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ama Küresel  değil!

Neredeyse 20 senedir bir küresellik 
lafıdır gidiyor. Küresel ekonomi, 
küresel dünya düzeni, küreselleşme... 

Bu kelimeler dilimize pelesenk olmuş 
durumda. Özellikle Sovyetlerin yıkılma 
sürecinden sonra duymaya alıştığımız 
bu kelimeler aslında çok fazla bir anlam 
içermiyor. 

İsterseniz kelimelerin gerçek anlamlarına 
tek tek bakalım. En çok kullanılan “küresel 
ekonomi” kelimesi aslında egemen 
devletlerin ekonomilerinin tüm dünyaya 
uygulanması anlamına geliyor. Yoksa ortada 
tüm devletlerin yararına işleyen, küresel 
bir ekonomi yok. Tüm dünyadaki ekonomiyi 
bir kaç büyük devlet belirliyor. O ülkeler ne 
isterse dünya ekonomisi o yönde ilerliyor. 
Devletler kendilerinin kontrolünde olmayan 
Dolar ve Euro ile borçlanıyorlar. Sadece 
kur dalgalanmalarıyla bile küçük ülkelerin 
ekonomileri altüst olabiliyor. “Küresel 
ekonomi” gereği tüm finansal sistemlerini 
yabancı para birimleri üzerine kuran devletler, 
kura hakim olamadıkları için gerçek anlamda 
kendi ekonomilerine de hakim olamıyorlar. 
Dolar ve Euro’nun dalgalanmasını da 

1.29 milyar kişi mutlak sefalet içinde 
yaşarken, tüm dünya kaynaklarının 
yüzde 40’ına, yüzde 1 azınlık sahipken, 
küresellikten bahsedebilir miyiz?

birkaç büyük ülkenin merkez bankaları 
şekillendiriyor. Borsa ve petrol fiyatlarının 
da bundan hiç bir farkı yok. Sözde küresel 
ekonomide, büyük devletler ana oyuncu küçük 
devletler ise sadece piyon görevi görüyor.

Sınırlar mallara ve kapitale açık
Ekonomiye küresel denmesinin bir nedeni 
de uluslararası ticaretin artması. Ama 
uluslararası ticarete yakından 
baktığınız zaman aslında olup 
bitenin sadece büyük ülkelerin 
mallarının küçük ülkelere 
pazarlanması olduğunu 
görüyoruz. Kapitalizmin doğası, 
sürekli büyümeyi öngörüyor. 
Dev şirketler kendi pazarlarında 
artık büyüyemeyecek hale geldiği 
zaman dış pazarlara yöneliyor. 
Yoksa dünyada herkesin mal 
alıp sattığı bir küresel ticaret 
yok. Dev şirketler dünyanın her 
yerine ürünlerini satıyor bunun 
karşılığında da zenginliklerine 
zenginlik katıyor. Dünya sözde 
küresel ticaretin sayesinde her 
yerde aynı markaların bulunduğu 

çeşit zenginliğinin azaldığı tek düze bir yer 
haline geliyor. 

Küresel dünya düzeni de gereğinden fazla 
kullanılan bir kelime. Bu kelimenin de anlamı 
aslında tamamen değişik. Küresel dünya 
düzeni egemen güçlerin belirlediği ve zorla 
uyguladıkları bir düzen. Para tüm ülkeleri 
yönetiyor ve yönetimleri de büyük sermaye 
belirliyor. Dünya için çok önemli olan küresel 
ısınma konusunda bile bir küresel mutabakata 
ulaşılamıyor.
Bu yeni düzende sıkça duyduğumuz bir başka 
kelime ise “sınırların kalkması”. Aslında 
kalkan sınırlar falan yok. Sadece ürünlerin ve 
kapitalin serbest dolaşımı var. Yoksa sınırlar 
hala oldukları yerde duruyor. İnsanlar vize 
kuyruklarında saatlerce bekliyor, serbest 
dolaşım ve serbest çalışma hakkı sadece 
Avrupa Birliği örneği ile sınırlı. Dünyada 
ırkçılık hızlı bir şekilde yükseliyor ve insanlar 
kendilerinden farklı olanlara tahammül 
edemiyorlar.

