
Çokkültürlü Yurttaşlık 

Hızla küreselleşmekte olan kapitalist ekonomik örgütlenmenin girdabında savrulan ulus-

devletin sadık ve erdemli yurttaşları bu çalkantılı süreçte yoğun bir zihin bulanıklığı yaşamaya 

başlamışlardır. Özellikle 1970’li yıllardan beri küreselleşen kapitalizmin neo-liberal politikalarıyla 

sosyal (ekonomik) yurttaşlıkta yaşanan gerilimler, siyasi ve medeni yurttaşlık ekseninde değişimlere 

yol açmıştır. Modern dünyada, devlet iktidarı çerçevesindeki sivil, siyasi ve sosyal (ekonomik) 

yurttaşlık eksenlerinde homojen bir bütün (ulus) oluşturarak bir araya gelen ulus-devlet yurttaşları bu 

zihin bulanıklığından kurtulmak için de iktidarın görünmez olduğu post-modern dünyada kendilerini 

yeniden tanımlamanın yoluna düşmüşlerdir. Kapitalist ekonomik örgütlenmenin küreselleşmesiyle 

dünya artık ve yeniden bir imparatorluk çağını yaşamaya başlamıştır. M. Hardt ve A. Negri’nin 

İmparatorluk adlı çalışmalarında belirttiği gibi ulus-devletlerin egemenliğinin gerilemesi ve giderek 

ekonomik ve kültürel mübadeleleri düzenlemekten aciz hale gelmesi aslında ortaya çıkmakta olan bu 

küresel İmparatorluğun ilk belirtilerinden biridir. Hardt ve Negri’ye göre emperyal egemenlik, 

merkezsiz, ülkesizleştirilmiş bir iktidar aygıtı olarak tedricen tüm küresel alanı içine almakta, 

kolonyalizme ait pratikler ile sivil ve doğal düzen arasındaki modern egemenlik diyalektiğini son 

erdirmektedir. Devletin egemenliği olmaksızın bireysel kimlik/özdeşlik de yoktur: bireyin 

kimliği/özdeşliği, bir egemene olan ortak ve eşit tabiiyetinden doğmaktadır. Egemen, görünmez 

oldukça özdeş kimlikler parçalanarak yerini çoğul kimliklere bırakmaktadır.  

Modern yurttaşlığın ulus-devlet sınırları içindeki kamusal alanda eşitliğini ve ortaklığını 

sağlayan homojen ulus fikrinin çatırdamasıyla daha önceden hasıraltı edilmiş olan toplumların 

heterojen yapısı ortaya çıkmaya başlamıştır. Artık toplumlar tek bir dil/kültür/kimlik bayrağının 

altında bir araya gelmektense çok dilli/kültürlü/kimlikli bir yatay yapılanma içine girmektedirler. 

İçeri/dışarı ikileminin ortadan kaldırılmasıyla birlikte kimlik politikaları da farklı bir çehreye 

bürünmektedir; imparatorluk, ulusal ‘medeni’ toplumların homojenleştirilmesi süreci boyunca hizmet 

eden ‘öteki’nin yokluğunda, ‘çokluğu’ ‘halk’ yapmak için yeni metodlar kullanmaktadır. Ortaçağ’ın 

sonundan itibaren ötekinin karşısına ulusal yasalar, ulusal diller, ulusal edebiyat ve hatta ulusal 

kiliseler ile ortaya çıkan ulus-devletler postmodern dünyadaki egemenlik kriziyle ulusal hüviyetini 

kaybetmiştir. Artık yasalar ulusal olmaktan çıkmış küresel egemenlerce belirlenir olmuştur; 

azınlıkların ya da etno-kültürel yapıların bulunduğu devletlerde ulusal dillerin karşısına yeni rakipler 

çıkmaya başlamıştır. Her ulusun kendine has modernleşmesini yansıtan ulusal edebiyat/sanat, 

dünyanın tek bir yasal zemine oturarak tek bir yaşam biçimini (ekonomik anlamda) dikte etmeye 

başlamasıyla kısırlaşan görünümünü kültürel çeşitliliği yansıtan etnik edebiyat/sanat ile doldurmaya 

çalışmıştır. Artık çağ çokluk çağıdır, en iyi yaşam anlayışı çerçevesinde her türlü ulusal azınlıkların, 

etnik ve dini cemaatlerin, standart toplumsal yapının dışında kalan/dışına itilmiş marjinal grupların 

sesinin kamusal alana taşınmasının çağıdır günümüz.   



Sieyés’in Üçüncü Zümre’siyle, tüm ötekilerin karşısından tek bir kimlik etrafında tek yumruk 

olarak yüceltilen ulus fikri yirminci yüzyılın sonundan itibaren farklılıklar etrafında tanımlanarak 

çokluk üzerine kurulmaya başlamıştır. Bu süreçte, John Rawls gibi liberaller devletin yansızlığı 

üzerine kurulu olan kimlik politikalarının devamını savunurken Will Kymlicka, Charles Taylor ve 

Michael Walzer gibi liberal siyaset teorisyenlerinden bazıları da çokluğun sesinin hem daha gür 

