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BROWN BAG SEMİNERİ RAPORU - 5 	

Küreselleşme	ve	Liberalizmin	Geleceğini	
Düşünmek	
	

2008	yılında	patlak	veren	küresel	ekonomik	kriz	ve	bu	krizin	
tetiklediği	gelişmelerin	yarattığı	çok	boyutlu	sonuçlar,	yalnızca	ulusal	
ve	uluslararası	düzeyde	konjonktürel	etkiler	yaratmakla	kalmamış,	
Soğuk	Savaş	sonrası	dönemin	yaygın	olarak	kabul	gören	normlarını	da	
tehdit	eder	duruma	gelmiştir.	Yunanistan’da	başlayan	ve	etkisini	birçok	
Avrupa	ülkesinde	hissettiren	ekonomik	kriz,	bu	ülkelerdeki	geleneksel	
merkez	siyasetin	iflas	ettiğini	göstermiş,	sağ	ve	sol	kanat	popülist	
partilerin	iktidar	alternatifi	haline	geldiği	bir	süreci	beraberinde	
getirmiştir.	Özellikle	liberalizmin	kalesi	olan	ülkelerde	yükselen	sağ	
popülizmin	yaygın	olarak	kullandığı	söylemler,	Batı’nın	geleneksel	
liberal	değerlerinin	ve	küreselleşmenin	geleceğini	tartışmaya	açmıştır.	
	

v 2017’de	dünya	
ekonomisini	neler	
bekliyor?	

v Trumponomics	ile	
beraber	krizin	
ABD’deki	seyri	nasıl	
olacak?	

v Mekan,	siyaset	ve	
ideoloji	kapsamlarında	
küreselleşme	nedir?	

v Küreselleşme	bir	çöküş	
içinde	mi?	
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PS:EUROPE	olarak	gerçekleştirdiğimiz	5.	Brown	Bag	
toplantımızda	güncel	koşulların	küresel,	bölgesel	ve	ulusal	
düzeylerdeki	neden	ve	sonuçlarını	ve	bahsedilen	sonuçların	
Batı	ile	dünyanın	geri	kalanı	arasındaki	ilişkileri	nasıl	
etkileyeceğini	küreselleşmenin	ve	liberalizmin	geleceği	
çerçevesinde	tartıştık.	Konuşmacılardan	Doç.	Dr.	Ümit	
Akçay	küresel	kriz,	bu	krizin	etkileri	ve	Trump	döneminin	
piyasalara	etkisi	hakkında		konuştu.	Doç.	Dr.	Evren	Balta	ise	
küreselleşme	olgusunun	geldiği	son	durumdan	bahsetti,	
ayrıca	küreselleşmenin	çöktüğünü	iddia	eden	doktrinlerle	
uluslararası	düzlemdeki	eksen	kaymalarından	da	
perspektifler	sundu.	

	
	

Doç.	Dr.	Ümit	Akçay,	konuşmasında	
2017	için	dünya	ekonomisini	nelerin	
beklediğini	daha	iyi	anlayabilmek	
adına	2008	krizi	sonrasında	Amerika	
Birleşik	Devletleri,	AB	ülkeleri	ve	
yükselen	piyasaları	mercek	altına	aldı.	
Krizin	ABD’deki	seyrine	bakıldığında	
kriz	sonrası	toparlanmanın	kuvvetli	
olmadığı	ve	özellikle	sanayi	üretiminin		
2015’ten	beri	yavaşlama	eğiliminde	
olduğunu	belirten	Doç.	Dr.	Ümit	
Akçay,	resesyon	ile	sanayi	üretimi	
arasında	pozitif	korelasyon	olduğunu	
ve		üretimde	düşüşün	devamı	halinde	
2017’de	ekonomik	durgunluk	
beklenebileceği	ihtimalini	anlattı.	
Dünyadaki	trendleri	değerlendiren	

Akçay,	neoliberal	ekonominin	‘gelir	
eşitsizliği’	çerçevesinde	Dünya	
Ekonomik	Forumu	gibi	platformlarda	
eleştirildiğinin	altını	çizdi.	En	zengin	
yüzde	birlik	nüfusun	toplam	dağılım	
içindeki	payının	artmasına	karşılık	alt	
kısımdaki	yüzde	ellinin	payının	
azalmakta	olduğunu	belirten	Akçay	
2008	sonrasında	da	bu	düşüşün	daha	
da	dramatik	şekilde	devam	ettiğini	
söyledi.	
	
“Trumponomics	ABD	ve	diğer	
ülkelerin	ekonomilerinde	önemli	
değişimlere	yol	açabilir.”	
	