Küresel değil, kutupsal
Küresellik göz boyamalarını bir kenara koyup, 
pembe gözlüklerimizi çıkarttığımız zaman 

dünyanın gerçeklerinin 
hiç de iç acıcı olmadığını 
görüyoruz. Sene 2013 ve 
dünya nüfusu 7 milyarı 
geçmiş durumda. Bu yedi 
milyarın büyük bir kısmı 
yoksulluk, açlık ve sefalet 
içinde yaşıyor. Dünya 
Bankasının rakamlarına 
göre dünyada 1.29 milyar 
kişi “mutlak sefalet” içinde 
yaşıyor. Mutlak sefalet 
günde 1 dolardan az 
kazanan gelir grubu için 
Dünya Bankası tarafından 
kullanılan bir tanımlama. 
Afrika’daki mutlak sefalet 
oranı diğer kıtalara göre 

çok daha yüksek.  Kara kıtanın yüzde 41’i 
sefalet içinde yaşıyor. Dünyada bu kadar 
büyük bir sefalet varken diğer taraftan 
inanılmaz bir zenginlik yaşanıyor. Credit 
Suisse’in Küresel Zenginlik Araştırması 
rakamlarına göre dünyada 100 milyon doların 
üzerinde servete sahip 29 bin kişi var. Küresel 
eşitsizlik inanılmaz oranlara gelmiş durumda. 
Amerika’da toplam servetin yüzde 34’ü yüzde 
birlik azınlık tarafından kontrol ediliyor. 
Dünyanın geneline baktığımız zaman yüzde 
1’lik azınlığın tüm dünya kaynaklarının yüzde 
40’ını elinde tuttuğunu görüyoruz. Dünyanın 
yarısını oluşturan fakir nüfus ise dünya 
kaynaklarının sadece yüzde 1’ine sahip.
Böyle bir dünya düzenini, “küresel düzen” 
olarak adlandırmak kandırmacadan başka 
bir şey değil. Dünya yuvarlak ama “küresel” 
değil, kutupsal... Zengin-fakir, güçlü-güçsüz 
kutuplaşması dünyanın gerçek yüzü...

Tek umut internet
Dünyada gerçekten küresel ne var diye 
bakarsak, sınırların ve eşitsizliğin en az 
olduğu tek bir ortam görüyoruz, o da internet. 
Başlangıçta Amerikan Savunma Bakanlığı’nın 
bir projesi olarak çıkan internet,  günümüzde 
gerçek anlamda küresel tek ortam haline 
gelmiş durumda. Siber dünyadaki eşitsizlikler, 
güç dengesizlikleri, yöneten ve yönetilenler 
gerçek dünyaya göre çok daha az. İnternet 
dünyada mevcut olmayan fırsat eşitliğini 
sunuyor. Dünyanın neresinde olursa olsun 
bir kişi başarılı bir internet servisi ile tüm 
dünyaya ulaşabiliyor. İnternet teknik altyapısı 
nedeniyle de kontrol edilemeyen bir yapıya 
sahip. O yüzden devlet otoritelerinden 
bağımsız örgütlenmeler internet sayesinde 
mümkün olabiliyor. Devletler bu yüzden 
interneti de kontrol altına almak istiyorlar. 
Büyük sermaye, aynı gerçek dünyada olduğu 
gibi siber dünyayı ele geçirmek istiyor. Tüm 
bunlara rağmen siber dünya, iyi bir dünya 
yaratmak için elimizde bulunan en güçlü araç. 
Bu aracın doğru kullanımında biz bilişimcilere 
büyük sorumluluk düşüyor.
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