çıkması hem de ortaya çıkan bu çok sesli müziğin tutarlı bir kompozisyon oluşturabilmesi için 

uygulanabilecek bu çokkültürlülük politikalarını üretmeye çalışmaktadırlar. Rawls siyasal liberalizmin 

asıl amacının anayasal bir demokrat düzen çerçevesinde, dinsel ve dindışı, liberal ve liberal olmayan 

makul doktrinler topluluğunun hür iradeyle onaylayacağı ve böylelikle içinde özgürce yaşayıp 

erdemlerini kavrayabileceği bir siyasal adalet anlayışı geliştirmek olduğunu söylemektedir. Siyasal 

liberalizm, hiçbir özel kapsayıcı dini, felsefi ya da ahlaki öğretiyi gerektirmeme anlamında, iyi 

kavrayışları ile ilgili olarak yansız olan bir adalet kavrayışı üzerine makûl kişiler arasında kamusal 

alanda bir anlaşma arayışı içindedir. Bu kamusal alan artık, tek kimlikli bir ulus fikri ile 

doldurulmamaktadır; makul çoğunluğun ortak adalet anlayışıyla kurulmuş olan hakkaniyet ölçüleri 

çerçevesinde belirlenmiş anayasal düzen içindeki devletin tarafsızlığı ile yurttaşları bir araya 

getirmektedir. Liberal toplum, iyi yaşamın ne olduğu konusunda yansız bir tutum edinmelidir; 

görüşleri ne olursa olsun, yurttaşlarının birbirine hakça davranmalarını, devletin de herkese eşit 

davranmasını sağlamakla yetinmelidir. Liberal toplumda kişi, her gün liberal bir ruhla yaşayarak, 

bütün yurttaşlara aynı saygıyı göstererek, zihnini açık tutarak, hoşgörülü davranarak, başkalarının 

gereksinimlerine ve çabalarına içten bir ilgi göstererek, yeni olanaklar tasarlayarak, temel insan 

haklarını ve özgürlüklerini savunarak, işbirliği ruhunun hüküm sürdüğü, şiddetten uzak bir ortamda 

akıl yoluyla sorunlarını çözümleyerek hayatın amacını, yani iyi hayatı gerçekleştirir. Rawls, anayasal 

kurallar çerçevesinde çokluğun bir arada yaşayabilmesi gerektiğine inanmaktadır. Ancak Rawls’un, 

klasik liberal anlayışın devamı olan devletin yansızlığı doktrini birçok liberal tarafından yeterli 

görülmemektedir. Rawls’a yönelik eleştiriler bireysel özgürlük ilkesine yeterince önem vermemesine, 

eşitsizlikleri gidermek adına özgürlüklere müdahale imkânı tanımış olmasına ve eşitlik ilkesini 

özgürlük ilkesinin önüne taşımış olmasına, dolayısıyla kendiliğinden gerçekleşen sosyal düzen yerine 

yeniden dağıtımcı bir adalet anlayışı geliştirmiş olmasına yöneliktir.  

Homojen bir kimliğin etrafında buluşan ulus bütününün yerine kendilerini farklı şekilde 

tanımlayan ve ifade eden azınlık kimlikleri ön plandadır artık. Azınlık hakları, hukuki anlamda yurttaş 

olan ve dolayısıyla her düzeyde seçme ve seçilme hakkı olan insanların, ‘farklı’ olmaya dair haklarını 

içermektedir; yurttaşlık literatüründe bu haklara ‘çokkültürlülük hakları’ denilmektedir. Bu haklar, 

kültür ve dillerinin korunmasından, çocuklarını kendi anadillerinde eğitme hakkından, kendi özel gün 

ve sembollerinin ulusal gün ve semboller olarak tanınmasından, gruplarının siyasi temsilinden, siyasal 

özerklik ve hatta bazı durumlarda bağımsızlık taleplerinden oluşmaktadır. Farklılıklara ilişkin bu 



hakların gündeme gelebilmesi için, her şeyden önce farklılıkların yok sayılmaması ve tanınması 

gerekmektedir.  

Yurttaşlar cemaatinin oluşturduğu ulus, modern çağda kendi meşru kimliğinin dışındaki 

kimliklere karşı negatif hoşgörünün hâkim olduğu yansız bir tavır takınmıştır. Negatif hoşgörü farklı 

olana karşı genellikle iyi duygular beslemeyen ve genellikle katlanmayı/müsamaha etmeyi içeren ve 

üst kimlik-alt kimlik ayrımları yaratarak kapitalizmin yol açtığı toplumsal eşitsizliklerin üstü kapalı 

şekilde devamını sağlayan bir anlayıştır. Ancak bugün, daha önceleri dışlanan gruplar sırf ırkları, 

kültürleri, cinsiyetleri, becerileri ya da cinsel tercihleri ‘normal’ sayılan yurttaşlarınkinden farklı diye 

artık susturulmayı ya da marjinalleştirilmeyi ya da ‘sapkın’ olarak tanınmayı istememektedir; 

kimliklerini tanıyan (görmezden gelmek yerine)  ve farklılıklarıyla uzlaşan (dışlamak yerine), daha 

kapsayıcı bir yurttaşlık kavramı talep etmektedir. Siyahlar, kadınlar, Aborijinler, etnik ve dinsel 

azınlıklar, gey ve lezbiyenler gibi birçok grup, ortak yurttaşlık haklarına sahip olmalarına rağmen hâlâ 

ortak kültürden dışlandıklarını hissetmektedirler; bu grupların üyeleri sadece sosyo-ekonomik 

statülerinden dolayı değil, aynı zamanda sosyo-kültürel kimliklerinden, farklılıklarından dolayı da 

dışlanmış hissetmektedirler. Çokkültürlü bağlamda son kertede büyük bir önem taşıyan tanınma isteği, 

