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Nedir? 
Küreselleşme; sosyal, kültürel, politik ve 
ekonomik deneyimlerimizi şekillendiren dünya 
genelindeki birbirine bağlantılılığın gün geçtikçe 
artan yoğunluk, kapsam ve derinliğini ifade eder. 
Küreselleşme zaman ve mekanın küçülmesi ve 
küresel bir bilinç ve düşünümselliğin ortaya 
çıkmasını kapsar. Küreselleşmiş dünyada 
birbirinden bağımsız olayların sonuçları ve 
önemleri, ilk belirdikleri konumlarının ötesine 
geçer ve daha büyük ve birbirine bağlantılı olan 
sistemi etkiler. 

Kavramı kim kullanır?  
Küreselleşme artık politika yapıcıların, 
politikacıların, yönetici ve aktivistlerin dünya 
görüşlerinin bütüncül bir parçası haline gelen; 
seksenli yıllardan beri sadece toplum bilimcileri 
değil, aynı zamanda iklim ve çevre alanındaki 
bilim insanlarını, beşeriyetçileri, mühendis ve 
ekonomistleri ilgilendiren temel bir 
disiplinlerarası kavramdır. Üç nesildir devam 
eden araştırmalar küreselleşmenin evrimleşen 
kavramsallaşmasını yansıtır. Küreselleşme 
yetmişli yıllarda tartışmaya açık bir kavram 
olarak belirdi. Bilim insanları ilk başlarda bu 

kavramın önceki bağlantılılık formlarından 
farklılığına odaklandılar ve kavramın önemine 
ilişkin son derece büyük bir şüphe 
içerisindeydiler. Küreselleşmenin dönüştürücü 
etkisi görünür hale geldiğinde bu yeni 
bağlantılılığın insanlar, kurumlar ve tüm 
toplumlar için ne anlama geldiği bilim 
insanlarının ilgisini uyandırdı. Günümüzde 
küreselleşme her yerdedir ve küresel bağlantılar 
modern hayatın olumlu ve olumsuz taraflarının 
olağan temeli olarak görülür.  

Kültürlerarası diyalogla ilintisi 
nedir?   
Küreselleşme ve kültürlerarası diyalog birbiri ile 
etkileşim halindedir. Küresel dinamikler, 
kültürlerarası diyaloğun kaçınılmaz bir parçasıdır 
ve söylesimsel ilişki, küresel bilinç ve 
düşünümselliğin oluşmasına katkı verir. Bu iki 
kavramdan doğan küresel diyalog, insanların 
birbirileri ile sadece tekil ve bölgesel kimlik ve 
farklılıkları üzerinden değil, aynı zamanda 
küresel sistemdeki çoklu ve örtüşen konumlarını 
kapsayan bir süreçle ilgilidir.  
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Yapılması gereken neler kaldı? 
Bilim insanları ilgilerini; küresel çevrenin artan 
istikrarsızlık, güç, derinlik ve kapsamının iletişim, 
örgütlenme ve ilişki kurma üzerine uzun vadeli 
varsayımları çelişkili bir şekilde nasıl 
değiştirdiğini araştırmaya yönelttiler. 
Küreselleşmenin her yerde oluşu giderek 
artmakta ve iletişim deneyimlerini 
karmaşıklaştırmaktadır. Toplumları 
demokratikleştiren ama aynı zamanda tüzel 
gücü merkezileştiren; olağanüstü küresel iş 
birlikleri ve ortaklıklara olanak tanıyan ama 
terörizm ve çatışma ortamının önünü eşzamanlı 
olarak açan küresel sistemin etiğini 
değerlendirmek üzere araştırmalar yapılması 
gereklidir. Günümüzde, daha çok insanla daha 
ucuz ve etkin bir biçimde iletişim ve ilişki kurmak 
hiç bu kadar kolay, bu gücü ortak fayda için 
kullanmaya yönelik araştırmalar hiç bu kadar 
önemli olmamıştır.  
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