı tu tum ola rak kü re sel leş me nin ne ga tif te za -
hür le ri de ği şik tür ler de ve tarz lar da or ta ya çık mak ta.  

Po li tik açı dan kü re sel leş tir me, ye rel de ki yer li le rin
ve ya öte ki leş ti ren le rin, ken di eko no mik çı kar la rı na ters
dü şe bi le cek ve ya ken di le ri ni po li tik-eko no mik ola rak
hür ve güç lü kı la cak va sat ve va sı ta la rı olum suz laş tı ra cak
bir sü re cin oluş ma sı ile müm kün dür. Po li tik ve eko no -
mik ola rak “çev re “ de tu tul ma sı bek le nen top lum lar, di-
rekt ve/ve ya do lay lı me tot lar la si ya si açı dan des ta bi li ze
edil mek su re tiy le te min edi lir. Bu kü re sel leş tir me ya
mev cut de mok ra tik ve ya ya rı-de mok ra tik sis te mi is tik -
rar sız laş tı ra rak ya da oto ri ter, to ta li ter ve ka pa lı re jim le -
ri des tek le ye rek ger çek le şir. Se çi len elit le rin eliy le
eko no mik ola rak borç lan dı rı lan top lum lar sür git borç
ba ta ğı na itil me si su re tiy le çev re de tu tu lur lar. Bu ha liy le
kü re sel leş ti ri len ye rel, kü re sel ya pı nın ye rel bir zem be -
re ği ola rak gö rev ifa eder. Kı sa ca, po li tik kü re sel leş tir me
sü re ci, “is tik rar sız laş tı ra rak kü re sel leş tir me ” ola rak ken-
di si ni ifa de et mek te dir. 

Eko no mik bağ lam da kü re sel leş tir me, po li tik ola rak
is tik rar sız laş tır ma ile bağ lan tı lı ola rak, öte ki le rin di ya -
rın da fa kir li ğin, yok sul luk ve yol suz lu ğun bir ka der ola-
rak ko num lan dı rıl ma sı dır. Bu fa kir leş me sü re ci ni, ta rihî
ola rak çev re de tut ma sü re ci ile bağ lan tı lı dır. Ni te kim:

Fa kir lik ve fa kir li ğin yan sı ma la rı ar tık her han gi bir
ki şi ye, şeh re ve ya ül ke ye bağ la na cak; ve ya sa de ce
millî hü kü met ler ta ra fın dan tek no lo jik ekim pro ses -
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le ri kul la nı la rak te la fi edi le bi le cek bir şey ola rak al -
gı lan ma ma lı; ak si ne fa kir li k…[ye rel se bep ler den da -
ha çok] dün ya ka pi ta list sis te me en teg re olu şun ta rihî
bir sü re ci ola rak gö rül me li dir.18

Kü re sel leş me nin tüm li be ral eko no mik ve po li tik
söy lem le ri ne rağ men, bu açı dan kü re sel leş tir me, “öte ki -
le r” in di ya rı nın da imî ola rak “açık pa za r”, “ucuz iş çi li k”
ve “gö nül lü tü ke ti ci li k” için ha zır tu tul ma sı pro je si dir.
Kı sa ca, eko no mik açı dan glo bal leş tir me, “fa kir leş ti re rek
kü re sel leş me ” dir. 

Tek no lo jik bağ lam da glo bal leş tir me; ile ti şim, ula şım
ve bi li şim tek no lo ji le rin de ki baş dön dü rü cü hız lı dö nü -
şüm ve de vi nim, za man-mekân ek sen li hı zın kav ram sal
hı zı dö nüş tür me si ile de vi ni mi ni sür dür mek te dir. Za man
ve mekânın dü rül müş ye ni for mu va sı ta sıy la ve üze rin -
den fert ve top lu mun za man-mekân ör gü sü nün içi bo şal -
tıl mak ta (de ter ri to ri ti a li za ti on ve de tem po ra li za ti on),
sos yo-kül tü rel ye ni den ko nuş la nış, dö nü şüm ve ha re ke -
tin de ha zır la yı cı sı ol mak ta dır. Mekânın içi nin bo şal tıl -
ma sı ve ya mekânsız laş tır ma be ra be rin de millî sı nır la rın
ve ye rel nor ma tif ya pı la rın da sı nıf la rı nın bu har laş ma sı -
na ka pı ara la mak ta. Bu dö nüş tür me ve ko nuş lan dır ma,
sos yal ve bi rey sel iliş ki le rin bağ la mı nı ve ge le nek sel li ği -
ni de or ta dan kal dır mak ta dır. 

