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Nedir? 
Küresel (makro düzey) ve yerel (mikro düzey) 
arasındaki belirgin çelişki, birbiri ile ilişkili iki 
düşüncenin sürekli gerilimde olduğu bir 
diyalektik olarak anlaşılabilir. Küresel-yerel 
diyalektiği yerellikler üzerindeki -medya akımları 
üzerinden olduğu gibi- küresel etkilere karşılık 
gelir. Farklı kültürler ve insanlar birbirine bağlıdır 
ve yüzyıllar boyunca birbirilerini etkilemişlerdir 
(kolonicilik, savaşlar, ticaret vb. aracılığıyla). Bu 
yaklaşım hem daha büyük (küresel), hem de 
daha küçük (yerel) seviyeleri vurgulamak üzere 
geçmişte odaklanılan ulusdevletler arasındaki 
etkileşimin ötesine geçer. Odaklanılan 
hususlardan biri küreselin yerel uygulamalardaki 
etkilerinin sonucu olan melez kültürlerdir. 
Diğerleri ise karşılıklı küresel bağlantıları, güç 
farklılıklarını, kültürlerarası değişimi ve özellikle 
yerel tercihler ve küresel sonuçları arasındaki 
bağlantıyı içerir. 

Kavramı kim kullanır? 
Küresel-yerel diyalektiği sadece iletişim, siyaset 
bilimi, tarih ve ekonomi araştırmacıları 
tarafından değil, çok daha fazlasıyla kültürel 
çalışmalar, postkolonyal çalışmalar ve 
küreselleşme çalışmalarındaki disiplinlerarası 
araştırmacılar tarafından kullanılır. Melez 
kültürlere ve dünya genelinde bireyler ve 

kültürler arasında artmakta olan birbirine 
bağlantılılığa atıfta bulunurken bu kavram 
kullanılır. Küyerel (Glocal) ve küyerelleşme 
(glocalization) tabirlerinin artan kullanımı, 
küresel ve yerelin birbiri ile iç içe geçme 
şekillerinin kabul edildiğini gösterir. 

Kültürlerarası diyalogla ilintisi 
nedir?   
Kültürlerarası diyalog küresel ve yerelin iletişime 
geçtiği bir alan yaratabilir. Küresel-yerel 
diyalektiği birçok kültür ve insanı bir araya 
getirdiğinden kültürlerarası diyaloğu teşvik 
etmeye katkı verir. Kültürlerarası diyalog 
farklılıklar üzerinden güçlü ilişkilerin 
ilerletilebilmesi için gereklidir.  

Yapılması gereken neler kaldı? 
Küresel-yerel diyalektiği üzerine yapılan yakın 
dönemdeki araştırmalar küresel ve yereli bir 
arada var olamayan iki zıtlık olarak görmekten 
uzaklaşmaya çalışmaktadır. Araştırmacılar daha 
çok, karşılıklı olarak imkân dahilinde yarar 
sağlayan ilişki örneklerini çalışmaktadır. 
Özellikle, kozmopolitlik ve melezlik üzerine 
yapılan araştırmalar küresel-yerel diyalektiğinde 
bu birbirine bağlantılılık yaklaşımına 
odaklanmaktadır. 
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