
Ulus Devletteki Dönüşüm 

Bireyin devletle doğrudan ilişkisi olarak görülebilecek olan modern yurttaşlık kurumu, 

devletin karşısına çıkarken aslında cüzdanında siyasal olarak ortaya çıkan bir ulus hüviyeti 

taşımaktadır. Modern toplumlarda insanlar var olabilmek için ulusal kimliklere tutunmak zorunda 

kalmıştır. Westphalia Antlaşması’yla devletlerin egemenlik alanlarının belirlenmesi, söz konusu devlet 

içinde yaşayan bireyleri de bu egemen devletin bir uyruğu haline getirmiştir. Modern ulus-devlet 

(ideal olarak) toprak sınırları belli olan ve bu sınırlar dâhilinde meşru yetkilerini kullanan bir 

oluşumdur. Mülkiyet sahibi erkeklerle sınırlı olarak başlayan modern yurttaşlık da zamanla tüm 

erkeklere ardından kadınlara ve son olarak da etnik ve dini azınlıklara (ABD’de Siyahlar ve Avrupa’da 

Yahudiler) tanınan bir hak olarak gelişmiştir. Yurttaşlığa kabulde kan hukuku ve toprak hukuku 

anlayışları, evrensel yurttaşlık önündeki ulusal engellerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Ulus-devlet 

içindeki mülkiyet eşitsizliği gerilimi yurttaşlık talepleri ile giderilmeye çalışılmasına rağmen modern 

yurttaşın ulusal hüviyeti bu nedenle tekil ve dışlayıcı bir kültürel toplumsal yapı ile karşılaşılmasına 

neden olmuştur. Ulus kendini, yurttaşlık yoluyla tikel mensubiyetleri aşma ve yurttaşı, somut 

belirginliklerin dışında hiçbir tikel kimliği ve niteliği olmayan soyut bir şekilde tanımlama iddiasıyla 

ifade etmektedir. Ulus-devlet içindeki meşru kimliğin ulusun ana karakterini oluşturmasıyla azınlıkta 

kalan cemaatler, gruplar ya da bireyler devlet aygıtı tarafından dayatılan ulus ideolojisinin ve 

kültürünün şiddetine maruz kalmışlardır. 

Kapitalist egemen devlet ise bu farklılaşmayı/farklılaştırmayı kendi eşitsizlik modelinin yani 

sömürünün devamı için kullanarak toplum içerisinde gözle görülmeyen/görmezden gelinen bir kast 

sistemi oluşturmuştur. Öncelikle, kapitalist toplumu karakterize eden tahakküm ilişkileri içinde, -

örneğin, kadınlar üzerinde erkeklerin, renkli ırklar üzerinde beyazların, işçiler üzerinde patronların, 

yurttaşlar üzerinde devlet seçkinlerinin, tabi uluslar üzerinde egemen ulusların- sınıf tahakkümünü ve 

sömürüyü ilke olarak diğerlerinden daha önemli görmek için hiçbir neden yoktur; bir yerde sınıf daha 

önemli olurken, başka yerde cinsiyet, ırk ya da devlet baskısı daha önemli olabilir. Kapitalist topluma 

egemen olan bu tahakküm ilişkileri kapitalizmin eşitsizlikçi yapısının sürmesi için gerekli olan bir 

sistemdir. Ulus-devlet bir yandan bireyleri ‘geleneksel’ (ya da ‘asli’) cemaat bağlarından koparmayı 

amaçlamıştır, ama diğer yandan da ulusun tanımında ‘geleneksel’ bir kimliğe atıfta bulunur. 

Merkez/meşru kimlik çoğunluğu oluştururken, geri kalan diğer kimliklerin ise resmi ideoloji 

tarafından üstü çizilmiştir.  İktisadi ve siyasal olarak ezilenlerin kültürel bakımdan aşağı oldukları ileri 

sürülmüştür; böylelikle ortaya çıkan ırkçılık eşitsizliği haklı çıkaran bir genel ideoloji işlevi görmüştür 

(Her toplumun asgari bir ücret karşılığında yapılması gereken pis/yorucu/gereksiz işleri 

bulunmaktadır). Antik yurttaşlık modellerinde ve modern dünyadaki göçmenlerle ilgili geçici bir süre 

zarfında resmi bir şekilde yapılan bu ayrım aslında modern ulus-devlet modellerinde üstü örtülü bir 

şekilde yapılmaya devam etmiştir; kadınlar, çocuklar, mülksüzler, eşcinseller, azınlıklar vb. gibi 



toplumun marjinal kesimleri her zaman toplumsal eşitsizliğin sürdürülmesinde bir aracı olmuşlardır.  

Ulusal yurttaşlık ile kaynaşan toplumsal sınıflar kapitalizm karşısında siyasal bir güç oluşturabilirken, 

ulusal yurttaşlığın yanına bile yaklaştırılmayan toplumun dışlanmış kesimleri siyasal bir varlık 

gösterememişlerdir.  

Ulus-devletlerin kuruluş döneminde, ulusal egemenlik, halkın siyasete katılımının önünü açan 

bir olgu olarak ortaya çıkmıştır, oysa günümüzde ulusal kategoriler üzerinden yapılan siyaset, farklı 

kimlikleri temsil etmediği oranda, halkın siyasete katılımının önünde bir engel olarak belirmektedir. 

Giddens’in birçok eserinde belirttiği gibi kapitalizm sınıflı bir toplumdur ve ulus-devletlerde bu sınıflı 

yapısını sürdürebilmek için yurttaşlığın dışlayıcı yanını desteklemiştir. Kapitalist sistem, yirminci 

yüzyıl boyunca ulus-devletler ile arasındaki uzlaşma nedeniyle toplumsal azınlıklar konusunda da 

çoğunlukla görmezden gelme politikası izlemiştir. Ulusal devlet aslında eşit olmayan ve aynı ölçüde 

özgür olmayan bireyleri, bir ulusun üyeleri olmaları nedeniyle bütünleştirir; bu bütünleştirme dışarıya 

karşı bir birlik oluşturma iddiasıyla ‘dayanışmayı’ örgütlerken, liberal devlet bireyleri homo 

economicus olarak tanımlayarak, kendini bireylerin özgürlüğünü, mülkiyetini ve güvenliğini 

sağlamaktan sorumlu kabul eder. Türdeş bir kimlik yaratma ideali, modern yurttaşlık kurumunun en 

önemli açmazlarından biri olarak kendini gösterse de sosyal ve ekonomik haklar açısından modern 

yurttaşlık kurumu kapitalizm karşısında insanlığın en güçlü silahlarından biri olmuştur.  