öncelikle, bireyin kültürünün ve onun kültürel kimliğinin tanınması biçiminde yansımaktadır. Charles 

Taylor gibi çokkültürcülük politikalarını destekleyen liberaller tüm kimliklerin/kültürlerin eşdeğer bir 

biçimde tanınması ve eşit saygı görmesi gerektiğini öne sürerek yurttaşlığı ulus gömleğinden 

sıyırmaya çalışmaktadırlar. Taylor’un da dediği gibi tanınmama ya da yanlış tanınma zarar verici 

olabilir; insanı, sahte, çarpıtılmış ve indirgenmiş bir varoluş tarzına hapsederek baskıya dönüşebilir. 

Bu bağlamda, en belirgin olumsuzluklar, en iyimser bakışla, tanınmayan kültürlere üye olanların, 

toplum ruhunu ve öz-saygıyı besleyen kaynaklardan yoksun oldukları için kendilerini köklerinden 

soyutlanmış ve boş hissedecekleri, en kötü olasılıkla da, kültürel açıdan yok edilme riskiyle yüz yüze 

kalacaklarıdır.  

Yurttaşlığın gelişimi, doğumla gelen özelliklere dayalı toplumlardan başarı kriterine dayalı 

toplumlara geçişi içermektedir; bu geçiş aynı zamanda tikelci değerlerden evrenselci değerlere doğru 

bir kaymayı da içinde barındırmaktadır. Özellikle, Rousseau’nun toplumsal eşitsizliğe karşı ortaya 

koyduğu cumhuriyetçi yurttaşlık anlayışı ile tüm yurttaşların eşit haysiyette olduğunu öne süren 

evrenselci bir görüş ortaya çıkmıştır. Ancak Taylor, soyut ve evrensel haysiyet anlayışına dayanan 

bireysel sahicilik idealinin, bireyin kimlik oluşturma sürecini açıklamakta yetersiz kaldığını 

düşünmektedir. Çünkü sınıflı bir sistem olan kapitalizm, eşit tanınma hakkıyla ortaya çıkan modern 

ulus-devletlerde,  toplumsal eşitsizliğin devamını kimlikler üzerinden sürdürmeye devam etmiştir.  

Taylor’un tanınmasını tartıştığı kimlikler, genelde kolektif toplumsal kimlikler adını 

verebileceklerimizdendir: Din, cinsiyet, etnik köken, ırk, cinsellik. Kolektif olarak ortaya çıkan bu 

kimlikler de küresel kapitalizm karşısında zayıf düşen ulus-devletler de politik bir kimlik haline 



gelmeyi başarmışlardır. Çokuluslu toplumlar, büyük ölçüde, bir grubun başka bir grup tarafından eşit 

değerde (algılanıp) tanınmaması nedeniyle parçalanabilmektedir. Bu nedenle Taylor eşit tanınma 

talebinin ötesine geçerek farklılıkların ön plana çıktığı grup haklarını desteklemektedir.  

Taylor ve Walzer’in ortaya koyduğu şekilde yurttaşlığın ulustan arındırılarak çokkültürlü 

şekilde yeniden inşa edilmesi, sözde devlet yansızlığının (çünkü her bir ulus kimliği ortak bir kültürü 

dayatmaktadır) hâkim olduğu modern liberalizmin yerine devletin her türlü etnik/dini/marjinal 

kimliği/kültürü tanıdığı ve eşit şekilde yaklaştığı/desteklediği postmodern liberalizm anlayışının 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle din ve devlet ayrılığının ön plana çıktığı birinci tür 

liberalizmde yurttaşlar kendilerini ulus kimliği üzerinden tanımlamıştır. Bu ülkelerin yanı sıra ABD ve 

Kanada gibi çokuluslu ve çoketnikli toplumlar da bir arada barış içinde yaşamak için kendi iç 

dinamiklerinin etkisiyle ortaya çıkan tarihsel süreçte ikinci bir Liberalizm anlayışını geliştirmişlerdir. 

Savaş öncesindeki eyaletlerin gücünün, savaş sonrasında Fedaral Anayasa ile budanması ABD’de 

egemen bir uluıs kimliğinin doğmasına yol açmıştır. Kanada ise hem İngiliz kültürü hem de Fransız 

kültürünün egemen olduğu iki uluslu/bölgeli bir toplum görünümündedir. Her iki bölge kendi 

kültürünün devamını sağlamak için belli kültürel haklar talep etmektedirler. Bu iki ulusun yanı sıra 

yerli Kızılderililer de kendi kültürel değerlerini yaşatabileceği bir toplumsal özgürlükler alanı talebiyle 

çokkültürlü Kanada toplumunu bir araya getirmişlerdir. İki dillilik çerçevesinde çokkültürcülük 

politikası ve Aboriginallerin özyönetim haklarını tanıması ile Kanada resmi olarak hem çok etnikliği 

hem de çok ulusluluğu tanıyan ve onaylayan birkaç ülkeden biridir.  

