
Çokkültürlülüğün Değerlendirilmesi 

Kapitalizm ve modern yurttaş ilişkisinin temelinde sanayi devrimleri yatmaktadır. İngiltere’de 

başlayan endüstriyel üretim yöntemi, ABD’de Henry Ford’un binek otomobillerde seri üretime 

geçmesiyle kitlesel bir hüviyet kazanmıştır. Seri üretim metotları, Henry Ford tarafından motorlu araç 

üreten fabrikasında başlatılmış, hareketli montaj hattı, özel makinalar, geniş iş gücüne ödenen yüksek 

ücretler ve düşük maliyetli üretim gibi metotlar bununla birleştirilmiştir. Fordizmin körüklediği bu 

kitlesel üretim ulus-devletler içindeki bireyleri iki yönlü etkilemiştir. Bireyler Fordist üretim sürecinin 

gerçekleştiği mekânları doldurarak çalışan bir sınıf haline geldikleri gibi ortaya çıkan kitlesel ürünü 

talep eden kitlesel tüketiciler haline de gelmişlerdir. Bir sınıf bilinci kazanarak güçlenen bu yığınlar 

kitlesel üreticiler olarak, siyasal ve sosyal yurttaşlık talepleriyle kapitalist sistemle uzlaşma adına refah 

devletlerinin oluşmasını sağlamışlardır. İşçi sınıfının alım gücünün sosyal-refah devletiyle artmasıyla 

büyük bir orta sınıf oluşmuştur ve sosyal yardımlarla da yoksulluk yoksunluk olmaktan çıkmıştır. 

1970’li yıllardan sonraki enformasyon devrimi ile ortaya çıkan Yeni Sağ’ın, refah devletini 

eleştirmesinin altında da bu orta sınıf yatmaktadır. Refah devletinin yoksullar arasında edilginliği 

özendirdiği, bir bağımlılık kültürü yarattığı, yurttaşları bürokratik vesayet altındaki edilgin bağımlılara 

dönüştürdüğü söylenmiştir.  

Sınıf bilinci ile bireyleri bir araya getiren kitlesel üretim, ulus-devlet sınırları içindeki bu 

bireylere yurttaşlık duygusunu aşılamıştır. Fordist ve merkezi üretimin bir uzantısı olan kitlesel 

tüketim de insanları belirli kalıplar içinde sınıflandırmaya yardım etmiştir. Ancak Fordist üretimin ve 

merkezi olarak yapılanmış fabrikalardaki kitlesel üretime bağlı olan kitlesel tüketim modern çağda 

kimliklerin inşasında çeşitliliğe yol açacak bir etkinliğe kavuşamamıştır. Örneğin, J. Allen’ın belirttiği 

gibi başlangıçta, Ford otomobillerinin alıcılarına pek fazla renk seçeneği sunduğu bile olmamıştır; 

tüketicilerin siyah, siyah veya siyahı seçmeleri gerekmiştir. Böylelikle kitlesel tüketim, merkezi 

üretimin şekillendirdiği bir yurttaş modeline dönüşmüştür. Modern yurttaşlığın inşası, egemen 

kapitalist ekonomik örgütlenmenin toplumsal ayağı olan sivil toplumun yanı sıra devlet aygıtının ayağı 

olan politik toplum tarafından da gerçekleştirilmiştir. Modern yurttaşlığın, antik örneklerinden farklı 

olarak sürekli bir faaliyet ve işleyiş alanı olmaması nedeniyle de modern devletler bireyin yurttaş 

olduğunu durmadan hatırlatmak için didinip durmuştur.  Okul ve ordu gibi bürokratik yapılar ve ulusal 

marşlar, resmi törenler ve benzeri kolektif hissiyatlarla bir araya gelen yurttaşlar kültürel bir 

hegemonyanın saldırısı altında kalmışlardır.  