Egemen liberal-kapitalist sistemin açmazlarından biri olan mülkiyet eşitsizliği konusunda da 

ezilen yığınlar taleplerini ulusal yurttaşlık güçlerinden alarak dile getirmeye çalışmışlardır. İleri 

kapitalist toplumların modern tarihleri, mülkiyet haklarının kapsamını genişletmek için sermayenin 

harcadığı çabalar karşısında ezilenlerin yurttaş haklarının etkisini ve kapsamını genişletme (oy 

hakkını, örgütlenme hakkını, kadınlar için eşit hakları ve asgari yaşam standardı hakkını yerleştirmek 

için kullanma) çabalarını kışkırtan bir çatışma, yani yurttaş haklarıyla mülkiyet hakları arasındaki 

çatışma tarafından yazılmıştır. Sermaye kapitalizminin ulus-devletleri tam olarak ele geçiremediği 

yirminci yüzyılın ikinci yarısına halkların daha eşit ve adaletli bir paylaşım modeli olarak ortaya çıkan 

refah devleti damgasını vurmuştur. Bu çerçevede devlet, ‘kamu hizmeti’nin sınırlarını, altyapı 

hizmetlerinin sunulmasından, sağlığa, eğitime, çalışanların sosyal güvenlik mekanizmalarının 

oluşturulmasına, vb. kadar genişleten, toplumsal sınıflar, katmanlar ve gruplar arasındaki farklılıkları-

eşitsizlikleri (cinsiyet ve yaşlılık gibi) kısmen de olsa göz önünde bulunduran bir refah programı 

hedeflemek durumunda kalmıştır.  

Dünya işçilerine renk, ırk ve din ayrımı yapmadan bir araya gelme çağrılarının yapıldığı 60’lı 

yıllar kapitalist sınıf karşısında örgütlü insanların ne kadar güçlü olduğunun bir temsilidir. Ancak 

burjuvazi (kapitalist sınıf) hiç de aptal değildir; egemen olmak amacıyla, güçlükleri parçalara ayırır, 

yani bir yandan siyasal işçi hareketini, bir yandan sendikal hareketi, öte yandan da bu iki hareketin 

ilişkisini bölmek için zekice, sebatkâr, sabırlı ve stratejik siyaset izler. 60’lı yılların sonundan itibaren 



yeni bir dönüşüm yaşayan kapitalizm yurttaşlık temelinde refah devletlerinde kazanılan kaleleri bir bir 

geri alarak sonunda küresel zaferini ilan etmiştir. Amerika ve Fransız Devrimleri boyunca feodal 

egemenlere karşı halk yığınları ile birlik oluşturan burjuvalar artık dünyanın mutlak hâkimi oldukları 

için iktidarlarının sürekliliğini sağlamak adına toplumun diğer kesimlerine ihtiyaç duymamaya 

başlamışlardır. Burjuvazinin artık işçilerin ekonomik sınıf mücadelesinin desteğine gerek duymaması 

bir yana, tam tersine, bu mücadeleden ciddi biçimde kaygılanması gerekmiştir, çünkü söz konusu 

ekonomik sınıf mücadelesi gerçekten de, doğrudan doğruya, kapitalizmin var oluşunun, dolayısıyla 

burjuva toplumun ve burjuvazinin siyasal egemenliğinin maddi temeline saldırmaktadır. 

Bu nedenle dünya kapitalist sistemin merkezini teşkil eden devletler, diğer ülkelere yönelik 

politikaları eşgütmek, bunlar üzerinde siyasi baskı yapmak ve dünya ticaret ve yatırım düzenini 

şekillendirmek için, zamanla artan ölçüde ‘uluslararası’ teşkilatları (BM’yi, NATO’yu, GATT’ı, 

Uluslararası Para Fonu’nu, Dünya Bankası’nı) kullanmaya başlamıştır. Ekonomi biliminin akıl 

hocalığını ve siyasi amaçlarını gerçekleştirme telaşına düşen kapitalistler 70’li yıllardan itibaren daha 

etkili politikalar üretmiştir. Pazar/piyasa sistemi 70’lere kadar ABD de dâhil olmak üzere dünyanın her 

yerinde, kamu denetim ve düzenlemelerine, kültürel ve simgesel sınırlamalara tabi olarak, kısmi olarak 

toplumsal/siyasal yapı içine yerleşmiş biçimde çalışmıştır. Bu dönemde özellikle Batı toplumları 

temsili demokrasi anlayışı ile yönetilmiştir. Birbirlerinden farklı toplumsal güvencelere, ekonomik ve 

devlet ilişkilerine sahip olan bu demokrasilerin ortak özelliği hedeflerinin ‘sosyal refah’ ve geleceğin 

güvence altına alınması olarak belirlemeleridir.. Antik Yunan’ın ideal kent devletlerindeki doğrudan 

demokrasi anlayışının ulus-devletlere yansıması olan temsili demokrasinin ulus-devletin hangi 

kesimlerini ve ne kadar temsil ettiği konusu demokrasi ve yurttaşlık açısından çok belirleyici bir nokta 

olmuştur. Parlamenter sistemin beşiği İngiltere’de egemen sınıfların güdümünde gelişen demokrasi ile 

Fransa gibi genel iradenin iradesiyle oluşan demokrasi arasında uygulamada ve sonuçlarda temel 

farklılıklar oluşmuştur.  

İngiltere Thatcher ile ortaya konan neo-liberal politikalarla ABD’nin modeline geçmiştir. 

Ulus-devletlerin oluşum sürecindeki dinamiklere bağlı olarak yurttaşlık modellerindeki farklılıklarla 

değişim gösteren refah devleti anlayışı, neo-liberal politikalarla ortadan kaldırılmaya başlanmıştır. 

Bunun sebebi, küreselleşmiş, bütünleşmiş piyasalarda iş yapan şirketlerin üstlendiği sosyal güvenlik 

maliyetlerinin, tabi oldukları yasal düzenlemelerin ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermesi, bu 

durumun şirketlerin küresel piyasada iş yapmasını güçleştirmesidir. Yeni sağ adı da verilen neo-

liberalizm, Keynesyen modelin tükenişinin yol açtığı göreli üretkenlik düşüşünün ve çevre 

ekonomilerinin yeniden sömürgeleştirmesini mümkün kılan yeni fırsatları takiben, sermayenin 

yoğunlaşma kapasitesini yeniden gerçekleştirmek için uygulanan bir stratejiden başka bir şey değildir. 

1980’lerde Thatcher ve Reagan yönetimlerinin işbaşına gelmesiyle somutlanan yeni sağ dalga 

1970’lerden itibaren ekonomide süregiden ‘durgunluğun’ tüm sorumluluğunu artan kamu 



harcamalarına bağlayarak hızla kamusal mal ve hizmetlerin özelleştirilmesi gerekliliğini vurgulamıştır. 

Bir bakıma yurttaşların, ekonomik eşitsizlik üzerine kurulu kapitalist yapının yaşam alanı olan 

piyasanın karşısına, devletle karşılıklı sözleşme doğrultusunda bir araya gelerek oluşturdukları 

kamusal güç ile karşı koymaları anlamına gelen refah devletinin çöküşü ekonominin siyasal olana 

hâkimiyeti ile sonuçlanmıştır.  

