Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi:
E-mail: bilgi@uidergisi.com
Web: www.uidergisi.com

KİTAP İNCELEMESİ
James H. MITTELMAN, Wither Globalization? The
Vortex of Knowlodge and Ideology
Mustafa AYDIN
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bu makalenin tüm hakları Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği’ne aittir. Önceden yazılı izin
alınmadan hiç bir iletişim, kopyalama ya da yayın sistemi kullanılarak yeniden yayımlanamaz,
çoğaltılamaz, dağıtılamaz, satılamaz veya herhangi bir şekilde kamunun ücretli/ücretsiz
kullanımına sunulamaz. Akademik ve haber amaçlı kısa alıntılar bu kuralın dışındadır.
Aksi belirtilmediği sürece Uluslararası İlişkiler’de yayınlanan yazılarda belirtilen fikirler
yalnızca yazarına/yazarlarına aittir. UİK Derneğini, editörleri ve diğer yazarları bağlamaz.

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği | Uluslararası İlişkiler Dergisi
Web: www.uidergisi.com | E- Posta: bilgi@uidergisi.com

Globalization? The Vortex of Knowledge and
James H. MITTELMAN
Londra, New Yo'rk: Routledge, 2004, 234 + xii sayfa., ISBN 041534-1523
Hazlrlayan: Mustafa AYDIN·

K{ireselle~me,

bir

genellikle pazar, gli<; ve ktiltiirle ilgili olarak gundeme
Fakat Wither Globalization? bundan oteye giderek,
eSE~lleSmen1n dunyaYl farkh bir bilme/ anlama ve temsil etme §ekli olarak
ileri suruyor.

Francis Bacon'm '/bilgi gil<;tur" ifadesinden yola <;lkarak, Weber, Gramsci
ve Foucault'nun izinden giden Mittelman, ya§amakta oldugumuz son
kureselle§me surecinde bilgi (knowledge), ideoloji ve gil<; (power) arasmdaki
ili§ki ile genel kureselle§me <;ah§malarmm bunlarla baglanhsml ortaya
<;lkarmaya c;ah§an etkili bir c;ah§ma ortaya koyuyor. Kitapta da aC;lkc;a ortaya
kondugugibi, bilgi ve siyasi surec;lerin temsil edilme yontemleri bazl
d u§unurlerin iddia ettikleri gibi birbirinden ve gfic; ili§kisinden baglmSlz
degildir. Cox'un ifadesiyle "her teori-aC;lklama bir amaca-C;lkara hizmet
eder". DolaylSlyla objektiflik, guC; ili§kilerinden baglmslz ele almabilecek
mutlak akademik bir kavram degildir. Bu temelden yola <;lkan Mittelman,
Roma Imparatorlugu'nun gem§lemesiyle ba§lattlgl ve <;e§itli donemlerde
farkh §ekillerde kar§lmlza <;lkan kureselle§menin 21. yuzylldaki
versiyonunun bilgi ve ideolojiyle baglantISlru a<;lklayarak, son
kureselle§memn yontemleri, gucu, <;erc;evesi ve kahclhgl uzerinde
degerlendirmelerde bulunuyor. Bu c;abasmda yazar, 1970'lerden ba§latttgi
son kureselle§me dalgaslrun daha onceki dalgalarla benzerliklerini ve
farkhhklanru da ele ahyor. Farkhhgl ortaya koyarken, ozellikle neoliberal
kureselle§me ile kureselle§meci ve kaqa-kureselle§mecilerin benzer
temellerden yola <;Ikan "i<;i bo§" argumanlarma altematif olarak sundugu
alterglobalization (degi§ken kureselle§me) ilzerinde duruyor. Kitapta
Mittelman, ozellikle alterglobalization kavramml bize dunya dfizemyle ilgili
"yem" bir anlayt§ olarak sunuyor.
Dunyarun c;e§itli tilkelerinde gerc;ekle§tirilen alan ara§tlrmalarma
dayanan kitap, kureselle§menin ve kureselle§me <;ah§malannm 11 Eyltil'den
soma farkhla§an kilresel politikalarla birlikte nasil degi§tigim de gosteriyor .
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Bu
halen yiikselen bir deger olarak kiireselle~menin, bilgi iiretim.
ve . ideoloji olu~turma siirec;lerindeki giiciinii/ etkiligini ortaya koymaya
Aynca, akademiyarun da kiireselle~mesi <;en;evesinde, entelektiiel
iiretimin giderek daha <;ok Amerikan sosyal bilim anlayl~mm diinyaya
yayllmasl haline geldigini ve bunun da egemen paradigma ile yerel bilgi
arasmdaki dengeyi ciddi bi<;imde etkiledigini iled siiriiyor. Ashnda,
dogrudan Amerika'da iiretilip diinyaya ihrac; edilmese bile, yerkiirenin
<;e~itli yorelerindeki entelektiiellerin farkmda olarak veya olmadan giderek
daha fazla oranda "Amerikan bilgisi" iiretmekte oldugunu ortaya koyuyor.
Bu ortamda, kiiresel gii<; yaplsmm kurumsalla;;masl gibi, kiiresel bilgi
alternatiflerini az <;ok
sistemi ve onun egemen ideolojik temsilleri de,
bir yapl i<;erisinde slrurhyor-konumlandlnyor. Bu durumda
kiireselle~menin giicii bilginin iiretim ve ideolojinin yaYllma yontemlerini
degi:;;tiriyor ve bir anlamda kiireselle~menin kendisi, "neoliberal ideolojide
kendini belli eden ve kurumsalla~ml~ otorite tarafmdan iiretilen/yaYllan
bilgi sisteminde somut1a~an entelektiiel giiC; modeli" (s. 11) haHne geHyor.
Kendi ic;erisinden ka<;mllmaz olarak akademik diinyada entelektiiel direni~i
doguran bu siirec;, aydmlahcl giiC;, rekabetc;i bilgi setleri ve ideolojik
tarh:;;malardan olu~an alterglobalization'm yiikseli~ine de zemin hazlrhyor.
Boylece Mittelman ic;inde bulundugumuz donemin anla~llabilmesi ic;in
elzem, fakat bir 0 kadar da c;ah§llmaml~ bir yoniinii ele ahyor: ABD
liderliginde siirdiiriilen kiireselle§me paradigmasl ile diinyarun <;e~itli
bOlgelerinde neredeyse bu genel kiireselle~me flrtmasmdan baglmslz bir
~ekilde varhgml devam ettirmeyi bafjaran yerel bilginin c;ok <;e~itli formlan
arasmdaki dengenin nasll ~ekillendigi.· Bu ara~hrma vesilesiyle yazar, ABD
tUTU ideolojik ve entelektiiel dayatmarun nasll kendi ic;inde kaql1 temsili
gorii§leri, argiimanlan ve "rakip bilgi"yi ortaya C;lkarttlgml da ortaya
koyuyor. Rahat okunan klsa bir c;ah~ma olarak Wither Globalization? ozellikle
uluslararasl ili§kiler ve ekonomi-politik ogrencilerine, ama aym zamanda
kiireselle§menin geldigi nokta ve kavramm c;er;;itli c;evrelerde nastl anla§lldlgl
konusunda hlZla biitiinciil bilgi. edinmek isteyen herkese faydah olabilecek
bir c;ahllma. Klsa siirede ic;erisinde Tiirkc;e'ye c;evrilmesi durumunda
ingilizce'ye ula§ma imkaru olmayan kesimlere de hitap edecegi a<;lk.
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