Donald	Trump’ın	başkan	seçilmesiyle	
beraber	ABD	ekonomisindeki	
politikaların	nasıl	değişeceği	ve	bu	
değişimlerin	diğer	ülkeleri	nasıl	
etkileyeceği	merak	konusu	haline	
gelmiştir.	Doç.	Dr.	Akçay,	Trump	
yönetiminin	ABD	ekonomisindeki	
büyümeyi	iki	katına	çıkarmayı	
hedeflediğini	belirtti.	Geçiş	
aşamasında	mali	genişleme,	kamu-
özel	ortaklıkları	ve	altyapı	yatırımları	
gibi	Keynesyen	adımlar	atılacağını	
belirten	Akçay,	aynı	zamanda	vergi	
kesintileri	ve	kuralsızlaştırma	gibi	
neoliberal	politikaların	da	
izleneceğinin	altını	çizdi.	Doç.	Dr.	
Akçay,	Trump’ın	kabinesindeki	
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isimlere	bakıldığında	Wall	Street’in	
gücünü	kaybetmediğinin	kolaylıkla	
gözlemlendiğini	ifade	etti.		
	
Akçay,	Trump’ın	ekonomik	
programının	uygulanması	durumunda	
dünya	ekonomilerinde	iki	önemli	
değişimin	yaşanabileceği	
öngörüsünde	bulundu:	ABD’de	faiz	
artar	ve	buna	bağlı	olarak	dolar	daha	
da	güçlenirse,	borçlanma	olanakları	
zorlaşabilir	ve	özellikle	yükselen	
piyasalar	zora	girebilir.	Diğer	yandan,	
Çin’e	yeni	vergi	uygulamalarının	
getirilmesi	durumunda	dünya	
ekonomisinin	seyri	değişebilir.		
	
*20	Ocak’ta	başkanlık	görevini	
resmen	devralan	Trump,	ABD’yi	TPP	
anlaşmasından	çekerek	ekonomiye	
dair	öngörülerin	haklı	çıkacağını	
şimdilik	doğrulamış	durumdadır.	
	
“2008	krizi	ABD’de	şirketlerin	iflasına	
yol	açarken,	Avrupa	ülkelerinde	‘ülke	
iflasları’	düzeyinde	etkili	oldu.”	
	
Akçay	konuşmasına	küresel	krizin	
Avrupa’daki	etkileri	ve	seyriyle	devam	
etti.	2008	ekonomik	krizi	ABD’de	
şirket	iflaslarına	sebep	olurken	
Avrupa	Birliği’nin	yapısı	ve	çeşitli	
yapısal	uyumsuzluklar	nedeniyle	
Avrupa’da	ülke	iflasları	olarak	etkisini	
hissettirdiğini	ve	2016’daki	Brexit	ve	
İtalya’daki	referandum	gibi	
gelişmelere	baktığımızda	krizin	hala	
atlatılamadığını	belirtti.	Avrupa	
özelinde	en	önemli	sorun	olarak	
krizden	yıllar	sonra	bile	batık	kredi	
oranlarının	yüksek	olmasını	gösteren	
Doç.	Dr.	Akçay,	bu	kredilerin	Fransa	
ve	Almanya	finans	sistemlerini	
etkileme	ihtimalinin	krizin	
atlatılamadığı	tezine	destek	verdiğini	
belirtti.	Akçay’a	göre,	AB	ülkelerinin	
krize	karşı	aldığı	önlemler	
kapsamındaki	kemer	sıkma	
politikaları,	solun	yer	almadığı	bir	
denklemde	tepkisel	sağ	ve	faşist	
hareketlerin	yükselmesine	yol	
açmaktadır.		Akçay,	ABD	ve	
dünyadaki	para	politikalarının	Türkiye	
gibi	dış	sermaye	hareketlerine	duyarlı	

ekonomilerin	2016	yılında	dalgalı	bir	
seyir	izlemesine	de	yol	açtığını	
vurguladı.	
	
“Kriz	sırasında	krizin	sebeplerini,	
sonuçlarını	ve	çıkış	yollarını	anlamak	
güç.”	
	