Hız, be ra be rin de bi rey sel li ği şuurî an lam da “me-
kânsal ma nas tı r” da-ama-yal nız bir ha le dö nüş tü re rek ye -
ni ku rum sal ve sem bo lik kur gu la rı nı in şa et mek te;
do la yı sıy la, ar tık coğ rafî mekân ile sos yal mekân bir bi -
rin den ta ma men ay rış mak ta, yep ye ni kar şı lık lı bağ lı lık
ve ba ğım lı lık form la rı nın ve mo del le ri nin (in ter con nec -
ted ness)  ko or di nat la rı nı kur mak ta dır.   

Di ğer ta raf tan, hı zın hız lan ma sı ve ide al leş me si, be-
ra be rin de kü re sel en teg ras yo nun ve/ve ya ba ğım lı lı ğın da
ha zır la yı cı sı ve ko lay laş tı rı cı sı ol mak ta. Bu da po li tik-
eko no mik mer kez le rin var lı ğın ve oluş la rın ye ni ka der -
le ri ni in şa et me te ma yül ve fan te zi le ri ni kam çı lar
gö rün mek te; zi ra za man ve mekânda dü rül me var lı ğın
ko or di nat la rı nı da ralt mak ta ve mü da ha le ye da ha açık ve
da ha ça buk ha le ge tir mek te dir. Do la yı sıy la, tek no lo jik
ola rak kü re sel leş tir me de öte ki le ri “mekânsız laş tı ra rak
ve za man sız laş tı ra rak kü re sel leş me “ dir. 

Sos yo-kül tü rel ola rak kü re sel leş tir me de, “öte ki le -
r” in di ya rın da ki “fark lı lık la rı n” üze ri ne em per yal vur gu
ile ge rek ti ğin de bu fark lı lık la rın des ta bi li zas yon için gö-
re ve çağ rıl ma sı dır (me de ni yet ler içi sa vaş söy lem ve kur-
gu la rı, gi bi). Sos yo-eko no mik çev re leş tir me sü reç le ri nin
bu kon jonk tü rün de, plü ra lizm ve ya ço ğul cu luk söy lem -
le ri, “glo bal pa za r” ın yek nesâklı ğı nı boz ma dı ğı sü re ce ge-

çer li ve ar zu la nan ide al ler ola rak ka bul edi le bil mek te dir.
“Glo bal mer ke z” in kon tro lü al tın da ki “kü re sel pa za r” teh-
li ke ye gir di ği nok ta da is tik rar sız laş tır ma pro je le ri (si ya -
set-med ya-maf ya-bü rok ra si va sı ta sıy la) ye ni den dev re ye
so ku lur; çün kü bu sü reç sü rü me ko nul du ğu za man lar dan
be ri ken di ne has, top lum dan ve ge le nek ten ko puk, özel
sos yal ta ba ka lar da in şa eder. Ni te kim:

Tek no lo jik de vi nim ve ona eş lik eden ve ta mam la -
yan ulus la ra ra sı laş ma sü re ci, top lum da ki alt ta ba ka -
da ki ler den ve taş ra laş tı rı lan lar dan çok da ha az sa yı da
ve sı nır lı sos yal elit ta ba ka sı in şa eder.19

Hem bu mo dern za man la rın sos yal ta ba ka la rı nın
biz zat ken di kur gu la rın da ki prob le ma tik bek len ti ler,
hem de McDo nald la şan di yar lar da ki iş siz lik ora nı nın
hız la art ma sı, hiz met sek tö rün de ki aşı rı ek sik lik ler be ra-
be rin de sı nıf lar ara sın da “ide o lo jik ve eko no mik ay rış -
ma ve ay rıl ma la ra ” yol aç mak ta; bu du rum da sos yal
sı nıf lar ara sın da ki po la ri zas yo nu kö rük le mek te dir.20 Bu
kon jonk tü re bağ lı ola rak da, “öte ki le r” in sü rek li ola rak
is tik rar sız ve gü ven siz bir po li tik-eko no mik du rum da
bu lun ma sı/tu tul ma sı ve do la yı sıy la par ça lan ma sı ile “bü-
tün leş me ”/kü re sel leş me he de fi ger çek leş ti ri lir. Bu du -
rum da “mer ke z” in mev cut gü cü nün ve kon trol
kuv ve si nin de va mı nı tah kim et mek te. Kı sa ca, sos yo-eko -
no mik açı dan kü re sel leş tir me, öy le gö rü nü yor ki, öte ki -
le ri “is tik rar sız laş tı ra rak kü re sel leş tir me ” dir. 21

Ge nel ola rak şu id di a edi le bi lir: “Öte ki le r” in sos yo-
kül tü rel di na mik le ri ve di renç me ka niz ma la rı, kü re sel
ya pı ya za rar ver me ye cek şekil de di zayn edil dik çe kü re -
sel leş tir me ger çek le şir; hat ta “da imî kül tür leş tir me ” ile
de vam lı “pa sif, edil gen alı cı la r”22 ola rak tu tul ma la rı bek-
le nir. Ni te kim: 