Mülksüz yurttaşların ortaklaşa verdikleri vergiler sonucu ortaya çıkan birikimin yine aynı 

şekilde yurttaşların kendi aralarından seçtikleri temsilciler aracılığıyla kamu yararına harcanmasıyla 

oluşan devlet mülkü aslında yurttaş mülkü olarak da düşünülebilir. Ancak neo-liberal özelleştirme 

politikalarıyla devletin mülksüzleştirilmesi/minimalize edilmesi küreselleşen sermayenin yurttaşlar 

karşısında güçlenmesinden başka bir sonuç doğurmamıştır. postmodern bir din ortaya çıkmıştır: Piyasa 

dini. Bu nedenle siyasi olarak da etkili olan ulusal, uluslararası ve ulus ötesi alanlarda ekonomi 

biliminin ve ekonomistlerin küresel yükselişiyle –özellikle Amerika’da- küreselleşme denilince akla 

ekonomik küreselleşme gelmektedir. Bu anlamda küreselleşme, öznesinin kapitalizm olduğu bir 

süreçtir ve küreselleşme, Küresel Toplum oluşumu sayesinde, kapitalist modernitenin hemen her 

alanda ve toplumda kazandığı dinamik bir sıçrayış ve yaygınlaşmadır.  

Ekonomik küreselleşmenin ABD hegemonyasındaki kapitalizm ile dünya geneline yayılması 

dünyanın kültürel ve sembolik olarak Amerikanlaşmasına da yol açmaktadır. Amerikanlaşma da 

aslında, piyasa mekanizması içerisinde karşı karşıya gelen insanların her defasında bir dejavu hissi 

yaşayarak gerçekleştirdikleri bir tüketim ritüelinden başkaca bir zenginliği olmayan basit bir 

deneyimdir. Dünya küreseldir çünkü Arabistan çöllerindeki bedevinin elinde kutu kola vardır, dünya 

küreseldir çünkü akşam ezanının okunmasıyla İstanbul sokaklarında çalan Rihanna’nın sesi kısılır, 

dünya küreseldir çünkü insanlar her gün aynı silahlarla öldürülür. Dünya metalar aracılığıyla 

küreseldir ve bunun ideolojik temelini de enformasyon kapitalizmi sağlamaktadır. Castells’in (2008) 

ağ toplumu metalar üzerinden kurulurken enformasyon kapitalizmi, insanların zihnini sembollere 

boğmaktadır. Ulus-devlet yapısının çatırdayarak birbirinden ayrılmasına neden olan ilk darbe de 

aslında bilinçaltı ideoloji olarak da ifade edilebilecek olan semboller/imgeler/söylemler aracılığıyla 

gerçekleşmektedir. Benedict Anderson’un (1995) hayali cemaatlerini bir ulus haline getiren ortak 

kamuoyu hissinin küreselleşme ile artan boyutu insanları bir dünya ulusu fikrine zorlamaktadır, ancak 

bu yeni kapitalist ulusun ruhunu ve maneviyatını yalnızca tüketim oluşturmaktadır. Nasıl atalarımızın 

toplumu, endüstriyel çağın toplumu, bir ‘üreticiler toplumu’ idiyse, aynı derin ve temel anlamda şu 

anki toplum da bir ‘tüketim toplumu’dur. Üretim toplumu ihtiyaçlar doğrultusunda hareket ederken 

aslında herkesin karnını doyurmak amacıyla örgütlenmiş bir yapıdır. Ancak günümüz toplumunda 

egemen ideoloji, medya aracılığı ile tüketim arzusu yaratarak her alanda son kullanma tarihli bir meta 

artığı oluşturarak insanları bir tüketim yarışına sokmaktadır.  



Enformasyon kapitalizmi sürecinde ulus-devlet hâlâ resmi olarak dünya sahnesindeki 

başoyuncu olsa da, uluslar-arası siyaset giderek sonsuz, dağınık ve çoğu kez şiddetlice süzülen küresel 

bir süreç haline gelmiştir. İktidar ilişkileri ise, artık hiyerarşik olmaktan çıkmış, merkezsiz ve örgütsüz 

bir mahiyet kazanmıştır; hiyerarşik ve örgütlü iktidar ilişkilerinin vücut verdiği bir egemenlik 

yapılanması olarak ulus-devlet silinmese bile bypass edilmektedir. Küreselleşmenin ulus-devlet 

yapısına yaptığı diğer bir saldırı da egemenlik alanına yaptığı müdahalelerle oluşmaktadır.  

Küresel ekonominin yeni sağ/neo-liberal politikalarıyla dünyanın tüm ulusları ekonomik 

açıdan tek bir dünya sistemine entegre olmaya zorlanmıştır. Ulus-devletlerin kendi kaderini tayin 

etmelerini sağlayan para, maliye, istihdam ve büyüme politikalarının yerine IMF ve Dünya Bankası 

gibi kuruluşların kutsal bir metin gibi dayattığı ekonomik reçeteleri geçmeye başlamıştır. Ekonomi 

alanındaki bütünleşmenin sağlanması amacıyla da siyasi bir bütünlük oluşturmak için omurgasını G8 

ülkelerinin oluşturduğu Birleşmiş Milletler (BM) kurulmuştur. G8 ülkeleri BM aracılığıyla siyasi 

baskı oluştururken NATO gibi kollektif savunma gücü ile siyasi ve ekonomik emellerine gerektiğinde 

askeri yolla da ulaşabilmektedirler. Böylelikle içteki tehditlere karşı kapsayıcı, dıştaki tehditlere karşı 

dışlayıcı bir anlayışla bir bütünlük oluşturarak kurulan ulus devletlerin egemenlik alanları 

parçalanmaya başlamıştır. İçteki alt/çevre kimliklere karşı yürütülen dolaylı/dolaysız asimilasyon ile 

dıştaki hasım/rakip kimliklere karşı yürütülen rekabete dayalı ilişkiler ulus-devletlerin her zaman bir 

gerilim içinde kalmalarına yol açmış ve bu gerilim isyan ve savaş tehdidi ile birlikte bir şiddet 

toplumunu ayakta tutmuştur. Şiddet toplumu olarak ortaya çıkan ulus-devlet, türdeş bir yapı 

oluşturabilmek için kullandığı eğitim, ordu ve ulusal yayın sayesinde milliyetçilik ideolojisini hayata 

geçirmiştir. 19.ve 20. yüzyılların başat siyasal ideolojisi olan milliyetçiliğin ilan ettiği en büyük hedef 

de, ulus ile devletin bir ve aynı şey olması, ulus-devletlerin en büyük miti de böyle bir birliğin sadece 

mümkün olmakla kalmayıp nerdeyse gerçekten de var olduğudur. Devlet aygıtı üzerinde ulusun 

egemenliği düsturu ile ortaya çıkan Fransız Devrimi’yle ulus-devletler altın çağını yaşamıştır ancak, 

kapitalist küreselleşmenin devlet iktidarını ortadan kaldırmasıyla da ulus tek başına kalmıştır.  

