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KüreselleĢmenin Ahlaki Serencamı: Değerlerin Tüketimi 

                                                               Cevahir Kakaliçoğlu 

Özet 

Günümüz dünyasında tüketim, çağın en kuvvetli iktidar araçlarından biri konumuna 

ulaşmıştır. Küreselleşmeyle beraber iktidar, varlığının yerel çözümler kadar ulus aşırı 

politikalara da bağlı olduğunu bilir. Halkın, politika sınırını sandık siyasetiyle sınırlı tutmaya 

çalışan iktidar, yaşamın diğer alanlarında bireyleri, kendilerini oyalayacakları bir dünyaya 

hapseder. İçinde yaşadığı dünyayla, kendi öznel dünyasını ayıran birey, dışarıda olup bitene 

kapılarını kapatır ve zaman içerisinde duyuları körelmeye başlar. İnsanlar kendilerini mutlu 

ve özgür hissedebilmek için karşısındakinin acılarından kendine düşen payı reddetmiş ve 

böylece sorumluluk hissinin öldürüldüğü bir yerde ahlaki değerlerin çöküşü başlamıştır.  

İnsanları bu oyalanma çemberine hapseden tüketim olgusu, temel ihtiyaçlara bağlı 

üretim yerine, toplum için var edilmiş ihtiyaçların piyasaya sunulduğu bir üretim tarzını 

doğurmuştur. Sınırların kalktığı, her türlü mal ve hizmet akışının sağlandığı, küresel ekonomi, 

küresel yoksulluk, küresel savaş çağında insanlar kaçınılmaz bir küresel yalnızlık içindedirler.  

Bu bildiride anlam kalıplarının sarsıldığı günümüz dünyasında, kitlesel bir müptelalığa 

sürüklenen modern insanın öznellik kalıpları sorgulanmaya çalışılacak ve Sanayi Devrimiyle 

birlikte sistematikleşen sömürü düzeninin, bugün algı ve ruh dünyamız üzerinden varlığını 

sürdürüşü tüketim olgusu ve bu olgu üzerinden etkili olan iktidar faktörü açısından ele 

alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Karakter aşınması, yabancılaşma, küreselleşme, kapitalizm, 

tüketim toplumu. 

The Moral Narration of Globalisation: Consumption of Values 

Abstract 

Consumption in our age has been one of the strongest mean of power. Power needs 

international policies as well as national policies for its own existence.  While trying to keep the 

political zone of the population restricted to the ballot, power also imprisons citizens to a life which 

enable them to busy themselves in other parts of their life. Seperating her/his private world/life from 
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the real world/life, individuals close their doors to the outside world and by time numbness prevails 

their senses. People have rejected to get their fair share of suffering of others for the sake of feeling 

happier and free, and so the depraviation of morals  has spread in an environment where the 

responsibilty has no place. 

This fact of consumption that imprisons people to a vicious cirlce of distraction, has 

introduced a mode of production in which there are manufactured needs for society rarther than 

essential need-based production. People are in an inevitable isolation in this global economy, global 

poverty, global war times which there is no borders, and the flow of any commodity and service is 

possible. 

In this paper, the subjectivity patterns of modern individuals who are forced to a mass 

addiction will be questioned and the existence of the systematic exploitative order in our perceptions 

and soul that arose with the industrial revolution, will be handled in terms of consumption and the 

power that is effective with consumotion. 

Key concepts: Deformation of character, alienation, globalisation, capitalism, society of 

consumption. 

 

GĠRĠġ 

K. Marx, “Din dünyadaki sıkıntıların tesellisi ve baskıları meşrulaştıran teorisidir. [...] 

Dinin sefaleti hem gerçek sefaletin ifadesi hem de bu gerçekliğe itiraz edilmesidir. Din, 

bunalmış mahlûkun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir 

çağın aklıdır; din halkın afyonudur” diyerek, 19. yy da toplumun ruh halinin anlaşılması 

açısından önemli bir gerçekliğe işaret etmiştir. Din asıl anlamını, toplumun yönetime ve 

yaptırımlara karşı olan direncini kırmak amaçlı kullanılan bir araç olmasının yanı sıra, 

bireylerin içinde bulundukları buhrandan kurtulmalarına çare olmasında buluyordu. Din, 

hakları sınırlı, çaresiz halk için sığınılacak bir liman, haksızlıklar karşısında bir avuntu, 

direnişin fayda göstermediği noktada bir kabullenişti. En nihayetinde din, itirazı söz konusu 

olmayan bir köleliğe yol açmaktaydı.  