Kapitalist ulus çerçevesinde kendini örgütleyen ABD hem çok etnikli hem çok uluslu 

olduğunu kabul ederek çokkültürlü bir toplum olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak devlet olarak farklı 

kültürlere karşı yansız bir tavır sergileyerek etnik veya ulusal kimlik sorunlarını federal yasalar 

çerçevesinde müzakere yoluyla çözmeye çalışmaktadır. ABD’deki ulusal azınlıkların ve etnik 

kültürlerin ayrı kültürel cemaatler olarak statülerini yansıtmayı ve korumayı amaçlayan bir dizi hakları 

vardır ve bu gruplar bu haklarını muhafaza etmek ve genişletmek için mücadele vermektedirler. Ancak 

bu azınlıkların her birinin nüfusa oranla sayılarının az olması siyasi olarak ABD gündemini meşgul 

etmelerinin önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Bölgesel olarak konumlanmış güçlü azınlıkların 

yokluğu nedeniyle, Amerikan birliği hiçbir zaman “Québec’vari” bir sorunla karşı karşıya 

kalmamıştır. Kanada’da ise ulusal azınlıkların toplam nüfusa oranlarının fazla olması ve bu nüfusun 

belirli bölgelerde yoğunlaşması Kanada toplumunun özerk bölgelere ayrılmasına yol açmıştır. Ulusal 

azınlıkların dışında hem ABD hem Kanada sürekli bir şekilde göçmen alan devletlerin başında 

gelmektedir. Bu göçmenlerin de geldikleri toplumda asimile edilmelerinin yerine entegre olmalarının 

(bütünleşmeleri) sağlanması çokkültürcülük politikalarının doğmasına yol açmıştır. Çokkültürcülük 

politikaları özellikle Kanada Hükümetinin 1970’ler sonrası göçmenleri asimile etmek yerine çoketnikli 

yapıyı ilerletme politikası için kullandığı bir terim olarak ortaya çıkmıştır. 1990’lı yıllardan sonra da, 



küresel kapitalizm karşısında zayıflamaya başlayan ulus-devletlerdeki iktidar boşluklarında, geçmişin 

tozlu raflarında unutulan devletin gizli belgelerindeki ulusal azınlıklar ve etnik yapılar daha önceden 

kendilerini yalnızca şiddet araçları ile ifade edebilirken, çokkültürcülük politikaları ile siyasi bir çıkış 

noktası bulmuşlardır.  

Geniş bir yelpazede tanımlanabilen bu çokkültürlülük hakları siyasi eşitlik ve özdeşlik üzerine 

kurulu olan modern yurttaşlık versiyonunda radikal değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. 

Modern birey/yurttaş, feodal toplumun eşitsizlikçi ve katmanlı toplum yapısına karşı duyulan tepkiyle, 

eşitsizlikleri haklılaştırabilecek her türlü dini ve etnik farklılığı görmezden gelerek/ihmal ederek bir 

ulus etrafında kendini tanımlamıştır. Geleneksel ‘haklar temelindeki yurttaşlık’ modelinde hedef, 

yurttaşlar arasında belli bir ortak ulusal kimliği geliştirmek olmuştur. Haklar ve sorumluluklar 

arasındaki gerilimin ön planda olduğu modern yurttaşlıkta kimlik sorunu bütünleştirici ulus cemaati 

etrafında çözümlenmiştir. Haklar, yurttaşların oluşturduğu yığın tarafından dile getirilirken 

sorumluluklar da iktidarın (devlet ve/veya kapitalist ekonomik güçler) söyleminde yer almıştır. 

Kapitalizmin yol açtığı özel alandaki ekonomik eşitsizliklerin bertaraf edilmesi için kamusal alanda 

eşit statüde bir araya gelen yurttaşlar yeniden dağıtım siyasetini uygulayarak refah devletini 

kurmuşlardır. Ancak 1970’li yıllardan itibaren kendini kabul ettirmeye başlayan yeni sağ ideolojisi 

(neo-liberal politikalar) yeniden dağıtım siyasetinin kazanımı olan refah devletini ortadan kaldırmak 

için yurttaşlık kurumuna saldırmıştır.  

Yeni sağ, refah devletinin yoksullar arasında edilginliği özendirdiğini, bir bağımlılık kültürü 

yarattığını, yurttaşları bürokratik vesayet altındaki edilgin bağımlılara dönüştürdüğünü, piyasanın ise 

aksine insanların kendi kendilerine geçinmelerini desteklediğini söyleyerek kendi yağında 

kavrulmanın, yalnızca kendi başına önemli bir yurttaşlık erdemi olmadığına, aynı zamanda toplumun 

tam üyesi olarak kabul edilmenin de ön koşulu olduğuna inanmaktadır. Ekonomik eşitsizliklerin 

ortadan kaldırılmasa da hafifletilmesi için yurttaşların elindeki en sahici silah olan yeniden dağıtım 

politikalarının neo-liberal politikalarla yerle bir edilmesi eşitsizliğin adresinde de değişiklik 

yaratmıştır. Kapitalizmin ekonomik hiyerarşisi ile oluşan ekonomik eşitsizlikler yeni sağın bilimsel 

illüzyonu ile statü hiyerarşisinin oluşturduğu bir eşitsizliğe indirgenmiştir. Toplumsal yapıdaki 

eşitsizlikler, kimlikler üzerinden kurulan statüler aracılığıyla dile getirilmeye başlamıştır. Neo-

liberalizmle birlikte devleti adalet dağıtımcı rolünden arındırmak ve böylece devleti ahlaki yargı ve 

ortak iyiden azade kılmak, böylelikle kimliklerin kendilerini oluşturma süreçlerinin önünü açmak 

olarak gerekçelendirilmektedir.  