Devlet iktidarının zayıflayarak yerini küresel güçlerin almaya başlaması, modern yurttaşlık 

kurumunu doğrudan etkilemeye başlamıştır. Böylelikle resmi ideolojiyi oluşturan ulus ve ulusun 

erdemli yurttaşları, tabi olacakları devleti simgesel olarak yitirdikleri andan itibaren kendi 

varoluşlarını sosyo-politik açıdan sorgulamaya başlamışlardır. Yurttaşlar ancak kamusal alanlarda var 

olabilirler ve birbirinin farkına varabilir; seçim günlerinde, meclislerde, mahkemelerde, orduda, resmi 

tören ve geçitlerde, bunun dışında Dursun Laz oğlan, Mehmet Yörük, Kadir hamal, Dilan aşiret 

gelinidir. Küreselleşme ile devletin minimalize edilmesi ve bunun sonucunda kamusalın çöküşü 

yurttaşlık ritüellerinin anlamını kaybederek önemsizleşmesine yol açmıştır. Küresel sermaye, mal, 

hizmet, teknoloji, iletişim ve enformasyon akışları, devletin uzam ve zaman üzerindeki kontrolünü gün 

be gün bertaraf etmektedir. Özellikle Batı toplumlarındaki oy kullanma oranındaki düşüş, orduların 



profesyonelleşmesi, gençlerin akrobatik hareketleriyle görsel bir şova dönüşmüş olan asker-tank-top-

tüfek ağırlıklı resmi törenlerin çağ dışı olarak lanse edilmesiyle içeriğinin değiştirilmesi, meclislerin 

uluslararası küresel sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda yasalar çıkarması gibi gelişmelerle ulus-

devletin var oluş nedeni olan kamu alanı özel alan tarafından tamamen kuşatılmaktadır. Antik 

Yunan’daki Aristoteles’in yurttaşı ise hatırlanacağı gibi, askerlik işlevine ek olarak, sürekli ya da belli 

bir dönem için, sıra ya da kura çekme yoluyla üstlendiği iki işlevi, yargısal düzen içinde yargıç ve 

danışma meclislerinde üye olma işlevlerini yerine getirmedeki gerçek gücüyle tanımlanmıştır; bütün 

yurttaşlar eşit biçimde bu hakka sahiptirler ve katılım siyasal cemaatin gerçekleşme koşulu haline 

gelmiştir. Ancak, zaten liberal ulus-devlette temsili bir sisteme indirilmiş olan yurttaşlığın özündeki 

siyasi katılım, küreselleşme ile tamamen işlevini yitirmeye başlamıştır. Siyasi bir proje olarak ortaya 

çıkan modern yurttaşlık kurumunun küresel kapitalizm karşısında siyasi ağırlığını bu şekilde 

kaybetmesiyle ulusun bütünleştirici/türdeştirici yapısı da erozyona uğramaya başlamıştır. Liberal 

toplumlarda yurttaşların, yurttaşlık erdemlerine ve toplum ruhuna sahip olma potansiyelinin ciddi bir 

gerileme içinde olduğuna dair giderek artan bir endişe oluşmaktadır.  

Artık küresel kapitalizm karşısında yapayalnız kalan insanlar kendilerini bir ağırlığı ya da bir 

anlamı olmayan ulusun ya da siyasal bir cemaatin yurttaşı olarak değil daha kapsayıcı ve koruyucu 

olan bir etnik veya dini cemaatin üyeleri olarak görmektedirler. Zaten tarihsel gelişimi içerinde ulus 

bir cemaat (gemeinschaft), devlet bir cemiyet (gesellschaft) yapılanması göstermiştir. Ulusun cemaatçi 

yapısı üst kimlik/meşrulaştırıcı kimlik üzerinden inşa edilmiştir. Ulus cemaatinin devlet cemiyeti ile 

birlikteliği sonucu oluşan modern devletler üzerine küreselleşmenin ağırlığının çökmesiyle devletin 

cemiyet özelliği ortadan kalkmaya ya da azalmaya başlamıştır. Bunun sonucunda da devlet, var 

oluşunu devam ettirebilmek amacıyla kendisi cemaatleşmeye başlamış ve ulus cemaatini paramparça 

etmiştir. Ulus-devletin, bu durumu bertaraf etmek için yönetsel iktidarını bölgesel ve yerel düzeye 

aktararak meşruiyetini onarma çabası da, bir yandan yurttaşları yönetime yaklaştırarak, ama bir 

yandan da ulus-devletten daha da bir soğumalarına yol açarak merkez kaç eğilimleri güçlendirmiştir. 

Bu nedenle küreselleşme bir taraftan hegemonya ile eş anlamlı olmuş, diğer taraftan da 

bölgeselleşme/yerelleşme fikriyle beraber gelişmiştir.  

Marshall’ın da ifade ettiği gibi modern yurttaşlık, toplumun üyelerine bağışlanan bir statü 

olmuştur; bu statüye sahip olan herkes, haklar ve ödevler çerçevesinde tam bir eşitliğe sahip olarak 

kabul edilmiştir. Devlete rağmen haklar ve devlete karşı sorumluklar arasındaki denge üzerine 

kurulmuş olan modern yurttaşlığın küreselleşme ile kazanılmış haklarındaki kayıplar ve 

yükümlülüklerindeki değişimler yurttaşlığın sorgulanmasına da yol açmaktadır. Artık devlet, kamusal 

alanda bir araya gelen yurttaşların baskısı sonucu oynadığı paylaşımcı rolü, neo-liberal politikalarla 

küresel ekonomik güçlere teslim etmiştir. Yurttaşların yükümlülükleri de aktif bir siyasi katılımdan 

ziyade asgari ücret karşılığında verimli bir iş yaşamına indirgenmiştir. Refah devleti ile verimliliğin 



ikinci plana itildiğini düşünen kapitalistler, kâr oranlarını arttırmak için devletin ekonomiden çekilerek 

verimliliğin arttırılabileceğini öne sürmüşlerdir. Devlet özelleştirme politikalarıyla elindeki 

avucundaki tüm mülkünü kaybetmesinin ardından Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışı ile de özelleştirme 

sonrasındaki hizmetlerinin geri kalanını taşeronlaştırmıştır. Tarih boyunca devlet dikey bir örgütlenme 

olarak ortaya çıkmışken ekonomik küreselleşme ile ağ toplumunun zayıf bir halkası konumuna 

indirgenmiştir. 

Ulus ve Devletin yaklaşık iki yüzyıllık birlikteliğinin kapitalist küreselleşme ile çatırdamaya 

başlamasıyla homo politicus/zoon politikon olan yurttaş, sözleşme yapacak yeni bir iktidar arayışına 

girmiştir. Daha önceden Fordist üretim mantığı ile fabrikaları dolduran yığınların ortaklığında ve 

birliğinde güçlenen yurttaşlık kurumu kapitalizmin ve uzantısı devlet iktidarının karşısına daha güçlü 

bir şekilde çıkarak haklarını sabitleyebilmiştir. Ancak yurttaşların oluşturduğu ulusun karşısındaki 

devletin, küreselleşme ile kabuk değiştirmesi iktidar ilişkilerinde bir kırılma meydana gelmesine yol 

açmıştır. Buna ilaveten kapitalist üretim tarzında meydana gelen değişimler de soyut/siyasal yurttaşı 

kamusal alan dışında bir araya geldikleri yegâne mekân olan fabrikaları paramparça etmiştir. Üretim 

mekânlarının farklılaşması ve çeşitlenmesi, çalışma koşulları üzerinde etkide bulunduğu ölçüde daha 

önce görece homojen olan işçi sınıfının konumunu da önemli ölçüde farklılaştırmıştır. Kitlesel işgücü 

piyasası yerini bireysel işgücü piyasasına bırakmıştır. Modern çağda hem devletler hem de kapitalist 

işlemeler dikey bir şekilde örgütlenirken küreselleşme ile bu örgütlenme yatay bir şekil almaya 

başlamış ve merkezsiz ve dağınık bir görünüm kazanmıştır. Ekonomik ve siyasal anlamda dikey 

örgütlenme olarak da yorumlanabilecek olan liberal-kapitalist ulus-devletin yerine yatay olarak 

örgütlenmiş çokuluslu şirketler ve iktidarın görünmez olduğu bir toplumsal yapı ortaya çıkmaktadır. 