İktidar, her daim otoritesini meşru ve daimi kılmak adına yollar aramıştır. Seçtiği 

yollar ise her çağın kendi toplumsal yapısına ve koşullarına göre farklılık göstermiştir. 19 yy 

da hâkim sınıf olan burjuvazi ve kilise iş birliği ile din üzerinden sağlanan toplumsal bir 
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düzen söz konusuyken,  günümüz dünyasında tüketim, dinin birey üzerinde meydana getirdiği 

etkiyi kendinde toplayarak, çağın en kuvvetli iktidar araçlarından biri konumuna gelmiştir. 20. 

yy ın önemli düşünürlerinden olan Erich Fromm, bu çağda refah toplumunun insanını “homo 

consumens” (tüketen insan) olarak tanımlamıştır.  

Demokrasinin hüküm sürdüğü toplumların iktidarlarında dahi, halka rağmen halkı 

yönetme güdüsü hâkimdir. Bu durum küreselleşme ile daha ileri gitmekte; iktidar, varlığının 

yerel çözümler kadar ulus aşırı politikalara da bağlı olduğunu bilmektedir. Halkın, politika 

sınırını sandık siyasetiyle sınırlı tutmaya çalışan iktidar, yaşamın diğer alanlarında bireyleri, 

kendilerini oyalayacakları bir dünyaya hapseder. İçinde yaşadığı dünyayla, kendi öznel 

dünyasını ayıran birey, dışarıda olup bitene kapılarını kapatır ve zaman içerisinde duyuları 

körelmeye başlar. Zaman ve mekânın sınırlarının kalktığı küresel çağda insan, kendisi ve 

ötekiyle arasına kalın setler çekmektedir. Yakınlaşmanın ve bağlanmanın ötelenmesiyle 

birbirinden uzak düşen insan yığınları oluşmaya başlar. Başkaları için sorumluluk üstlenmek, 

dünyada meydana gelen felaketlere, açlığa, yoksulluğa, savaşlara, adaletsizliğe karşı bir duruş 

sergilemek, fikir ortaya koymak, sayıca dünya insanlarının tümü baz alındığında bir grup 

azınlığa kalmış ve geri kalan taraf bunlardan tamamen uzak kalmıştır. İnsanlar kendilerini 

mutlu ve özgür hissedebilmek için karşısındakinin acılarından kendine düşen payı reddetmiş 

ve böylece sorumluluk hissinin öldürüldüğü bir yerde ahlaki değerlerin çöküşü başlamıştır.  

 

 

KĠġĠSEL BAĞLARIN ÇÖZÜLMESĠ VE SORUMLULUĞUN ÖTELENMESĠ 

 

İnsanlar kendileri için sıkıca düzenlenmiş ve otomatikleştirilmiş bu hayat içerisinde 

nefes alabilecekleri alanlar yaratmaya çalışırken kendilerini eğlenceye verirler. Başlı başına 

bir sanayi haline gelen eğlence, satın alınan bir meta durumundadır. Bu nedenle eğlenmek 

ciddi bir tüketim potansiyeli gerektirmektedir. Satın alma gücü arttıkça kişi daha fazla 

eğlenceye yönelmektedir. Mutluluğun dayanağı olarak kabul edilen eğlence, hayatın hiç de 

eğlenceli olmayan, acı ve mutsuzluk yüklü taraflarına sırtımızı dönmemize yol açmakta, 

duyarsızlığı körüklemektedir. 