Refah devleti haklar çerçevesinde bir araya gelen yurttaşların bir ürünüyken, refah devletini 

ortadan kaldıran neo-liberal politikalar da kapitalist iktidarın zaferi olarak ortaya çıkmıştır. Haklar 

temelinde örgütlenmiş olan yurttaşların ulus kimliğinin küresel kapitalizm ile anlamını yitirmesi 

sonucu yurttaşlar yeni kimliklere tutunmak zorunda kalmışlardır. Aynı zamanda statü hiyerarşilerine 



karşı savaşmak, bir tanınma siyaseti de üretmiştir; bugün eşcinsellerin, dini azınlıkların, göçmenlerin 

ve ulusal azınlıkların harekete geçmesinin gerisinde bu türden bir politika yatmaktadır. Ancak bu 

politikalar, genellikle liberal demokratik ülkelerde yüksek sesle dile getirilmektedir. Kendini var 

etmeyi sürdürmek için çaba gösteren liberalizm, çokkültürcülük anlayışı ile liberal değerleri hiçe sayan 

etnik ve dini kültürlerle de mücadele etmek zorundadır. Ortaya çıkan bu etno-kültürel kimlikler de, 

modern yurttaşın bölünmez ve tekil olan haklar ve sorumluklarını kültüre endeksleyerek 

(farklılaştırarak) birçok hak ve sorumluluk çerçevesinde ortaya çıkan çokkimlikli yurttaşların 

oluşmasına yol açmıştır. Çokkimlikli yurttaşlık, hukuki eşitlik temelinde ortak bir egemene sosyo-

politik aidiyet ilişkisi çerçevesinde inşa edilen yurttaşlığın farklı toplumsal dizgeleri olan etnik ve dini 

cemaatlerin güdümüne girmesiyle ortaya çıkmaktadır. Demokratik görüş açısından bakıldığında, bir 

insanın etnik kimliği o kişinin birincil kimliği değildir, çokkültürlü demokratik toplumlarda çeşitliliğe 

saygı duyulması önemli ise de, etnik kimlik, eşit değerde olmanın ve dolayısıyla eşit haklara sahip 

bulunma düşüncesinin dayandığı temel değildir.  Yurttaşlığın postmodern dünyadaki bu değişimi 

tarihteki herhangi bir imparatorluktaki halkların durumunu çağrıştırmaktadır. Tarihte ortaya çıkan 

bütün imparatorluklar hem çok uluslu hem de çok etnikli ve çok dinli bir yapıda arzı endam etmiştir. 

Devasa sınırlara sahip olan bu imparatorlukların yatay örgütlenmesi imparatorluk içinde kalan azınlık 

uluslara ve etno-kültürel yapılara belirli bir özerklik sağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki millet 

sistemi bu tarz yurttaşlığın/tabiiyetin (aidiyet ilişkisinin) kurumsallaştığı örneklerden biridir. Günümüz 

dünyasında kapitalizmin küreselleşerek devasa bir imparatorluk haline gelmeye başlaması da homojen 

ulus kimliği çerçevesinde tanımlanan modern yurttaşlığın kimliklere bölünerek parçalanmasına yol 

açmıştır. Hak ve sorumlulukların kimliklere göre belirlendiği çokkimlikli yurttaşlığın tutarlı bir model 

olabilmesi için de çokkültürcülük politikaları günümüz dünyasına uyarlanmaya çalışılmaktadır.   

Çokkültürlü Yurttaşlık Politikaları 

Ulus ideolojisi uzun yıllar, farklı etnik grupları sırasıyla emperyalizm, komünizm, radikal 

İslam gibi ortak düşmanlar karşısında bir arada tutmayı başarabilmiştir. Küresel kapitalizm karşısında 

ulus bilincini yitirerek ortak amaçlarını ve duygularını kaybeden insanlar, kendilerini farklılıkları 

üzerinden tanımlamaya çalışarak yeni güvenli limanların arayışına girmiştir. Daha önceden kendilerini 

bir halk fikri ve egemenliği etrafında toplayan yığınlar ulus-devletin zayıflamasıyla parçalanarak 

çokluklara bölünmüştür. Artık küçük birimlerden büyük birimlere doğru bir bağlanma sürecinden 

ziyade, küçük birimlerin karşılıklı bağımlılık ilkesi çerçevesinde oluşturdukları yatay bir ağ 

örgütlenmesi söz konusudur. 

Yirminci yüzyılın başından itibaren ulus haline gelebilen halklar modern devletlerin kurucuları 

olagelmiştir. Ancak tarihsel geçmişi ve zengin bir kültürü olan birçok etnik yapı kendi kaderin tayin 

etme hakkından yararlanamayarak kendi başlarına bir ulus-devlet olma başarısı gösterememişlerdir ve 

herhangi bir ulus-devlet sınırları içindeki etnik veya ulusal azınlık durumuna düşmüşlerdir. Yirminci 



yüzyılın ilk yarısında Milletler Cemiyeti Konseyi ve Adalet Divanı tarafından temsil edilen 

uluslararası arenadaki ulusal azınlıklar ile ilgili anlayış herhangi bir ülkenin bir başka ülke içindeki 

azınlık durumundaki kendi soydaşlarının haklarını uluslararası yasalar çerçevesinde talep edebilme ve 

koruyabilme şeklinde oluşmuştur.  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca ortaya konulan pozitif 

hukuk belgelerinde
1
 azınlık toplulukları, kendi geleceğini belirleme hakkının öznesi olarak kabul 

edilmemiştir; diğer bir deyişle kendi geleceğini belirleme hakkı, azınlıkların doğrudan doğruya talep 

edebileceği bir hak olarak nitelenmemiştir. Ulusal azınlıkların bu şekilde gözden düşmesi ulus-devlet 

içindeki diğer etno-kültürel yapıların da hepten ihmal ya da asimile edilmesine yol açmıştır. Liberal 

teori bu süreçte yurttaşları ulus kimliği üzerinden tanımlayarak birey vurgusu yapmakla yetinmiştir. 