Mülksüzlerin silahı emeğin, küreselleşme ile esnek hale getirilmesi toplumsal bir güç olarak ortaya 

çıkan işçi sınıfı ve dolayısıyla yurttaşların zayıflamasına yol açmış, aynı zamanda iktidarın 

görünmezliği de yurttaşları, hayali yel değirmenlerine saldıran bir Don Kişot haline getirmiştir. Ayrıca 

emekçi sınıflar dışında, ulusal ekonominin sınırları içinde kalmaya zorlananlar, kırsal ve kentsel 

burjuvazidir ve sermayenin en küçük boyutlu öğeleridir; bu türden bir koalisyon ideoloji düzleminde, 

kaçınılmaz olarak köktendinciliği, faşizan milliyetçiliği ve obscurantist (gericilik) renkleri içerecektir. 

Emekçilerin, küresel sermaye karşısında güç kaybetmesi onların hem sınıf bilincini (sendikal 

örgütlenme ile elde ettikleri) hem de yurttaşlık bilincini (sosyal yurttaşlık kazanımları ile 

pekiştirdikleri) zedelemektedir. Ancak sermaye küreselleşirken, örgütsüz işçiler ve kırsal ve kentsel 

burjuvalar yerel kalmaktadır; yurttaşlık bilincini kaybederek sermayenin çirkin yüzüne karşı 

savunmasız kalan bu yığınlar etnik ve dini cemaatlerin kapısını aşındırmaya başlamıştır. 

Küreselleşme öncesi modern devlette halk kavramı ve haklar söylemi ulus fikri içinde 

genelleştirilmiştir. Ancak ulus olarak bir dayanakları kalmayan yurttaşlar, küreselleşen kapitalizm 

karşısında artık kimlikleri üzerinden bir tanınma talep etmeye başlamışlardır. Modern toplumun 

evrenselci yurttaş anlayışı yerine, postmodern dünyada yerel/çokkimlikli yurttaş anlayışı ortaya 



çıkmaktadır. Ulus-yurttaşlığının negatif hoşgörü ile görmezden geldiği etnik ve dini kimlikler, küresel 

dünyanın pozitif hoşgörüsü ile yeniden canlanmakta ve mantar gibi çoğalmaktadır. Günümüzde 

gittikçe zayıflayan ulus devlet çerçevesinde her yerde dini kimlik öne gelmektedir. Etnik kimlikler 

halkçı söylemler üzerinden gerekçelendirilirken dini kimlikler de bütünleştirici medeniyetler açısından 

değerlendirilmektedir. Yeni dünyada mücadelenin esas kaynağı ideolojik ve ekonomik olmayacak 

insanlık arasındaki büyük bölünmeler ve hâkim mücadele kaynağı kültürel olacaktır. Huntington’un 

bu teorisi aslında Fukuyama’nın ideolojilerin ve tarihin sonunu ilan etmesiyle bir koşutluk 

göstermektedir. Her iki düşünür de küresel kapitalizmin dünya genelinde egemen güç olduğunu 

belirterek farklı kültür ve medeniyetler arasındaki iktidar mücadelesinin yalnızca ve yalnızca kapitalist 

ekonomik anlayış ve işleyiş ile mümkün olabileceğini ileri sürmektedirler. Bu nedenle kapitalist 

örgütlenme kendi gücü karşısında zayıflaması için hem toplumlar arası yerelleşmeyi desteklerken hem 

de çatışma ortamının sürmesi için bölgesel veya kültürel dayanışmaları da desteklemektedir.  

Ulus-devletin yurttaşları, ulus-altı kimliklere bölünerek merkezi iktidar karşısında 

özgürleştiğini düşünürken aslında farkında olmadan kendilerini görünmez bir iktidarın ellerine 

bırakmaktadırlar. Renan’ın da ifade ettiği gibi bir ruh, manevi bir ilke, bir beraber yaşama arzusu olan 

ulus, küreselleşen dünyada mikro-ulusçuklara bölünmeye başlamıştır. Enformasyon ve teknolojideki 

gelişmelerin insanları sanal olarak yaklaştırdığı ne kadar doğruysa, fiziki olarak uzaklaştırdığı da bir o 

kadar doğrudur. Ulus-devlet egemenliği için coğrafi sınırların önemi oldukça büyüktür, ancak 

günümüzde bu sınırlar internet ağları ile bir çırpıda geçilebilmektedir. İnsanlar bu nedenle kendilerini 

daha bir dar çerçevede (kimlik) tanımlamaya zorlanırken huzuru ve güveni etnik ve dini cemaatler, 

sivil toplum örgütleri ve şirketler gibi kurum ve kuruluşlarda bulmaktadırlar.  

Günümüz dünyasında devletin gücü zayıfladıkça tüm toplumlar ortaçağın bağımsız feodal 

birimleri gibi birbirinden ayrışmaktadır; ancak kapitalizm, emperyal/küresel bir güç ile tüm bu feodal 

birimleri kendi imparatorluğunun içine almaktadır. Piyasanın kuralları işlediği sürece her otonom grup 

-seslerini çok fazla çıkarmamak şartıyla- kendi çöplüğünde ötmeye muktedirdir. Bu nedenle 

küreselleşmeye karşı sesini yükseltenler de genellikle kendi içine kapanarak etnik bir 

dışlama/soyutlama haline gelen milliyetçilik akımlarından ve evrenselci dünya anlayışı ile kapitalist 

dünyayı ortadan kaldırabileceğini düşünen dini akımlardan gelmektedir. 

Çokkültürlü Yurttaşlığın Ortaya Çıkışı 

Feodal çağların sabit ve hareketsiz serflerinin değişen toplumsal dinamiklerle kazandıkları 

hareketliliğin sınırları çerçevesinde kurulan ulus-devletler, zaman ve uzamın ulus boyutunda 

çakışmasından başka bir şey değildir aslında. Geleneksel cemaatlerin zincirlerinden kurtularak modern 

bireyler haline gelen bu insanlar da yeni bir cemaat inşa etmek zorunda kalmıştır: yurttaşlar cemaati. 