İnsanları bu oyalanma döngüsüne hapseden tüketim olgusu, temel ihtiyaçlara bağlı 

üretim yerine, yapay ihtiyaçların piyasaya sunulduğu bir üretim tarzını doğurmuştur. Dünya 

genelinde sınırsız bir üretim ve tüketim çılgınlığı yaşanmaktadır. Sınırların kalktığı, her türlü 

mal ve hizmet akışının sağlandığı, küresel ekonomi, küresel yoksulluk, küresel savaş çağında 

insanlar kaçınılmaz bir küresel yalnızlık içerisindedirler. Aşırı bireyselliğin söz konusu 
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olduğu modern çağda kendisi de bir meta haline dönüştürülen insan, bir diğerine ve hatta 

kendisine yabancılaşmıştır. Bauman (2009:33), içinde bulunduğumuz süreci yalnızlık ve 

güvensizlik çağı olarak nitelendirmekte, insanların giderek daha gevşek ilişki kalıplarıyla 

çevrelendiğini söylemektedir. Tüketim kültürüne dair öğeleri insan ilişkileri üzerinden 

örneklendiren Bauman, anlık kullanım ve hazza dayanan değerlerle, içinde sevgi sadakat ve 

kalıcılık barındıran ilişkiler kurulamayacağını söyler. Bauman (2009:76), homo faber-homo 

comsumens ayrımına değinerek, homo faber için söylenebilecek bağlılık ve uzun süreli ilişki 

kurma güdüsünün homo consumense geçilmesiyle, biriktirilmesi söz konusu olmayan hızlı 

tüketim nesnelerinden biri haline geldiğini vurgular. Bu dönemde aile ve yakın bağlar içeren 

ilişkiler dahi gözden çıkarılabilir niteliktedir. Akışkan modern dünyada insanları kalıcılığa 

yönelten, varlığıyla riskler barındıran tüm ilişki tipleri ötelenmekte ve bu giderek 

normalleşmektedir. Kişisel ilişkilerden mesafeli ilişkilere doğru bir geçiş söz konusudur.  

Günümüz ilişki kalıpları yüz yüze ilişkileri en aza indirmekte, kişilerin birbirleri için 

sorumluluk almalarını engellemektedir. E. Levinas bu noktada ahlaki sorumluluğun tersine 

çevrilmezliğinden bahseder. Kişinin karşısındakiyle arasındaki ilişki asimetrik, karşılık 

beklemeyen, tek yanlı bir ilişki olmalıdır. Levinas’a göre ahlaki çağrı kişiseldir ve kişinin 

kendi sorumluluğuna seslenir. Karşımdakinin ihtiyacını kendi benliğimde hissedip, her türlü 

beklenti ve tasarıdan uzak, onun için olmam gereken yerde konumlanıp, yapmam gereken 

şeyi yapmalıyım. Bu tam anlamıyla “karşımızdaki için olabilmemiz” anlamına gelmektedir. 

Daima kendimizi önceleyen yanımızı ötekiye verdiğimizde, bunu bir borç ya da görev gibi 

kabul etmekten ziyade bu bizim için itirazı mümkün olmayan bir sorumluluk duygusuna 

dönüştüğünde en gerçek ve doğal ahlaki eylemi gerçekleştirmiş oluruz. Öteki sustuğunda dahi 

onun için konuşabilmek, onu çok derinlerden ve en uzak mesafelerden duyabildiğimiz 

anlamına gelir. Ne yazık ki günümüz ahlak dünyası ise bu hissedişlerden giderek yoksun 

kalmaktadır.  

İçinde bulunduğumuz çağ, eski ahlak kalıplarını yıkarak kendi düzenini inşa etmiştir. 