Ulus devletle ortaya çıkan modern yurttaşlık hakları, bu süreçte sivil (konuşma, seyahat özgürlüğü ve 

hukuk önünde eşitlik), siyasi (seçme ve seçilme hakkı) ve sosyal (refah, işsizlik ve sağlık) haklar 

şeklinde oluşmuştur. Bireye vurgu yapan bu haklar da ulusal azınlıklar, etnik ve dini yapılar, 

göçmenler ve marjinal gruplar gibi meşru kimliğin dışındaki kimliklerin kolektif haklarını es geçmiştir. 

Azınlıklar ile ilgili çatışmanın insan hakları sorununa indirgenmesiyle modern ulus-devletlerdeki 

yurttaşlık hakları ve insan hakları arasındaki gerilim ortaya çıkmıştır. İnsan hakları ile ilgili olan 

tarihsel olarak ortaya çıkan problem insan haklarının dizgesel ve kurumsal açıdan kolay ve rahat bir 

şekilde uygulanamaması olmuştur, çünkü azınlıkların üzerine atıf yapabilecekleri ya da harekete 

geçirebilecekleri politik bir cemaat (topluluk) yoktur.  

Ulus-devletin siyasal seçkinlerince ideolojik bir aygıt olarak kullanılan modern yurttaşlık 

kurumu, bugüne gelindiğinde 1950’li yıllardan bu yana hızla yükselen uluslararası göç, nüfus 

hareketleri ve küreselleşmeyle çoketnikli ve çokkültürlü bir nitelik kazanan heterojen toplumların 

ihtiyaçlarına tam anlamıyla karşılık verememektedir. Ulusal azınlıklar ayrı halklar olduklarını, kendi 

kaderini tayin haklarının bulunduğunu ve daha geniş bir ülke içinde diğer uluslarla (bazen gönülsüz 

olarak) bir federasyon içinde yaşamakla bu haktan feragat etmediklerini iddia ederler. Kimliklerinin 

tanınması adına başlayan bu uyanış, bazı ulus-devletlerde sıcak çatışmalara yol açarken bazı 

toplumlarda da kimliklerinin yaşatılabilmesi için kolektif hak taleplerini harekete geçirmiştir. Ulusal, 

etnik, dinsel ve kültürel farklılıkların yönetimi konusunda günümüz ulus-devletleri iki belirgin 

alternatif siyaset anlayışından birini benimsemek durumunda kalmıştır: Cumhuriyetçilik ve 

çokkültürcülük. Cumhuriyetçi anlayış kimlik temelli etnik ve kültürel taleplere kayıtsız kalırken, 

çokkültürcü yaklaşım da azınlıkların kendilerini kültürel ve etnik eksende mobilize etmelerini 

sağlamaktadır. Bu tarz ulus-devletler de, ortaya çıkan bu hareketlerin barışçı şekilde çözüm yoluna 

ulaşabilmesi için ABD ve Kanada gibi çokuluslu ve çoketnikli ülkelerin ürettiği çokkültürcülük 

politikalarından yararlanılmaya çalışılmıştır.  

                                                      
1 BM Antlaşması ve BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1948 tarihli “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması 

Sözleşmesi” ve 1969 tarihinde yürürlüğe giren “Irk Ayrımının Bütün Biçimleriyle Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme”. 



Modern çağda yurttaşlık, cumhuriyetçi anlayış ile liberal anlayış arasındaki gerilim üzerinden 

kendine bir mecra bulmuştur. Liberal anlayış, ekonomik eşitsizliklere çare bulmakta zorlandığı 

gerekçesiyle eleştirilirken cumhuriyetçi anlayış da tek bir kimlik üzerinden Jakoben bir rejim inşa 

ettiği iddiasıyla yüz yüze kalmıştır. Ancak kapitalist küreselleşme sonucu ulus-devletlerin 

zayıflamasıyla azınlıkların sesini duyurmak adına cumhuriyetçi ve liberal anlayışın karşısına çıkan 

cemaatçi anlayış yurttaşlık kurumunu şekillendirmeye başlamıştır. Cemaatçi anlayış, bireyi 

vurgulayan liberal anlayış ve üst/meşru kimlik vurgusu yapan cumhuriyetçi anlayışla bir çatışma 

içinde gelişmeye başlamıştır.  