Bu, kendisini daha baştan devlet kurumunun içinde bulan, diğer devletler karşısında bu devleti 



"kendisinin" diye kabul eden ve özellikle de siyasal mücadeleleri onun ufkunda gören, örneğin 

toplumsal devrim ve reform özlemlerini, kendi ulusal "devletinin" dönüşüm projeleri şeklinde formüle 

eden bir cemaatin tahayyülüdür. Kan bağı ile bir araya gelen kabile toplumlarından, belki de ömrü 

boyunca hiçbir şekilde ve hiçbir şartta karşılaşmayacak ve birbirinden bihaber olacak on binlerce ve 

hatta yüzbinlerce insandan bir aile yaratmaya çalışmak olan ulus inşasının harcı da ulusçuluk olarak 

ortaya çıkmaktadır. Ortak tarih ve kültür birlikteliğinden doğan ulusçuluğun temelinde bu 

duygudaşlığı sağlayan ortak bir kimlik yatmaktadır. Ortak kimlik üzerine inşa edilen ulusçuluk 

ideolojisi de ortak bir dil, kültür ve değerler yaratabilmek için diğer kimliklere karşı çoğunlukla 

asimile edici bir tavır sergilemiştir. Gellner’in de ifade ettiği gibi ulusçuluk siyasal ve kültürel 

birimlerin uyumlu olmasını ve siyasal toplumların kültürel olarak homojen olmasını gerektirmiştir.  

Ulusçuluğu oluşturan meşru kimliğin, ulus-devlet dışında kalan ülkelere karşı dışlayıcı, ulus-

devlet içinde kalan bireylere, azınlıklara ve gruplara karşı da bütünleştirici bir işlevi olmuştur. 

Kimliğin bu işlevi de yurttaşlık kurumu ile somutlaşarak ulus ve yurttaşın benzer anlamlar 

kazanmasına yol açmıştır. Bu türden kapsayıcı bir yurttaşlık anlayışı aynı zamanda farklılığı kendi 

içinde eritmek anlamına da gelmektedir ki, bu nedenle aslında demokratikliği de şüphelidir. İnsanlığın 

tarih boyunca egemenlere karşı verdiği bir eşitlik mücadelesi olan yurttaşlık kurumunun modern çağda 

bu şekilde ulusla sınırlandırılması da kendi içinde yeni eşitsizliklerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Aristoteles’in çok önce işaret ettiği gibi yurttaşlık bağı (civic bond) aslında, diğer bütün bağları 

düzenleyen ve yöneten tek bağdır; içinde diğer, daha kişisel ve özel toplumsal ilişkilerin serpilip 

gelişebileceği kamusal yapıyı yaratan bağdır. Ancak ulus-devletle ortaya çıkan modern yurttaşlık 

kurumunda bu bağın, daha kişisel ve özel toplumsal ilişkilerin görmezden gelindiği ve hatta bir tehdit 

algısı oluşturduğu bir kamu alanı oluşturması söz konusu olmaya başlamıştır. Ulusal kimliğin/meşru 

kimliğin kamusalın tüm alanını kapsamasıyla alt kimliklerin/direnişçi kimliklerin/azınlıkların/ 

muhaliflerin/ötekinin sesini duyurabileceği ve kendini gösterebileceği bir alan kalmamaktadır. 

‘Ben kimim’ sorusuna yanıt veren kimlik kelimesinin İngilizce karşılığı olan identity kelimesi 

aynı zamanda ‘özdeşlik/aynılık’ anlamını da içermektedir. Ulus-devlet egemenliğinde hayat bulan 

modern yurttaş bu nedenle diğer kimliklerin de kendi içinde eriyerek kendisiyle özdeş olması 

konusunda bir baskı oluşturmuştur. Bu süreç zarfında resmi kimlik etrafında şekillenen yurttaşlık ulus-

devletin temel çekirdeği olmuştur. Modern ulus-devletlerin birçoğu, özellikle de Fransa’da devrim 

sonrasının devleti, uyrukların tarihsel/kültürel kimliklerinin, devletin kökenindeki baskın toplumsal 

grupların çıkarlarına en uygun olan kimlik lehine bastırılması, inkâr edilmesi, tanınmaması üzerine 

kurulmuştur. Devlete karşı hak ve yükümlülükler çerçevesinde bir karşılık bulan yurttaşlığın ulus 

temelinde tanımlanması, ulus-devlet içindeki meşru kimlik dışında kalan etnik ve dini azınlıkların, 

kadınlar ve eşcinsellerin, aylakların kısacası farklı olan herkesin bir asimilasyon cenderesinden 

geçmesine yol açmıştır. Bu asimilasyon politikaları genellikle devlet iktidarının elindeki yasal ve 



kamusal araçlarla (eğitim, iletişim araçları ve popüler kültür) gizliden gizliye sürdürülen ve çoğunlukla 

psikolojik şiddetin hâkim olduğu bir süreç eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Psikolojik şiddet genellikle, 

ulus-devletin etnik ve/veya dini temelleri olan meşru kimliğinin dışındaki kimliklere karşı devletin 

yansızlık/görmezden gelme politikası üretmesiyle yaşanmıştır.  

Özellikle ilk ulus-devletlerden olan Fransa ve İngiltere’de toplumsal bütünlüğün ve 

birlikteliğin sağlanabilmesi adına onlarca yıl süren mezhep savaşlarının ortadan kaldırılabilmesi için 

dinsel yansızlık anlayışı ortaya çıkmıştır. Liberal hoşgörünün temelidir bu; Dinsel çatışmalardan bıkıp 

usanan Avrupa’nın önde gelen devletleri Kilise ve devleti birbirinden ayırarak liberal hoşgörünün 

temeli olan modus vivendi anlayışına hayat vermişlerdir. Modus vivendi insanların refah içinde 

yaşayacakları pek çok yaşam biçimi olduğu fikrini dile getirerek, farklı yaşam biçimlerinin bir arada 

iyi bir şekilde yaşayabilmelerinin koşullarını bulmayı amaçlamıştır. Din ve devlet işlerinin birbirinden 

ayrılarak dinin kamusal alandan özel alana kaydırılmasıyla oluşan bu uzlaşma liberal devletin kaynağı 

olmuştur. Böylelikle negatif hoşgörü/negatif özgürlük anlayışı ile ortaya çıkan klasik liberal devlet 

toplumsal farklılıklara ve çeşitliliklere karşı yansız bir tavır geliştirme ideali üzerinden kurulmuştur. 

Kapitalist sınıfın temsilcileri burjuvaların ekonomik ve dinsel özgürlükleri açısından egemen devlet 

iktidarının müdahale etmemesini öngören negatif özgürlük/hoşgörü anlayışı toplumun diğer kesimleri 

tarafından yeterince içselleştirilememiştir. Erken –klasik- liberallerin, negatif özgürlük üzerinde 

durmalarının nedeni, özgürlüğü kısıtlamalardan ve müdahaleden azade olmak şeklinde anlamalarıdır. 

Oysa salt hukuksal açıdan bakıldığında bile, ne Amerikan Bağımsızlık Savaşı, ne Fransız Devrimi ne 

de İngiltere’deki demokrasinin evrimsel süreci buna uygun düşmektedir; bu ülkelerin her birinde 

yasalar önünde eşitlik ilkesinin mülkiyet ve cinsiyete dayandırılmış/sınırlandırılmış yurttaşlara 

tanınması, ortaya çıkan kamusal alanı ve dolayısıyla normlar bütününü de sınırlandırılmış/taraflı 

olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.  

