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2-İÇERİK DEĞERLENDİRMESİ 

'Küreselleşmenin Krizi Pandemi ve Uluslararası Siyaset' başlıklı eser toplam dokuz 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde küreselleşme krizi Kovid-19 salgını çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. Salgın kavramının ortaya çıkışı Antik Yunan'a dayanmakla birlikte esas 

kullanım şeklini on dördüncü yüzyılda görülen veba hastalığıyla almıştır. Günümüzde ise 11 

Mart 2020 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Kovid-19 salgını ilan edilmiştir.  Küresel 

krizin yeni liberal uygulamaları toplumsal bir dönüşüme neden olmuş ve yaşanan salgın hem 

ekonomik hem de küresel düzeyde yeni bir sürece girilmesine yol açmıştır.  İkinci bölümde ise 

uluslararası aktörlerin küresel yönetişimin hayata geçirilmesindeki rolü incelenmiştir. 

Uluslararası aktörler ile küresel birtakım sorunlar çözümlenmeye çalışılmışsa da bu salgın ile 

baş edebilecek herhangi bir uluslararası aktörün olmadığı görülmüştür. 

Kitabın üçüncü bölümünde küreselleşmenin bilhassa coğrafi, kültürel ve refah gibi 

alanlarda birtakım eşitsizliklere sebebiyet verdiğinin altı çizilmektedir. Salgın üzerinden 

değerlendirme yapıldığında bu eşitsizlik alanlarının daha çok ekonomi ve dijital ekonomi 

bağlamında ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Dördüncü kısımda küreselleşme olgusu 

modernite ve kriz olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bununla birlikte küreselleşme tarihinin ise 3 

aşamadan meydana geldiğine ve günümüze dek etkisini koruduğuna değinilmiştir.  

Beşinci bölümde yazar, küreselleşme ile sekülerleşmeye açıklık getirmiş ve toplumu 

post-seküler açıdan ele almıştır. Buna göre post-seküler toplum yapısı Türkiye'de 90'lı 

yıllardaki gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Her iki düşünce yapısı da eleştirel biçimde 

tartışılmıştır. Altıncı bölümde küreselleşme ve salgının ekonomik kayıplar yarattığı belirtilmiş, 

mevzubahis kayıpların, tüm dünyayı etkisi altına aldığından bahsedilmiştir. Salgın ile 

uluslararası emek göçünün temellerini etkileyecek sinyaller de verilmiştir. Dünya çapında 

belirli sektörlere ihtiyaç oranı artmış ve göç kendini burada belli etmiştir. Dolayısıyla emek 

göçü daha seçici bir hâl almıştır.  

Yedinci bölümde yazar, 'Küresel İklim Krizi' konusuna değinmektedir. Küresel iklim 

krizi, uzun zamandır uluslararası toplumun mücadele ettiği sorunların başında gelmektedir. 

Salgın hastalık ana aktörlerin sürümünü düşürürken bir yandan da ekonomik krize sebebiyet 

vermektedir. 

Kitabın son iki bölümünde yeni liberal küreselleşme döneminde serbest piyasanın 

finansal alanlardaki nüfuzu aktarılmaya çalışılmıştır. Kovid-19 salgını küreselleşme ile 

                                                           
* Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi  



14 

özellikle üretim alanında küresel emek arbitrajını devam ettiği sürece merkez-çevre ikiliğinin 

daha fazla nüksedeceğini göstermiştir. Netice itibarıyla Küreselleşmenin Krizi Pandemi ve 

Uluslararası Siyaset başlıklı eserde küreselleşmenin ve Kovid-19 salgınının uluslararası 

siyasetle bağlantısı yukarıda bahsedilen bölümler ışığında tartışılmıştır.  

 