Kurgusal bir birliktelik olarak ortaya çıkan cumhuriyetçi-sivil yurttaşlık alanı kimlikler üstü 

bir siyasi/kamusal alanı vurgulamaktadır. Ortak değerler ve amaçlar doğrultusunda eşitlik idealine en 

yakın biçimde bir arada olmanın tek yolu, özel alandaki tüm farklılıkların insanların üzerinden 

sıyrılmasıyla/çıkarılmasıyla gerçekleşebilir. Özel alandaki farklılıkların kamusal alanda üstünün 

örtülmeye çalışılması modern yurttaşlık kimliğinin oluşmasını sağlamıştır; Rousseau’nun teorik alt 

yapısını oluşturarak Fransız Devrimi’yle de uygulamaya geçen ulusal yurttaşlık kimliği özel alandaki 

hiyerarşiler üzerinden oluşan eşitsizliğe karşı bir tepki olarak meydana gelmiştir. Devlet ve birey 

arasında yurttaşlık aracılığıyla kurulan ve sözleşmeye dayalı olduğu varsayımıyla kurulan ilişkinin 

sonuçlarından biri de devlet karşısında yurttaşların tek bir kültür ve yaşam biçimine aynı temel hak ve 

özgürlükler bağlamında tabi olmaları gerekliliğidir. Modern yurttaşlık kurumu bu nedenle, milliyetçi 

(ulusçu) ideolojiye destek olmak niteliğinde, bireylerin ‘benzerlik’ temelinde aynı ulusal kültüre 

aidiyetlerini (inclusion) ve/veya ‘farklılık’ temelinde ‘yabancıların’ bu ulusal kültürden dışlanmalarını 

(exclusion) belirleyen bir kurumdur. Devletin gölgesinin düştüğü yer olarak ortaya çıkan kamusal alan 

genellikle özel alandaki farklılıkları silikleştirmiş ve ortak ve tek bir kimlik yaratmıştır. Modern çağ 

boyunca da Turner’ın öne sürdüğü gibi kamusal alan yurttaşlığın mabedi olurken özel alan ise 

farklılıkların yaşanabileceği mekân olarak ortaya çıkmıştır. Ancak kamusal alanın egemen ideolojinin 

diliyle kurulduğunu öne süren J. Russon, Chantall Mouffe ve Iris Young gibi birçok siyasal düşünür 

farklılıkların özel alana hapsedilmesini modern yurttaşlık kurumunun bir eksiği olarak görmektedirler. 

Kamusal alanın dilinden konuşamayan özel alandaki dezavantajlı gruplar da bu nedenle Taylor’un 

(1996) öne sürdüğü gibi kamusal alanda tanınma talebiyle ulus-devletlerin karşısına çıkmaya 

başlamıştır. Modern yurttaşlığı bir ip üzerinde cambaz gibi dengede tutan sopanın ağırlığı özgürlük ve 

eşitlik arasındaki gerilim üzerine kurulmuştur. Kamusal alandaki eşitliğin özgürlük talepleriyle 

sorgulanmaya başlamasıyla modern yurttaşın dengesi alabildiğine bozulmuştur.   

Kimlikler üstü kamusal alanın küreselleşen kapitalizm karşısında çökmesiyle özel alan 

postmodern çağın vatanı olmuştur. Farklılıklar üstü siyasal/kamusal bir kimlik olan modern yurttaşlık 

bu süreçte kendini farklılaştırılmış kimlikler üzerinden yeniden inşa etmek zorunda kalmıştır. 

Yurttaşların kimliklerini geniş kapsamlı olarak tanıyan Rousseau’cu bir politika arayışının baskıcı 



eğilimler taşıdığını düşünen Taylor, kamu kurumlarının yurttaşların tanınma taleplerine karşılık 

vermeyi reddedemeyeceğini öne sürmektedir. Toplumsal ve kültürel homojenliğe karşı çıkan Iris 

Young’da bu durumu imtiyazlı yurttaşlık anlayışı ile açıklamaktadır; bu önerinin altında yatan neden 

ise farklı toplumsal grupların kendi anlam dünyalarını şekillendiren değişik ihtiyaçlara, kültürlere, 

tarihsel geçmişlere, deneyimlere ve sosyal ilişkilere sahip olmalarıdır. Bu bakış açısından, bazı 

grupların üyeleri siyasal topluluğa sadece bireyler olarak değil, aynı zamanda grupları içinde dâhil 

edilecek ve hakları kısmen grup üyeliklerine bağlı olacaktır. 

Yurttaşlığın kimlikler üzerinden tanımlanmaya başlamasıyla da liberaller ve cemaatçiler 

arasında bireyin kimliğinin nasıl kurgulanacağına dair bir tartışma ortaya çıkmıştır. Kymlicka’ya göre 

liberaller, komünal (cemaatçi) ve kültürel örgütlerin bireylerin doğal özgürlüğünü sınırladığını 

düşünürken, cemaatçiler ise toplum ile kültürü bizlerin sahip olduğu özgürlüğün önkoşulu olarak 

değerlendirmektedirler. Liberaller kimlik tanımlamasında bireyi öncelerken cemaatçiler de kolektif 

kimlik üzerinden topluluğu öncelemektedirler. Liberaller için önemli olan kimliğin varoluşu değil bu 

kimlik seçimini yapabilme sürecidir. Cemaatçilere karşı çıkan Habermas’a göre de farklı etnik 

grupların ve kültürel yaşam biçimlerinin eşit haklarla bir arada varoluşunu sağlamak için kolektif 

hakların, bireyleri muhatap alan bir haklar öğretisini zorlayacak biçimde çeşitlenmesine gerek yoktur, 