Kül tür leş me me ka niz ma la rı he men he men her kül-
tür de te mel özel lik ler ta şır ve bü tün kül tür ler ade ta
da imî bir kül tür leş me pro se si nin için de dir ler. Fa kat
kül tür leş me ile di ğer kül tü rü eli mi ne et mek için kül-
tür em po ze et me ara sın da dün ya lar ka dar fark var -
dı r…(me selâ) İspan yol iş ga lin den be ri, Ame ri ka
kı ta sın da ya pı lan kül tü rel ayı rım cı lık tan ve tah ri -
bat tan he men her Kı zıl de ri li cid di bir bi çim de ıstı -
rap çek mek te dir.23

Kü re sel leş me sü reç le ri art tık ça ve hız lan dık ça glo-
bal leş me nin kip ve mo del le ri de da ha so fis ti ke ve de tay -
lı ol mak ta dır. Yer li le rin kül tü rel ve dinî di na mik le ri
“ebedî ve tek yan lı kül tür leş/tir/me nin nes ne si ha li ne
dö nüş tü rül mek te. Bu nok ta da, ya iç le ri bo şal tıl mış bir
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dinî-kül tü rel ya pı, ya da “Ma don na kül tü ” gi bi kült ler le
mü ca de le içi ne so kul muş ça tış ma cı, ge le ne ğe ta as sup la
ki lit len miş24 ve re ak si yo ner, sa vun ma cı ve ço ğu za man
da özür di le yi ci bir aki devî ve te o lo jik tarz or ta ya çı kar.
Ve bu hâlet, kü re sel pa za rın sem bo lü olan McDo nald -
laş ma mar ke tin de di nin ve dinî ola nın ana li zi ni ge rek li
kı lar.

KÜ RE SEL PA ZAR DA Dİ NİN ME TA LAŞ MA SI
VE DİN DA RIN  ŞU URAL TI VE ŞUUR
ŞEMA SI NIN YE Nİ DEN İNŞA SI

Ta rih sel bir sü reç, du rum ve du ruş olan kü re sel leş me,
dün ya eko no mik sis te mi nin (Mo dern Dün ya Sis te mi)
ade ta so nu nu tem sil eden en düs tri son ra sı top lum la rın
(post-in dus tri al so ci ety) ve da ha çok po li tik-eko no mik
“mer ke z” in or ta ya çı kar dı ğı bir sü reç tir. Tu rizm, dün ya
spor la rı, ile ti şim ve bi li şim, kü re sel pa za rın in şa sı
(McDo nald laş ma), AİDS, in san hak la rı vs. ka nal lar la de -
rin bir kü re sel lik ve ya kü re sel leş tir me bağ lam ve ağ la rı
te sis edi lir. Kü re leş me nin men fi ta ra fı olan po li tik-eko -
no mik dö nüş tür me pro je si, öy le gö rü nü yor ki, sos yo-
kül tü rel şekil len di ri ci ve ye ni den in şa cı sı ola rak
post mo der niz mi de pro je nin ta mam lan ma sı için bir mal-
ze me (to ol kit) ola rak gö re ve ça ğı rır. Bu pro je ile Mo-
dern Dün ya Sis te mi’ nin maddî ve “se kü ler leş ti ril miş
ma nevî alt ya pı la rı ” te sis edi le rek, hem kü re sel -
leş/tir/me nin baş la tı cı ve uy gu la yı cı fa il le ri nin dün ya
üze rin de ki kon tro lü nün kav ram sal ve dok trin sel pos tu -
lat la rı te min edi lir, hem de re el dö nüş tür me stra te ji le ri
ve tek nik le ri inşâ edi lir. Bu da i revî dö nüş tür me ve öte-
ki leş tir me sü reç le ri bir bi ri ni ta mam la ya rak mev cut ya pı -
nın ve sis te min de vam lı lı ğı nı tah kim eder gö rü nü yor lar.

Ge nel ola rak, kü re sel sü re ce ka tı lan bir top lum da
ge le nek sel olan din sel inanç ve men su bi yet ler bir prob-
lem teş kil eder ha le gel mek te dir. Kü re sel leş tir me pro je -
si nin sos yo-kül tü rel alt ya pı sı için gö re ve çağ rı lan
post mo der nizm de, bü yük an la tı la rı an lam sız kıl dı ğı, sa -
hih ve gü ven li ka bul edi len her da ya na ğı su lan dır dı ğı ve
in san la rın gün de lik ha yat la rı nı me ta laş tı rıp ye ni se kü -
ler kut sal lar la dol dur du ğu için, din sel inanç ve pra tik ler
top lum ta ra fın dan ala ka sız gö rü le bil mek te dir. Öy le ki,
ba zen in san lar bir inan cı be nim se ye ce ği ve ya red de de -
ce ği za man gün de lik ih ti yaç la rı açı sın dan uy gun olup ol-
ma dı ğı na bak ma ref lek si ni oto mas yon laş tı rır. 