Toplumsal bilincin manipüle edildiği bir ortamda, yeni düzenin efendileri, dünya üzerinde 

çıkarları doğrultusunda özgürce hareket edebilecekleri, toplumun müdahalesinden uzak, 

sınırsız bir edim alanı oluşturmuşlardır. Julia Kristeva (2007:11-12),  anlam kalıplarının yok 

edildiği bu çağda “Hala bir ruhumuz var mı? Çağımızda bu mümkün mü? Eğer varsa nerede 

konumlanır? Beyinde mi, kalpte mi, beden sıvılarında mı?” diye sorarak,  “sakatlanmış 

öznellik” halindeki modern insanın temel sorunlarını sorgulamıştır. Katı rasyonalitesi içine 

hapsettiği bireylerin anlam dünyalarını harap eden modern zamanın, ruhlarda meydana gelen 

bu dejenerasyonu telafi edecek bir yöntemi kalmamıştır.  
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Bizim için kurgulanmış olan hayatları yaşıyoruz, ancak burada asıl sorun eskiye oranla 

daha fazla tüketiyor olmamız değil, tüketimi bizatihi amaç kabul etmiş bireyler haline 

gelmemizdir. İnsanların edilgenleştirilmesi, nükleer felaketlerin neden olabileceği maddi 

tahribat kadar sarsıcı bir etkiye sahiptir. Manevi yanımızın sakatlandığı bu süreçte, olan bitene 

seyirci, kendisi de seyirlik olan bireyler haline dönüşmekteyiz.  

 

NĠÇĠN TÜKETĠYORUZ? 

 

Mansur El Sabah (2007:34), tüketim okyanusunda akvaryumdaki balık olarak tarif 

ettiği insanların ürettikleri tek şeyin tüketim olduğunu söylemektedir. El Sabah bizi 

akvaryuma kimim koyduğunu da sorgulamaktadır. Kendi rızamızla, biraz da akvaryumda ki 

renkli dünyaya aldanarak hapsolduğumuz tespitini yapan El Sabah, artık nefes alamaz hale 

geldiğimizi ve boğulduğumuzu belirtmektedir. 

 Baudrillard (1997:81)’a göre günümüzde tüketim, doğal ihtiyaçların mal ya da hizmet 

aracılığıyla tatmin edilmesi olarak değil, kodlar ve kurallarla düzenlenmiş global ve tutarlı bir 

göstergeler sistemi olarak yorumlanmalıdır. Bu aşamada yalnızca üretim aygıtının değil, aynı 

zamanda tüketim talebinin de; yalnızca fiyatların değil, aynı zamanda bu fiyata talep edilecek 

olanın da denetlenmesi sistem açısından yaşamsal hale gelir ( Baudrillard, 1997, s;81). Kişi bu 

çağda, satın almaya mecbur bırakılır. Modaya uymak, özel bir yaşam stiline sahip olmak, 

karşısındakiyle arasında olan farkı ortaya koymak adına verdiği çabayla aslında bir taraftan, 

kendi gibi bu sürece dâhil olan büyük kalabalıkla ortak bir aynılığı paylaşır. Tüketmek, bir 

yarış, hazzı tatmin için peşinden koşulan bir zorunluluk alanına dönüşür. Dolayısıyla tüketim 

hem bir ahlak (bir ideolojik değerler sistemi) hem de bir iletişim sistemi, bir değiş tokuş 

yapısıdır. (Baudrillard, 1997, s;91) Bu süreç içerisinde, fikir ve davranışlarıyla muhalif 

kimliğe sahip, her türlü baskı ve otoritenin karşısında duran pek çok kişi dahi, hiç farkında 

olmadan tüketim dünyasının birer kölesi haline gelmişlerdir.  

Modern dünya bir projenin ürünüdür ve içinde kendimizi kaybedeceğimiz, hızla ve 

farkına dahi varmadan değişeceğimiz aygıtlarla yüklenmiştir. Dış dünyanın psikolojik 

etkilerine karşı, sahip olduklarından kendine bir zırh meydana getiren birey, aynı zamanda 

tüm bunlardan kendine bir kimlik oluşturmaktadır. Varlığından gelen değere tutunmak yerine, 

yaşamı süresince saygı görmek ve toplumda yer edinebilmek için suni bir değer üretiminin 

peşine düşer. Var olabilmek için tüketir, tüketirken tükenir.  