Doç.	Dr.	Evren	Balta	“küreselleşme	
nedir?”	sorusunu	Ulrich	Beck’in	
tanımı	kapsamında	üç	alt	başlıkta	ele	
aldı.	Buna	göre,	uluslararası	
organizasyonların	sayılarının	artması,	
teknolojinin	gelişmesi,	insan	ve	mal	
hareketliliğinin	artması	ve	uzaklığın	
ortadan	kaldırılması	gibi	faktörler	
sermaye	ve	toplumun	
mekansızlaşmasına	yol	açmıştır.	Öte	
yandan,	Evren	Balta	aynı	şablona	göre	
siyaset	alanında,	egemen	ulus-
devletlerin	karar	alma	
mekanizmalarındaki	ağırlıklarının	
uluslararası	aktörler	tarafından	
azaltıldığını	ve	iktisadi	araçların	
uluslararası	aktörlere	devredilmesinin	
küreselleşmeye	katkıda	bulunduğunu	
ifade	etti.	Bu	şablonda,	
‘küreselciliğin”	bir	ideoloji	olarak	
neoliberalizmi,	kapitalist	dünya	
sistemini	ve	her	alanda	piyasalaşma	
fikrini	savunduğunu	belirtti.	
	
“Yükselen	popülizm	keskin	bir	
polarizasyon	içinde	yarattığı	
hayaletlerle	savaşarak	kazanıyor.”	
	
Evren	Balta’ya	göre,	küreselcilik	
yükselirken	kutsadığı	değerlerin	altını	
boşaltmıştır.	Bu	noktada,	Evren	Balta,	
siyasal	partilerin	evcilleştirilip	
piyasaya	bağlanması,	
alternatiflerin	zamanla	yok	olması,	ve	
ideolojilerin	neoliberalizm	içinde	
oynanan	bir	oyun	olarak	kalmasıyla	
demokratik	meşruiyete	zarar	
verdiğini	belirtti.	Özelleştirmelerin	
artması	ile	kamusal	meşruiyetin,	2008	
krizi	sonrasında	yaşananlar	ve	
eşitsizliğin	giderek	artması	ile	de	
piyasanın	meşruiyetinin	sorgulanır	
hale	geldiğini	ortaya	koydu.	Doç.	Dr.	
Balta	küreselciliğin		çöküşüne	
ülkelerin	içinde	ve	uluslararası	
düzeyde	tepkilerin	olduğunun	altını	

çizdi	ve	popülist	hareketlerin	
yükselişi,	Brexit	ve	Trump’ın	ABD	
başkanı	seçilmesi	gibi	güncel	olaylarla	
ülkeler	düzeyinde	küreselciliğin	
çöküşüne	örnek	olarak	
gösterilebilecek	vakalarla	
karşılaşıldığını	ifade	etti.	Yükselen	sağ	
popülizmin	ise	uzlaşma	aracı	
üretmeden,	gerçek	araçlara	sahip	
olmadan,	hayalet	yaratan	söylemler	
ile	kazanma	yoluna	gittiğini	belirtti.	
	
Doç.	Dr.	Balta,	uluslararası	düzeyde	
ise	güç	ilişkilerinde	bir	eksen	
belirsizliği	yaşanma	ihtimalini	
vurguladı.	Dünyada	var	olan	ABD	
merkezli	güç	dengesinin	ve	bunun	
mali	sorumluluğunun	Trump	
tarafından	terk	edilmesi	halinde,	yeni	
sorumluların	kim	olacağı	sorusunun	
önemini	vurgulayan	Evren	Balta,	2008	
krizinin	ardından,	Batı	ülkelerinin	
NATO	ve	IMF	gibi	uluslararası	
kurumların	maliyetlerini	üstlenmek	
istememesini	de	küreselciliğin	
uluslararası	düzeydeki	çöküşüne	
örnek	olarak	gösterdi.	Ek	olarak,	
Balta,	2008	krizi	sonrasında	Batı	
merkezli	bir	kimlik	krizinin	yaşanması	
ve	AB	gibi	organizasyonlara	katılımın	
eskisi	kadar	prestijli	sayılmamasını	da	
küreselciliğin	çöktüğüne	dair	bir	kanıt	
olarak	sundu.	
	
Son	olarak,	Doç	Dr.	Balta	yeni	güç	
dağılımında	iki	grup	küresel	aktörden	
bahsedebileceğimizin	altını	çizdi.	
Birinci	grup	Rusya,	Çin,	Almanya	gibi	
ekonomisi	güçlü	devletlerden	
oluşuyorken,	diğer	grubun	da	
Hindistan,	Brezilya,	İran	gibi	tanınma,	
prestij	ve	yeni	bir	kimlik	edinmek	
isteyen	ülkelerden	oluştuğunu	
vurguladı.		Evren	Balta,	bu	ülkelerin	
ortak	özelliklerinin	kapitalist	düzene	
karşı	olmadıklarını;	para	güç	ve	
statünün	‘yeniden	dağılımını’	
istemelerinin	olduğunu	söyledi.		