Kül tü rel ola rak post mo dern sü re ce ka tı lı mın hem
ne de ni, hem de so nu cu olan kü re sel leş me nin üç önem li
açı lı mı var dır: (1) çok kül tür lü lük ve ço ğul cu luk; (2) Bu
ço ğul lu ğun sü rek li bir üre tim, te da vül ve tü ke tim me ka-
niz ma la rı na ta bi ol mak su re tiy le de ğer le ri, inanç la rı ve
her çe şit ka tı lı ğı yu mu şa tıp, bu har laş tı ran bir tü ke tim

kül tü rü ol ma sı; (3) her tür lü ço ğul cu luk söy lem le ri ne ra-
ğ men ye rel ve yer li ge le ne ğin otan tik li ği ni mu ha fa za sı -
na (ta sav vur ve ey lem ler ka na lıy la) imkân ve re cek
du ru mu açık ve/ve ya giz li yol lar la ka pa ma sı dır. Kü re -
sel leş tir me pro je si nin en önem li aya ğı olan eko no mik
bo yut (“Mc Do nald laş ma ”), “üçün cü dün ya ül ke le ri ” nin
pa za rın da, öte le nen ve öte ki leş ti ri len le rin ken di le ri ni
“sa hi h” yol lar la tek rar ta nı ma, ta nım la ma ve kim lik şif-
re le ri ni kod la ma ya gi den ma nevî yol la rı nı kay gan laş tı -
rı cı ve bu har laş tı rı cı me ta la rı üre tir, ye ni den üre tir, in şa
eder25 ve tü ke ti me so kar.

McDo nald laş ma pa za rı na sü rü len me ta lar, hem
ken di fonk si yon la rı nı ifa ede rek ye ni “eko no mik te o lo -
ji le r” ku rar ken, hem de mu ha tap di nin ifa de ve tem sil -
le ri nin içe ri ği ni bo şal tır. Bu kur ma ve bo şalt ma fert te ve
sos yal do ku da ga ye ye uy gun va kum lar ya ra tır ken, özel
ola rak bi rey de flu man tık sü reç le ri (fuzzy lo gic)ni in şa
ede rek, fer di ken din den, top lum dan, kül tür ve ge le nek -
ten, ta rih ten, mekândan ve ya şa dı ğı çağ dan ko pa rıp ya-
ban cı laş tı rır. Bu ya ban cı laş ma he men her şeyi bir bi ri ne
bağ la yan “bağ la m“(sı la) ve “ba ğ” ı (aki de) ko pa rıp at tı ğı
gi bi, bu bağ la mın ve ba ğın da imî ha ti me si olan me ta-ta -
rih sel ga ye yi de par ça la ya rak, ma ter yal bir te le o lo ji ye
dö nüş tü rür. Ken di de runî âle min de pa ram par ça edi len
fert, sos yal plan da ar tık her han gi bir “bü tün leş me ye ”
(câmi-ic timâ’-ce mi yet) gi de cek sü re ci, ken di şuur al tı ve
şuur di na mik le rin de ki lit le miş tir. Ato mi ze edi len/ cüz-
leş ti ri len ve ya pa ram par ça edi len bi rey, ar tık glo bal leş -
ti ri len koz mos ta ya pa yal nız, da ya nak sız ve ba rı nak sız bir
“post mo dern mis ti k” gi bi “kü re sel ma nas tı r” da sav ru lur
du rur. Gö rü nen o ki, bu va ro luş sal (exis ten ti al) ve an -
la/m/yış/mlan dır ma (epistêmic) ek sen li sav rul ma be ra -
be rin de, var lı ğın, va ro lu şun ve an lam ağı nın ken di le ri
ta ra fın dan di zayn edi len “mer ke z” in üret tik le ri nin “gö-
nül lü tü ke ti ci li ği “ ne ve “ucuz iş çi li ği “ ne so yun ma yı ko-
lay laş tı ran bir sü re ci baş la tır.