çünkü kimliğin oluştuğu yaşam biçimlerinin ve geleneklerin korunması, zaten üyelerin tanınması 

demektir. Liberaller, genel olarak –inanç, konuşma, örgütlenme, meslek ve cinsiyet özgürlüğü dahil 

olmak üzere- devletin müdahale etmeyeceği temel bir kişisel özgürlük alanı ve bunun yanı sıra 

başkalarının bu alana verebilecekleri zararlardan korunmayı talep etmektedirler. Cemaatçiler ise 

bireysel özgürlükler temelinde bir seçime bağlı olarak ortaya çıkan liberal kültürün aslında üst/meşru 

kimliği resmileştirdiği savını öne sürmektedirler. Cemaatçiler kolektif kimliğin, 

tanınması/yaşatılabilmesi için, özerk bireyden önce gelmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Walzer’in 

korporatist model, Glazer’in da grup haklarına dayalı model olarak isimlendirdiği bir kolektif haklar 

dizesi vardır. Bu talepler: etno-kültürel farklılıkların korunması ve desteklenmesi amacıyla oluşturulan 

dil hakları, bölgesel özerklik, belli oranda temsil kotası veya veto hakkı gibi bir takım kamu 

politikaları.  

Cemaatçi anlayışın ortaya çıkışının bir diğer noktası da statü eşitsizliği sorununun ekonomik 

eşitsizlik sorununun önüne geçmesidir. Kapitalizmin küreselleşerek egemen ekonomik sistem haline 

gelmesiyle, uluslar-arasındaki ve ulusu oluşturan toplum içindeki ekonomik eşitsizliklerin nedeninin, 

bir paylaşım sorunu değil etkinlik-verimlilik-üretkenlik gibi ekonomik terimlerle açıklanmaya 

çalışılması bir eşitlik ideali olan yurttaşlık kurumunun zayıflamasına yol açmıştır. Eşitliğin 

gerçekleşmesi, devletin müdahalesinden geçer, çünkü esas olarak bir yeniden-dağıtım (devlet) 

düzeyinde gerçekleşmektedir; oysaki özgürlüğün korunması, bu müdahalenin (devletin) 

sınırlandırılmasına bağlıdır. Eşitsizliğin ekonomik alandan kimlikle belirlenen statü alanına kayması 



ile de cemaatçi anlayışlar ortaya çıkarak postmodern çağda yolunu kaybeden yurttaşlara kucak 

açmışlardır. Artık kimlikler bir özgürlük alanı olarak tanımlanırken yurttaşlık da bu kimliklerin 

çeşitliliği üzerinden değerlendirilmeye başlamıştır. T.H. Marshall’ın üç eksen üzerinden tanımladığı 

yurttaşlık kurumuna yeni bir eksen daha eklemlenmektedir.  Tom Bottomore üç boyutlu yurttaşlığın 

yetersiz olduğunu söyleyerek bunun yerine insan haklarına dayalı ve toplumsal kimliklere duyarlı bir 

yurttaşlık önermektedir. Ayhan Kaya’nın kültürel eksen olarak tanımladığı bu dördüncü boyut 

çokkültürlü yurttaşlık olarak ortaya çıkmaktadır. 

Hobsbawm’a göre ulusal devlet dil, etnik köken, ortak tarih, ortak topraklar ve ortak kültürel 

özelliklerin bir ulusal kimliği ortaya çıkarması sonucu değil ekonomik, siyasi ve toplumsal 

dönüşümün ‘kesişme noktasında’ çıkmıştır. Bu nedenle de kapitalizm karşısında, ulus olarak devletin 

gücünü kaybetmeye başlamasıyla farklı tarihsel ve kültürel özelliklere sahip olan cemaatler/gruplar 

etkin siyasi figürler olarak kendini göstermektedir. Küreselleşme ve çokkültürcülük politikaları ile 

milliyetçilik ortadan kalkmamaktadır, küreselleşme ile ulusun sivil anlayışından ulusun etnik ve dini 

anlayışına geçiş vardır. Çokkültürcülük ideolojisi de yurttaşlık ideolojisi gibi, ulus devlet düzenini 

korumayı amaçlayan yeni tarz bir milliyetçiliktir. Böylelikle bir modern toplum içinde azınlık 

durumunda bulunan tüm etnik ve dini cemaatler grup farkına dayalı haklar talebiyle ulus-devletin 

karşısına geçmeye başlamıştır. Bunun en belirgin olduğu noktalardan biri de eğitim alanındadır. 

Çokkültürcülük politikalarıyla modern yurttaşın üretim alanlarından biri olan ulusal eğitim de değişim 

talepleri ortaya çıkmaktadır. Gelenekçiler, liberal demokratik bir eğitim sisteminin çocukları özel 

yaşamda kaçınılmaz olarak geleneği, ebeveyn otoritesini veya dinsel otoriteyi sorgulamaya 

yönelteceği gerekçesiyle itiraz etmektedirler. Bu nedenle kendi kültürlerinin devamı için daha özerk 

bir eğitim sistemi talebi ortaya koymaktadırlar. Çokkültürlülük hakları olarak da ortaya çıkan bu 

talepler özellikle Kanada’nın karşılaştığı azınlık sorunlarını çözmek için kullandığı yöntemler 

çerçevesinde Kymlicka tarafından sistematik bir hale sokulmuştur; özyönetim hakları, çok etniklilik 

hakları ve özel temsil hakları.  

 


