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Nedir? 
Kozmopolitanizm küresel ve yerel düzeyde 
kültürlerarası dünya vatandaşlığı düşüncesine 
karşılık gelir. Kozmopolitanizm genellikle 
küreselleşmeden ayrı, fakat küreselleşme 
bağlamı içerisinde anlaşılır. Bu kuram bireylerin 
kendi durumlarını küresel güçlerin etkisi ile ilişkili 
olarak nasıl konumlandırdığı ile ilgilenir. 
Bireylerin kendi yerel topluluklarına ve bu 
toplulukların ötesinde tüm dünyaya karşı etik ve 
değerler bağlamında sorumluluklarını da kapsar. 
Toplumsal hayat ve sınırlarötesi iletişim ile 
ilgilidir; bu nedenle de sosyal bir olgudur.  

Kavramı kim kullanır? 
Kozmopolitanizm, köklerini entelektüalizm ve 
akılcılık kavramlarından alarak önce Antik 
Yunan Stoacıları ve sonra Aydınlanma dönemi 
bilginlerinden kaynaklanmıştır ve vatandaşlık ve 
başkalarına karşı etik sorumluluk düşünceleri ile 
birleşir. Kavram günümüzde özellikle 
küreselleşmenin etkisi ile yeniden 
canlanmaktadır. Siyaset kuramcıları, 
sosyologlar, antropologlar, filozoflar ve yakın 
zaman itibariyle iletişim kuramcıları; 
kozmopolitanizm ve özellikle de eleştirel ve 
yerele ilişkin yorumları ile ilgilenir.  

Günümüzde kuramcılar kozmopolitanizmi daha 
çok aşağıdan yukarıya, uluslarötesi ve yerelötesi 
seviyede ele alır; küreselleşmiş dünyadaki çevre 
ve merkezleri de ortaya koyar.  

Kültürlerarası diyalogla ilintisi 
nedir?   
Kozmopolitanizm kültürlerarası diyalog gerektirir. 
Bireyler diğerleriyle kurdukları yerel ve küresel 
diyalog sayesinde dünya ile ilişki kurar. 
Kozmopolitanizmin iletişimsel tarafı, ilişkisel ve 
bağlamsal empati geliştirerek kültürel olarak 
farklı olan ötekiler ile birlikte toplumsal hayata 
aktif katılımı içerir. Özellikle, tüm insanların 
değerli olduğu düşüncesi -her ne kadar bu 
düşünce kişiden kişiye ve kültürden kültüre 
değişse de- ve bu değerlerin eşit olduğu 
anlayışı, farklılıkları müzakere edilebilme ve 
anlama bağlamında diyaloğu gerektirir. 

Yapılması gereken neler kaldı? 
Kozmopolitanizm iletişim araştırmacılarının 
ilgilerini her ne kadar yakın zamanda çekmiş 
olsa da, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerden 
akademisyenler tarafından etraflıca 
incelenmiştir. Kozmopolitanizmi eğitim, öğretim, 
diplomasi ve insan hakları savunuculuğu 
uygulamalarındaki pratisyenlerin dünyasına  
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taşımak üzere yapılacak çalışmalara fazlası ile 
gereksinim vardır. Kültürlerarası yetkinlik ve 
küresel-yerel bağların öğretilmesinde 
kozmopolitanizme ilişkin dünya vatandaşlığı ve 
başkalarına karşı etik sorumluluk fikirlerinin 
kullanılması gereklidir. Gündelik yaşamda 
kozmopolitanizmin incelenmesi ve 
kozmopolitanizm ilkelerinin küreselleşmiş 
günümüz dünyasına uygulanması oldukça 
değerli olacaktır.  
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