Sem bol, şekil ve form la rın tem sil ve ifa de si ni müm-
kün kı lan maddî des tek ile “Ma don na kül tü ” ve onun ye -
rel tak lit le ri, şuur al tı ve şuur ek sen li an la ma ve
ma na lan dır ma di na mik le ri ni ve bun la rın ala ka sı nı in şa
eden ağ la rı nı (epistême) se kü ler kut sal lar ile do kur. Flu
man tı ğın da fonk si yo nuy la fert, McDo nald la şan mar ket -
te, ken di inan ma, ümit et me, yü celt me gi bi şuur al tı ih-
ti yaç la rı nı ve te ma yül le ri ni tat min ede cek ma na yı,
üre ti len-ye ni den in şa edi len-tü ke ti len me ta pa za rın da
ara ma ya ko yu lur. Kı sa ca, sos yo-kül tü rel sis tem ler üze-
rin de kit le tü ke tim tek no lo ji le ri nin et ki si art mış; McDo-
nald laş ma ile kü re sel leş/ti ril/miş bir dün ya top lu mun da
gün de lik ya şam ve dinî alan me ta la rın bir par ça sı ha li ne
gel miş tir. 
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Sem bol ve dü şün ce kod la rıy la kü re sel leş tir me fe no -
me ni ay nı za man da ken di ne has za man, mekân ve ri tü el -
ler de in şa eder. Za ma nın, “Mc Do nal d” fe no me ni için de
üret tik le ri ni tü ket me ye en deks li ya pı sın da hız, alış-ve ri -
şin ve tü ke ti min key fi ye ti ne gö re hız la nır ve ya ya vaş lar.
Mekân ve ya ma bet de bü yük ka pa lı çar şı nın26 maddî kut-
si ye tin de mo del le nir. Bu “tü ke ti ci haz kub be si” (con su -
me rist ple a su re do me)27 ve bu kub be nin al tın da sa tın al ma
ve tü ket me ri tü e li, McDo nald laş ma’ nın en önem li me kan-
sal ve ri tü el bo yu tu dur. Na sıl ki, ka pa lı mekânda za man
“öte len mi ş” tir, ay nı şekil de McDo nald la şan mekânda da
za man, tü ke ti min hı zı na gö re ye ni den kur gu la nır. 

McDo nald laş ma’ nın dön gü sel ola rak or ta ya koy du -
ğu tü ke tim kül tü rü nün se bep ve so nuç la rıy la il gi li ola rak
or ta ya çı kan se kü ler leş me (ma te ri a li za ti on of every day
li fe) bir di nin ge ri le me siy le, hü küm le ri nin doğ ru ve ya
yan lış ol ma sı ile uğ raş ma sa da din sel ya şa mı içi ne al mak-
ta dır. Di ğer bir ifa dey le, kü re sel leş/tir/me nin bağ lı ol du -
ğu McDo nald laş ma sem bo lü ile di rekt ilin ti si olan
“Ma don na kül tü ” di rekt ola rak kla sik di ni ge le nek le rin
dog ma la rı na, dok trin le ri ne, ri tü el le ri ne, vb. mey dan
oku ma mak ta; fa kat dinî manâ ve ga ye nin ko num lan dı ğı
şuûral tı ve şuûr sü reç le ri ne ta lip ola rak, şu ural tı ih ti yaç -
la rın (ümit-kor ku, sev gi-nef ret, kız ma-acı ma, vb.) ko-
şul lan dı ğı “bağ lan ma ” esa sı nı par ça la mak ta, çöz mek te ve
onu ken di çö züm le yi ci hâle tin de ye ni den in şa et mek te -
dir. Do la yı sıy la, gün de lik ha ya tın me ta laş ma sı, tü ke tim
kül tü rü nün be lir le yi ci li ği al tın da inanç lar, de ğer ler her
an bu har la şıp yok ol ma teh di di ile kar şı kar şı ya bu lun -
mak ta ve ga ye ip tal edil di ği için de, bir di ne inan mak da
ne re dey se an lam sız la şır. Bir di ne ina nıl dı ğı söy len se bi -
le bu ço ğu za man bu söz sa de ce bir söy lem ol mak tan öte -
ye ge çe me mek te dir.28

Kü re sel le şen post mo dern bir top lum da, Ma don na,
Mic ha el Jack son (ar tık afo roz edil se de), Co ca Co la gi bi
üre ti len ve hız la po pü ler le şen fi gür ler din sel fi gür ler den
da ha faz la gün cel leş mek te ve özel vur gu lar la gün lük ha-
yat ta kar şı mı za çık mak ta dır. “Mer ke z” in tek no lo ji si ve
ürün le ri, mer ke zin de ğer le ri ile bir lik te, ön ce ve ya aka-
bin de McDo nald la şan pa za ra gel di ğin den, “çev re ” leş ti -
ri len le rin mar ke ti, mer ke zin hem ma ter yal üre tim
ağı nın, hem de fikrî, bi linç sel ve inanç sal üre tim kul va -
rı nın açık ve da imî mekânı ha li ni al mak ta dır. Bu be ra -
be rin de, bir bi re yin ve ya mil le tin hür ve ba ğım sız ol ma
di na mik ve ref leks le ri ni ano ma li leş ti re rek, “bağ/ım/lı bir
şuur ve ref lek s” in şa et mek te; do la yı sıy la McDo nald la -
şan “çev re ”, “mer ke z” in üret tik le riy le (maddî ve ma nevî)
ye ti nip, çi zi len “ka de r” e rı za gös ter mek ten baş ka yol ve
yor da mı in şa ede me mek te ve ye ni den yük se liş ma ni ve -
la sı nı oluş tu ra ma mak ta dır.  