Liberal hoşgörü ve modus vivendi anlayışı, toplumsal bir uzlaşı ve toplumsal bir bütün 

yaratmak için dinsel farklılıkları kamusal alan dışına taşıyarak bir dereceye kadar bir çözüm 

bulmuştur; ancak cinsiyet farklılıklarına, etnik ve sınıfsal ayrılıklara dayanan birçok değişik kimliği 

kamusal alan dışına taşıyamadığı için ulus-devlet içinde bir kimlik geriliminin yaşanmasına engel 

olamamıştır. Ulus devletin ortaya çıktığı günden beri mevcut olan bu temel gerilim, son yıllarda ulusal 

sınırları zayıflatan ve geçirgenleştiren ‘küreselleşme’ yönündeki eğilimlerle daha da derinleşmiştir; 

hem daha önceden var olup da bu zamana dek bastırılmış azınlık kimliklerin yeniden ortaya çıkması, 

hem de ulus ötesi kitlesel göçler, bugüne kadar bütünlüklü oldukları öne sürülen ulusal topluluklar 

içinde farklı kültürel kimliklere sahip çok sayıda alt cemaatin oluşmasına yol açmıştır. Büyük 

toplumlar, giderek artan ölçüde çokkültürlü duruma gelmekte, aynı zamanda da daha geçirgen 

olmaktadır. Ulus-devletlerin kuruluş döneminde, ulusal egemenlik, halkın siyasete katılımının önünü 

açan bir olgu olarak ortaya çıkmıştır; oysa günümüzde ulusal kategoriler üzerinden yapılan siyaset, 



farklı kimlikleri temsil etmediği oranda, halkın siyasete katılımının önünde bir engel olarak 

belirmektedir. Bu engellerin ortadan kalkması adına da devletin negatif özgürlük (yansızlık) sağlayan 

bir tavır takınmasından ziyade pozitif özgürlük (müdahaleci) sunan bir politika üretmesi 

gerekmektedir. Pozitif özgürlük, yurttaşların yönetime katılmasını içeren ve bunun gerçekleşebilmesi 

için olanakların sağlanmasını da kapsayan, esas olarak ‘kamusal bir özgürlük’ olarak ortaya 

çıkmaktadır. Modern ulus-devlet yirminci yüzyıl süresince pozitif özgürlük anlayışını sosyal refah 

devleti aracılığıyla ekonomik anlamda uygulayabilmiştir, ancak kültürel kimlikler açısından özgürlük 

anlayışını negatiften ancak durağana çevirebilmiştir.  

Pozitif özgürlüğün olmadığı çoğu toplumda, yurttaşların özdeş bir ulus kimliğinde buluşması 

ya da erimesi aynı zamanda, bu eylemi içselleştiremeyen tüm bireylerin veya grupların 

ötekileştirilmesine yol açmaktadır. Kimliğin bütünleştirici gücü olumlu bir değer olarak 

değerlendirilebilir, ancak dışlayıcı yönü ise yirminci yüzyıl boyunca şiddetin kitlesel boyutlara 

ulaşmasında en önemli faktörlerden biri olmuştur. İnsanlar doğadaki ve toplumdaki tehditlere karşı 

birlik olmak için kendine benzeyenleri seçerken, kendine benzemeyenleri de dışlayarak/ötekileştirerek 

bir düşman ya da yabancı haline getirmektedir. Kadınlar, Yahudiler, siyahlar ve etnik ve dini 

azınlıkların tecrübe ettiği bu öteki olma olgusu, modern ulus-devletin oluştuğu andan itibaren kamusal 

alanda her zaman ulus kimliğinin belirleyici bir ölçütü olarak karşılık görmüştür.  

Ulus biçiminin ayrıcalığı, yerel olarak heterojen sınıf mücadelelerine hâkim olunmasına ve 

bunlardan yalnızca bir kapitalist sınıfın değil, burjuvazinin ya da hem siyasal, hem iktisadi, hem de 

kültürel hegemonya kurabilen ve bu hegemonyanın sonucu olan devlet burjuvazilerinin ortaya 

çıkmasına izin vermiş olmasındadır. Ancak bu devlet burjuvalarının uluslararası rekabet içinde her 

zaman durmadan çalışacak ve gerektiğinde canı pahasına savaşacak bir ulusa ihtiyacı olduğu için 

tarihsel, sosyal, coğrafi ve ekonomik değişkenlerle öne çıkan herhangi bir kimliği meşru kimlik olarak 

inşa etmişlerdir. Bireysel kimliklerin bir araya gelerek kolektif bir kimlik oluşturması ile meydana 

gelen ulus-devletler kendisine rakip olabilecek diğer kolektif kimliklere karşı da hep tetikte olmuştur. 

Meşru kimlik etrafında kalan her kimlik de facto olarak azınlık şeklinde değerlendirilmiştir. Ancak 

kimlik, Taylor’un iddasına göre anne, baba ve eş, dost gibi önemli sayılan öbür kişilerin bireyde 

görmek istedikleri şeylerle diyalog içinde bazen de çatışma içinde tanımlanmaktadır. Bu bakış açısına 

göre toplumda iki türlü bir kimlik inşası söz konusu olmaktadır; birincisi yakın çevremizin kültürel 

sınırlılığı içinde kurulan kimlik, ikincisi de ekonomik ve siyasal bir güç oluşturan ana toplumun devlet 

aygıtı ile kurguladığı resmi/meşru kimlik. Bu nedenle herhangi bir şekilde ana toplum içinde farklı 

etno-kültürel zenginliklere sahip olan bireyler öteki kimliği ile toplumun dışında ötelenmektedir.  

Toplumun resmi dili, işleyişi, kültürünün dışında kalan her birey ya da her grup azınlık olarak 

görülebilir. Bu azınlıklar da çokkültürlü yurttaşlık terorisyeni olan Will Kymlicka tarafından üç gruba 

ayrılmıştır; büyük bir devlet şemsiyesi altında toplanmış ayrı ve potansiyel olarak öz yönetimli 



toplumlar olan ulusal azınlıklar (bölgesel olarak yoğunlaşmış etno-kültürel grup), başka bir topluma 

girmek üzere ulusal cemaatlerini terk etmiş göçmenlerden oluşan etnik gruplar ve yeni toplumsal 

hareketler adı verilen kendi ulusal toplumları ya da etnik grupları içinde marjinal konuma itilmiş 

geylerin, kadınların, yoksulların vb. meydana getirdiği birlikler. Kymlicka, meşru kimlikler dışında 

kalan diğer kimlikleri bu şekilde sınıflandırarak azınlık haklarının liberal teorisini günümüz 

dünyasında geçerli kılmaya çalışmaktadır.  

Azınlık hakları tartışmaları, klasik liberallerin bir kısmı tarafından yirminci yüzyıl boyunca 

genellikle iyi niyetli ihmal (negatif hoşgörü) açısından değerlendirilmiştir. Bu azınlıklardan talihli olan 

bazıları da ulus-devlet tarafından uluslararası anlaşmalar gereğince resmi olarak tanınmıştır. Bu 

anlaşmalar gereğince resmi azınlıklara karşı her devletin sorumluluğu ve yükümlüğü olmasına karşın 

bunlar genellikle uygulama alanında pek fazla bir karşılık görmemiştir. Seslerini çok fazla 

çıkarmadıkları ölçüde iyi niyetle ihmal edilen bu azınlıklar kamusal alanda görünmeye çalıştıkları 

oranda kötü niyetle iğfal edilmişlerdir. Temeli Fransız Devrimi ile atılan ve teorik altyapısı Rousseau 

tarafından yapılandırılan ‘ulus egemenliği’ fikri, ulusal azınlıklar ve etnik gruplar açısından her zaman 

bir tehdit oluşturmuştur. Yirminci yüzyıl boyunca bu yeni ilaha, yani ‘halka’ karşı uzun savaşlar 

olmuşsa da onu tahtından indirmeyi kimse başaramamıştır, oysa bu zaferin içi boştur; halkın egemen 

olduğu konusunda evrensel bir uzlaşma olabilir; fakat daha başından beri kimin ‘halk-ulus’ olduğu 

konusunda anlaşmazlık vardır.  