Küresel yoksulluk, günümüzde sarsıcı bir boyuta ulaşmıştır. Dünya nüfusunun 

yaklaşık %15’ine sahip olan zengin ülkeler toplam dünya gelirinin %80’ine yakınını kontrol 



362 

 

ederken, dünya nüfusunun “düşük gelirli ülkeler” grubunu temsil eden %56’sı toplam dünya 

gelirinin yaklaşık %5’ini, yani Fransa ve deniz aşırı bölgelerin GSYH’sından daha azını 

almaktadır. (Chossudovsky, 1999, s;43) Söz konusu durum artan bir boyutta varlığını 

sürdürmektedir. Bu eşitsizlik alanı, ahlaki değerlerin ve erdemin de silinmesiyle beraber 

dünya insanlarını büyük bir kaosa sürüklemektedir. Günümüzün en büyük sorunu olarak 

kabul edilen küresel eşitsizlik; ekonomi, insan hakları, hukuk, adalet, ahlak gibi daha pek çok 

konunun irdelenmesini gerekli kılmaktadır.   

 

MODERN KAPĠTALĠST ÇAĞIN ĠNSAN RUHUNU GASPI 

 

Sanayi Devrimiyle birlikte sistematikleşen sömürü düzeni, bugün algı ve ruh 

dünyamız üzerinden varlığını sürdürmektedir. Kitlesel bir müptelalığa sürüklenen bireyler, 

propagandaya farkında olmadan boyun bükmek durumunda kalmaktadırlar. Statülerimizi 

korumak, varlığımızın güven içinde devamını sağlamak, itibar kazanmak, olanlar karşısında 

acı duymamak adına odalarımızda yalnız ve yabancı kalmayı seçmekteyiz.  

           İçinde bulunduğumuz çağda, toplumu yaralayan sorunların hepsini tetikleyen ana 

etmen, insanın duyarsızlaş(tırıl)masıdır. Freud, insanın içgüdüleriyle hareket etmeye meyilli 

olduğunu söylemiştir. Günümüzün iktidarları, bu gerçeği en iyi şekilde kullanmakta ve bütün 

bir toplumu uyuşturarak kendi hedefleri önündeki engellerden kurtulmayı planlamaktadırlar. 

Dünya barışı ve kardeşlik nidaları artık alkış bile almayan idealist bir güruhun söyleminden 

ibaret hale gelmiştir. İnsanlar kendilerine öğretilen hayatın gerçeklerine ve iktidarın 

yenilmezliğine inandırılmış, yaşananlar zihinlerde normalleştirilmiştir. Bunun bir sebebi de 

tüketim sorunsalını doğuran yeni kapitalizm kültürünün karakterlerimiz üzerindeki tahrip 

edici etkisidir. Sennet, “Karakter Aşınması” adlı eserinde, yeni kapitalizmin sağladığı yeni 

imkânları belirtmekle beraber, bu sistemin getirdiği yeni çalışma düzenine dair eleştiriler 

sunar. Ortaya koyduğu perspektif etrafında bu yeni çalışma düzeninin kalıcı, sarsılmaz tüm 

değer, bağ ve ilişkileri yerinden ettiğini, ahlakın, istikrarsız, güvenden yoksun ve kaygan 

davranış biçimleri etrafında yeni bir biçim aldığını belirtir.  Yeni kapitalizm esnek üretim 

ilişkilerini meydana getirerek, eski sistemde mevcut olan uzun vadeli hedefleri duygusal 

olarak deneyimlemeyi gereksiz kılar. Kişileri yerleşik bir düzen etrafında koşullandıran eski 

çalışma kalıpları yerine, mekânsız, bağsız, köksüz bir yapı meydana getirir. Sürekli ve hızlı 

değişimlerin çağı olan bu yeni dönemin imlediği uzun vadeli planlar, duygusal ve derin bağlar 

önüne geçilmesi gereken birer verimsizlik unsurudurlar. Bu süreç bireyin kimliğini 

muğlâklaştırmakta, davranışlarını yüzergezer bir bağlamda sergilemesine yol açmaktadır. 
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Eski iş kültüründe şirketine uyumlu olan adam her davranışı öngörülebilir olan, güvenilir bir 

karakterdi; neye nasıl tepki vereceği bilinirdi. Günümüzün esnek imaj ve bilgi kültüründeyse 