Bu “bağ/ım/lı ” şuûr ve ref leks de, glo bal leş ti ren
mer kez le rin adı na ve le hi ne on la rın ade ta ebe di mül kü
olan ide al le rin— pax, me de ni yet, de mok ra si, mo der ni te,
vb.—kut san ma sı nı hay ran lık form la rın da “ce vap üret -
me ” (res pond)ye yol aç mak ta; bu da “çev re ” de tu tu lan -
la rın ken di de ğer le ri ne ve di na mik le ri ne ya ban cı laş ma
sü re ci ni kö rük le mek te. Öy le gö rü nü yor ki, McDo nald -
la şan pa zar da/çev re de mânâ, inanç ve sos yal are na da aç-
ı lan ge dik ler, “çev re ” nin ge le nek ve ta ri hin den
kop ma sı na, ma nevî ve aki devî di na mik le rin den so ğu -
ma la rı na ve hat ta so nuç ta kim lik le ri nin şif re si ni in şa
eden din den ta ma men uzak laş ma la rı na yo lu nu ara la -
mak ta dır.29

Po li tik-eko no mik ye ni den ör me yi ön gö ren kü re sel -
leş/tir/me ve ona eş lik eden zi hin sel ve al gı sal ye ni den
in şa yı ön ce le yen sos yo-kül tü rel bir pro je olan post mo -
der nizm so nu cu, ge nel de kla sik din men sup la rı, özel de
ise İslam top lu mu, cid di “kim lik par ça lan ma sı ve bu na lı -
mı ” na mu ha tap tır. Me selâ, “glo bal leş ti ril mi ş“ sem bol le -
rin sü rü mü ve tü ke ti mi so nu cun da Müs lü man lar
şehir le rin de, ev le rin de, ara ba la rın da, rad yo ve te le viz -
yon la rın da, vb. “mer ke z” de üre ti len ürün le ri, ço ğu kez
ken di le ri ni ne den sırf “gö nül lü tü ke ti ci le r” ola rak bu lun-
duk la rı hu su sun da her han gi bir sor gu la ma ya tâbi tut mak -
sı zın me selâ sa de ce adı nı “sün net le ye rek ye rel leş tir me ”
gi bi kul lan mak ta ve tü ket mek te dir ler.30

Öy le gö rü nü yor ki, “kü re sel leş me mit le ri -
” hem kit le tü ke ti ci sis tem le ri ni meş ru laş tı rıp dön gü sel bir
tarz da ebedîleş ti rir ken, “çev re ” de di rekt-alenî ve do lay -
lı-zimnî ola rak çev re nin edil gen li ğin de ki so rum lu lu ğu zi-
hin de tu ta rak bas kı cı sis tem ve ref leks le rin olu şu mu nu da
des tek le mek te dir (McDo nald laş ma için McLu han ’ın ge-
rek li li ği gi bi). Bu yüz den, “öte ki leş ti ri len le r” in di ya rın da
sos yo-kül tü rel ve ide o lo jik ku tup laş ma, mi tos lar da ki gi bi
ebedî ola rak sah ne le nir du rur. McDo nald la şan çev re de ki
sos yo-po li tik un sur lar, eko no mik te mel le rin ta yin et ti ği
ide o lo jik-po li tik ter cih ler le şekil le nen ulus lar ara sı iliş ki -
le rin güç ve in sa fı na bı ra kı la cak ka dar za val lı ve kı rıl gan -
dır ar tık. Bu bağ lam da, hu su met ya ra tı cı bir ta raf laş ma ile
me se le de vi ni mi ni ta mam la ma eği li min de dir. Teh dit ve
gü ven lik al gı sı me selâ, “glo bal te rö r” (“İslâm” ola rak da
oku na bi lir) ve al gı la ma sı da “mer ke z” in em per yal stra te -
ji le ri ne uy gun ola rak di zayn edi lip, uy gu lan ma sı bek le nir.
Bu al gı ve al gı la ma da özel lik le “çev re ” de ki di yar lar da ki
mo dern ha yat tarz la rı nın ve ide o lo ji le ri nin ge le nek sel ola -
nı ve dinî ala nı öte le di ği ve ola bil di ğin ce da ralt tı ğı or ta -
day ken, gü ven lik stra te ji le riy le bu sü reç ta ma men
mekânsız laş tır ma, za man sız laş tır ma ve gö rü nür süz leş tir -
me ola rak ka tı laş tıl mak ta dır. Di ğer bir ifa de ile, McDo-
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nald la şan pa zar lar da sa de ce “ümit ve bağ/la m” (din) üre-
tip sa tıl ma mak ta; “kor ku ve te rö r”31 de pa zar lan mak ta dır.
Ve ya kı sa ca, “Mc Do nald laş ma sü re cin de kü re sel mar ket -
te kü re sel me ka niz ma ya uy gun form lar da üre ti len din de
sa tıl mak ta dı r“ te zi ni doğ ru lar pek çok ör nek du rum ve ha-
di se var dır. 