Her ne kadar tarihsel ve sosyolojik bir arka plan çerçevesinde desteklenmiş olsa da kimin ulus 

ve bu ulusun yurttaşı olduğu tamamen siyasi bir ideoloji/proje olarak ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla, 

‘bölünmez bütünlüğü ve birliği’ doğasının olmazsa olmaz koşulu olarak gören ulus-devlet, meydana 

çıkmış heterojenliklerin konjonktürel olarak değişen özelliklere göre birinden birine dayanma eğilimi 

kazanmıştır. Çünkü halklar zaten tarih süresince doğal olarak ortaya çıkan kültürel birikimlerdir, ancak 

uluslar modern çağın devlet aygıtının kimi açılardan sahibi kimi açılardan da kölesi olan organize 

yığınlardır. Aynı devletin yurdunda yaşayan, aynı hükümetin yönetiminde olanlar bir ulus oluştururlar 

ve etnik, kültürel kimlik ve bağlılıkları dikkate almaksızın, eşit yurttaşlık hak ve hürriyetleri ile 

donatılırlar. Hayali cemaatler olarak düşünülen ulusların ideolojik alt yapısını da bu nedenle sivil 

milliyetçilik/yurttaşlık oluşturmaktadır. Cumhuriyetçi yurttaşlık anlayışının yurttaşlık erdemi ile baş 

tacı ettiği sivil milliyetçilik/yurttaşlık yirminci yüzyıl boyunca ulusal azınlıkları ve etnik grupları kâh 

görmezden gelmiştir kâh asimile etmiştir. Ancak siyasi bir sözleşme olarak ortaya çıkan sivil 

yurttaşlığın sözleşme şartlarında, küreselleşen kapitalizm sonucu büyük değişimler yaşanmaya 

başlamıştır. Ulus cemaatinin devlet cemiyeti ile birlikteliği olarak da düşünülebilecek olan ulus-

devletin sahip olduğu iktidarın, kapitalizmin küreselleşmesi sonucu küresel sermayeye geçmesi yeni 

toplumsal sözleşmelerin doğmasına neden olmaya başlamıştır. Devletin küresel egemen güçler 

karşısında iktidarını yitirmeye başlamasıyla da sivil milliyetçiliğin yerini etnik ve mikro 



milliyetçilikler alırken, ulus-devletler azınlık hakları talepleriyle daha şiddetli bir şekilde karşı karşıya 

gelmeye başlamıştır. Ulus-devletlerin daha önceden yansızlık tavrıyla görmezden geldiği ya da 

asimilasyon araçları ile ortadan kaldırdığı azınlıklar, günümüz liberal teoride çokkültürlülük 

politikalarıyla seslerini daha da yüksek bir şekilde duyurmaya başlamışlardır.  

Çokkültürlülük politikalarının da ilk ortaya çıktığı ülkeler çoketnikli/çokkültürlü ve çokuluslu 

olan ABD ve Kanada olmuştur. ABD bir ulus devlet değil, bir uluslar ulusudur. Farklı ulusların tek bir 

devlet çatısı altında toplanması şeklinde ortaya çıkan çokulusluluk, bir kültürel cemaatin yurdunun 

başkası tarafından istila ve işgal edilmesi durumunda ya da bir emperyalist güçten ötekine göçmek 

durumunda olduğu gibi ortak irade göstererek bir araya gelen uluslar ile de olabilir. Çok etnikli ülkeler 

de genellikle süreğen bir şekilde göçmen alarak nüfusunu arttıran ülkelerden oluşmaktadır. ABD ve 

Kanada göçmen ağırlıklı ve çok uluslu birer ülke olarak çokkültürlülük politikalarını 

desteklemektedirler. ABD’de 1990’larda her yıl verimlilik ve yenilik kaynağı olarak 200 bini aşkın 

vasıf düzeyi yüksek mühendis ve bilim adamının kitlesel ithali gerçekleşmiştir. ABD bilgi 

ekonomisini oluşturan bu kitlenin yanı sıra farklı meslek dallarında çalışacak binlerce işgücü ithali de 

ABD’nin kurulduğu günden itibaren desteklenmiştir. ABD’nin önceliği yalnızca, kendi ulus sınırları 

içindeki yurttaşın inşası değildir; ABD ilk günden beri yurttaş ithal eden bir konumdadır ve bu şekilde 

metalaştırdığı yurttaş, kapitalist ulusu oluşturmaktadır. Benzer süreçler istatistikî sayılar değişse de 

Kanada ve Avusturalya gibi göçmen nüfusun önde olduğu ülkelerde de gerçekleşmiştir. Bu nedenle bu 

ülkelerde Almanya gibi ülkelerdeki etnik ulus yapısından ziyade sivil (sivik) ulus ortaya çıkmıştır.  

Etnik ulusun farklılığa şüpheyle bakmasına, çoğulculuğu reddetmesine karşılık, sivik ulus 

kısmen çoğulcu ve cemiyetimsi bir yapıdadır. Cemiyetimsi yapısı, farklı etnik ve dini varoluş 

biçimleri olan bu göçmenleri kültürel açıdan asimile etmekten ziyade kapitalist toplumsal işleyişe 

entegre olmaları konusunda teşvik etmek için uğraşmaktadır. Kapitalizm için kültür de bir meta 

olduğu için çeşitli kültür ve kimliklerin varlığı ABD ve diğer göçmen ülkelerdeki kapitalist toplum 

için bir tehdit algısı oluşturmamaktadır; popcorn ulus olarak da ifade edilebilecek olan kapitalist ulus, 

çokkültürlülük politikalarından rahatsızlık duymamaktadır. Patlamış mısır tanelerinin her biri farklı 

özellik ve boyutta olmasına rağmen algıda bir türdeşlik oluşur; kapitalist ulus da aynı şekilde her ne 

kadar farklılığı destekler gözükse de aslında birbirine benzeyen bireylerden kurulu bir toplumdur. 

Kapitalizmin kalbi olan ABD’de, Kanada’da tarihsel bir süreçle ortaya çıkan ve toplumsal uzlaşının 

bir ürünü olan çokkültürlülük politikalarının kapitalizmin küreselleşmesiyle dünyanın geri kalanına da 

ithal edilme süreci başlamıştır. Özellikle kendilerini ulus-devlet olarak yapılandırmış ve tanımlamış 

olan üçüncü dünya ülkeleri, neo-liberal politikalar karşısında güç kaybettikleri anda daha fazla 

demokrasi ve özgürlük adına çokkültürlülük politikalarını uygulamak zorunda kalmıştır.  

 