öngörülebilirlik ve güvenilirlik daha az aranan niteliklerdir (Sennet, 2002, s;114). Tüm bu 

unsurlar, “karakter aşınması” metaforuyla, sabitlerin yok edildiği günümüz dünyasının insan 

kişiliği üzerindeki yıkıcı etkisi noktasında tartışılmaktadır. İş yaşamından yola çıkılarak 

anlatılan bu etkiler, toplumsal eyleyenler olarak bireylerin günlük yaşamlarına, kişisel tüm 

ilişki kalıplarına yansımakta, bireylerin yaşama bakışları da yine bu unsurlar eksenin de 

şekillenmektedir.  

      

 SONUÇ    

 

Kapitalizmin meydana getirdiği ilişki ağları, önceliklerimizi değiştirerek, piyasanın 

taleplerini toplumun taleplerine dönüştürmüştür. İnsanları bir arada tutan güven duygusu ve 

ahlaki değerler büyük ölçüde zarar görmüştür. Herkeste bir marka, imaj, itibar kaygısı hüküm 

sürmektedir. İnsanlar, inandıkları ve savundukları değerlerle ters düşer hale gelmişlerdir. 

Postmodern dönem olarak da adlandırdığımız geç kapitalizm kendi enstrümanları 

aracılığıyla yeni bir denetim toplumu meydana getirmekte, formüle edilen bu evren içerisinde 

bireyi, toplumu ve doğayı tehdit eden unsurlarıyla kendi varlığını korumayı amaçlamaktadır. 

Kapitalizmin aldığı bu yeni durum sosyal hayatın ciddi bir ahlaki krizle karşı karşıya 

kalmasına yol açmaktadır. Maddi dünyanın, sermayenin, insan zihnini manipüle eden sömürü 

çarkının yeniden üretimi adına erdemin üstü örtülmekte, kişilerin kulakları vicdanların sesine 

kapatılmaktadır. Ekonomik, politik ve toplumsal olarak kurulmuş olan bu sistem, parçalanmış 

hayatlar ve kaosa sürüklenen iç âlemler meydana getirmektedir. Toplumsal ahlakın yerini 

kişilerin ahlakına bıraktığı ve bireyselleşmenin artmasıyla toplumun parçalara ayrıldığı, 

bütünlüğün sarsıldığı bir mekânda kendimizi savunmasız hissetmekteyiz. Geleneksel 

bağlardan gelen güven hissi, kapitalist dünyanın acımasız rasyonalitesinde erimektedir. 

Bugünün dünyasında profesyonel ahlak kuralları hâkimdir. Ahlak, toplumu bir aradalığını 

sağlayan tutkal olma işlevini yitirmiş, kişilerin mevcut pozisyonlarını, kişisel yaşamlarını 

korumalarına yarayan, en çok bu nedenle sadakat gösterdikleri bir mekanizmaya 

dönüşmüştür. Toplumsal ahlak kurallarının parçalanması bireysel ahlakın ön plana çıkışı, 

geleneklerden sıyrılmayı, daha özgür bireyler haline gelmeyi içerse de bu özgürlük umudu 

belirsizlik, geçicilik, muğlâklık, esnekleşme ve yeni kapitalist dönemin getirdiği diğer tüm 

nitelikler etrafında ciddi bedeller ödemektedir.  
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Atomize edilen toplumsal ahlak ve körüklenen bireyselleşmenin özgürlük getirdiği 

fikri bireyleri birbirinden ayrı düşürmekte, sahip olunan değerlerin hızla kaybına yol 

açmaktadır. İstenilen meslekte, hedeflenen konumlarda başarılı insanlar olunabilir, ancak 

diğer kişilerle olan ilişkilerimizde devreye soktuğumuz bağlayıcı bir takım ahlaki değerlere 

sahip olunmadığında çağın ahlak problemi varlığını sürdürmeye devam edecektir. 
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