SON SÖZ VE TEK LİF LER

Bir po li tik-eko no mik dü şün ce ki pi-du ru mu-ol gu su olan
kü re sel leş me ile bu ki pe ve fe no me ne uy gun bir sos yo-
kül tü rel mal ze me olan post mo der nizm, hem te o ri de,
hem de ta rihî açı lım la rın da bir bi ri ne zıt ve ço ğu ke re de
pa ra dok sal ola rak ken di ni gös te rir: (a) po zi tif glo bal leş -
me; (b) ne ga tif kü re sel leş/tir/me. Bi rin ci gö rün gü, top-
lum la rın, kül tür le rin ve me de ni yet le rin da nış lı ğı na ve
kar şı lık lı in şa la rı na ka pı ara la ya bi le cek ken; ikin ci fe no -
men, Geç Ka pi ta lizm ’in “mer ke z” in de ko num la nan lar
adı na po li tik-eko no mik ve sos yo-kül tü rel dö nüş tür me
pro je si gö rü nü mün de dir. Bu ta rihî pro je ile Mo dern
Dün ya Sis te mi’ nin maddî ve se kü ler-ama-kut sal alt ya pı -
la rı te sis edi le rek, “mer kez ve ya rı mer ke z” in hem ge-
nel de ulus la ra ra sı sis tem üze rin de ki, hem de özel de
“çev re ve ya rı çev re ” üze rin de ki kon trol ve di zayn ira de-
le ri ta hak kuk et ti ril miş olur. Ye rel ve yer li olan, “mer ke -
z” için kul la nı la bi lir ve sa tı la bi lir ol du ğu müd det çe
de ğer li ve kut sa ma yı hak eder ken, teh dit ve mey dan
oku ma yı ba rın dı ra bi le cek her di na mik içe ri ği bo şal tı la -
rak ve kay gan laş tı rı la rak dev re dı şı bı ra kı lır. 

Po li tik, eko no mik, tek no lo jik ve sos yo-kül tü rel aç-
ı lar dan in san lık mi ra sı nı ve me de ni ye ti ni hep be ra ber
“da ha gü zel ve iyi ola na” (hayr) ta şı ma ya va sat/ha let ve
va sı ta ola bi le cek olan kü re sel leş me, anor mal bir kı rıl ma
ve dö nüş me ile ego ist “be n” in “öte ki ” le ri çev re leş ti re rek
yö rün ge si ne kat ma ola rak te za hür et mek te. Baş ka bir ifa -
de ile, “öte ki le r” bir ta raf tan kü re sel leş tir me pro je le ri ile
“mer ke z” in üret ti ği maddî ola nın tü ke ti min de ve üre tim
sü reç le rin de is tih dam edi lir ken; di ğer yan dan da yi ne ay -
nı “mer ke z” in üre tip tedâvü le sok tu ğu ma nevî ve fikrî
olan la rın da tü ke ti min de ön plan da ol ma la rı bek le nir.
McDo nald la şan “çev re” ola rak ifa de et ti ği miz bu sü reç -
te, maddî olan sa tıl dı ğı gi bi, “kor ku ve te rö r” pa zar la nır,
“ümit-ba ğ” (din-aki de) ve “bağ la m” (sı la) da sa tı şa su nu -
lur. “Öte ki le r” üze rin den ula şı lan sta tü nün de va mı an cak
kut sa lın to tal ve ebe di leş ti ri ci ik si rin de aran dı ğın dan, “di -
n” in ve “kut sa l” ın ya pı sı “Ma don na kül t” le riy le çö zü le -
rek sa tı lır. Mev cut “kas t” la rın de va mı kar ma(“koz mik
ey lem ka nu nu ”)nın pe kiş ti ril me sin den geç ti ğin den, “çev -
re ” de ki tüm ne ga tif oluş ve ha di se ler “nes ne leş ti ri len-öz -
ne ni n” ya on to lo jik ve epis te mo lo jik soy kü tü ğün de, ya
“sı r” lar la ta rih ten sü rü len din dar lık ol gu sun da, ya da çif -

te kar şıt lık lar la bo ğuş/tu rul/an fak tör ler de ara nır. Müs-
lü man bi rey ve top lum la rı gü nah psi ko zu na so ku cu me-
ka niz ma lar (11 Ey lül ve be ra be rin de ki “te rö ro lo ji”
fe no me ni, gi bi), di ni “ümit ve ba ğ” ol ma dan çı ka rıp, me-
ta laş ma sü re ci ne so ka rak McDo nald la şan pa za rın da di ğer
eko no mi-te o lo ji ler le ay nı raf la ra ko nul ma sı nı sağ la mak -
ta. Bu du rum ve sü reç de kü re sel leş ti ri len di yar lar da bi -
rey ve top lu mun ger çek lik ve va ro luş sal ta sav vur la rı nı,
mey dan oku ma di na mik le ri ni ve in san lık mi ra sı nın ya ra -
tıl ma sı na öz ne ola rak ka tı la bil me un sur la rı nı tü ket mek -
te; zi ra ta rihî olan bir ger çek var: Ben de le rin ger çek lik
id di a la rı na ve sa hih ol du ğu ısrar la vur gu la dık la rı me ta -
la şan din le ri ne kim se iti bar et mez.

Tek lif bağ la mın da ise, bu ka o tik ve iç ka rar tı cı
man za ra kar şı sın da kü re sel leş me yi ye ni den in şa et mek
zor ol ma sa ge rek: Bu in şa da kü re sel leş me ki pi-ol gu su-
sü re ci nin va at et tik le ri ni ta hak kuk et tir mek ve teh dit le -
ri fır sat la ra dö nüş tür mek ile müm kün ola bi le cek tir.
Li be ral de mok ra si nin ek se nin de form laş tı rı lan glo bal -
leş me nin ön gör dü ğü kül tü rel ve dinî ço ğul cu lu ğun, hu-
ku kun üs tün lü ğü nün, te mel hak ve hür ri yet le rin
ev ren sel li ği nin ve ka tı lım cı lı ğın bay rak laş tı rıl ma sı bu
fır sat lar sa de din den dir. Bu ide al ve fır sat la rın po li tik-
eko no mik he ge mon ya ya kur ban edil me me si ev ren sel bir
ba rı şın te si si için vaz ge çil mez şart ol sa ge rek. 

Öy le ki, fark lı lık la rı ve çe şit li lik le ri; sa de ce söy lem -
de ka lan Pax (“ba rı ş”)—ama pra tik te ça tış/tır/ma cı bir
ha le ti sü rek li üre ten— ta sav vu run da “Ma don na kült le ri -
” yor da mın da erit mek de ğil, tüm in san lı ğın “ya ra tı lış ta
kar deş li ği ” (haklî ukuv ve)ni ön gö ren ve fark lı lık la rı zen-
gin lik ola rak iti kat laş tı ran ta ‘âruf (da nış-kay naş ma-be -
ra ber in şa)pren si bi ge re ği Pax Hu ma na (“İn san lık
Ba rı şı ”)’da ni ren gi leş tir mek kü re sel ba rış için vaz ge çi le -
mez dir. Dün ya din le ri ara sın da ba rış te sis edil me den,
dün ya top lum la rı ve me de ni yet le ri ara sın da ba rış sağ la -
na ma ya ca ğı nok ta sın dan ha re ket le, her şey den ön ce kut-
sa lı ve dinî ola nı po li tik-eko no mik sar mal dan çı kar ta cak
ve hür ri ye ti ne ka vuş tu ra cak ye ni bir “ba rış te o lo ji si ” ne
ih ti yaç var. Bu te o lo ji nin de ana ek se ni ni “ne zul me di niz
ve ne de zul me uğ ra yı nı z” pren si bi oluş tur ma lı (sos yo-
mo ral ek sen); do la yı sıy la, tüm in san lık için te mel hak ve
hür ri yet le rin pra tik leş ti ği (hu kukî ek sen), in san la rın
ken di zen gin lik le ri ni, ken di le ri ta ra fın dan ve ken di le ri
na mı na kul lan ma la rı nı ka yıt sız şart sız per çin le ye cek sü -
reç-du rum ve va sa tın oluş tu rul ma sı (po li tik-eko no mik
ek sen) po zi tif bir kü re sel leş me için ol maz sa ol maz bir
ge rek li lik tir. Böy le bir “kö y” de ve va ro lu şu ön ce le yen
bir ta rihî sü reç te din me ta laş mak ta kur tu lup, ye ni den
ge le nek sel, ka dim ro lü ne (bağ/lam: re lig³re-aki de/sı la)
dö ne bi le cek tir.
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