Modern sanayi toplumunun hem devlet aygıtı tarafından hem de egemen sınıf olan kapitalist 

ekonomik örgütlenme (sivil toplum) tarafından hegemonya altına alınması Gramsci tarafından oldukça 

ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Gramsci’nin geliştirdiği esas kavram olan bu hegemonya kavramı –

yani bir toplumsal yapı içindeki askeri değil, ama entelektüel, ahlaki ve politik liderlik- Batı 

kapitalizminde, 1950 sonrasından 1990’lara kadar olan dönemde yaşanan toplumsal, kültürel, politik 



ve ekonomik değişim ve gelişimlerin anlaşılması açısından hâlâ geçerlidir.  Özellikle kapitalist 

devletin klasik Marksizm’deki gibi ‘basitçe burjuvazinin baskı ve şiddete dayalı yönetim aygıtı’ olarak 

ele alınıp tanımlanmasının eksik olduğu; devletin tekelinde bulunan fiziki güç/zor kullanma olanağı 

dışında bir de çoğunluğun rızasını sağlamaya yardımcı olan eğitim, basın, din, hukuk, kültür vb. 

ideolojik üstyapı kurumlarınca desteklenen bir ikinci yönünün bulunduğu, dolayısıyla da kapitalizmin 

kendini yeniden üretmek için kültürel ve ideolojik boyuta daha çok ağırlık verdiği düşüncesi de bu 

yeni tezlerin geliştirilmesinde etkili olmuştur. Yirminci yüzyıl boyunca egemen olan 

endüstriyel/Fordist üretim tarzı da ulus-devletlerin bu sürecin merkezinde olmasını sağlamıştır. Şiddet 

kullanma tekelini elinde tutan devletler, sopasını aba altından gösterirken ordu ve okul gibi resmi 

kurumların yanı sıra medya ve şirketler gibi özel kurumlarla kültürel açıdan ulus ideolojisini 

yaratmışlardır. Sanayileşmenin kültürel alana sıçrayarak tek tip yurttaş üretim modelini dayatması da 

bu şekilde Fordist bir yurttaş anlayışı ortaya çıkarmıştır. Modernitenin başlangıcını takiben, insanlar 

kitle toplumu doğacak şekilde bir genel paydaya göre tesviye edilmiştir; tam kurumlaşmış rollere 

uyum, bireyin entegrasyonunun ölçüsüdür. Gellner’e göre sanayileşmiş ülkelerin ekonomileri kültür 

homojenleşmesi, kitlesel okuryazarlık ve oldukça yekpare bir eğitim sistemine dayanmıştır; 

endüstriyalizmin zorunlulukları böylece tüm nüfus içinde ortak düşünce ve inanç biçimlerinin 

yayılmasını talep etmiştir. Yirminci yüzyıl boyunca pazarın ulus-devletler bazında örgütlenerek bu 

sınırları aşamaması tekil bir yurttaş kimliğinin yeniden ve yeniden üretilmesini sağlamıştır. Ancak tek 

tip ve eşit statüdeki yurttaşın okul sıralarında ve ordu kışlalarında devlet gözetiminde üretilmesi, 

kapitalist ekonomik sistemde var olan özel alan ve kamusal alan eşitsizliğini örtmekte başarılı 

olamamıştır.  

Özel alanda meydana gelen eşitsizlik iktidar, üretim ve tüketim dinamikleri arasındaki 

ilişkilerle ortaya çıkmaktadır. Üretim, insanoğlunun madde (doğa) üzerindeki, onu kendine mâl etme, 

haiz olduğu yarar için bir ürüne dönüştürme, onun bir kısmını tüketme (eşitsizce), toplumsal olarak 

belirlenmiş çeşitli hedefler, amaçlar doğrultusunda yatırım için artı değer biriktirme eğilimidir. 

Kapitalizmde artığa el koymanın piyasada/sivil toplumda ‘ekonomik’ mekanizmalarla gerçekleşmesi 

ve devletin bu ilişkilerin yeniden üretiminde dolaylı bir rol alması, tarihte ilk kez toplumsal egemenlik 

ilişkilerinden ayrı bir siyasal alanın oluşumuna yol açmıştır. Büyük Dönüşüm adlı eserinde ‘ekonomik 

toplumun politik devletten ayrı olarak ortaya çıktığını’ savunan Karl Polanyi aynı zamanda ekonomik 

toplumun insan yasası olmayan yasalarca yönetildiğini söylemektedir.  

Kuralsız piyasa/pazar karşısında bireylerin, çalışan sınıfların, kadınların ve çocukların sosyal 

açıdan korunmalarını sağlayan aygıt herkesin aynı statüde buluştuğu yurttaşlar cemaatini kapsayan 

refah devleti olarak ortaya çıkmıştır. Kapitalist ekonomik sistemi toplumsal yaşamla bütünleştirmeye 

çalışan Liberallerle, ekonomik eşitsizliğin bir doğa kanunu olmadığını öne süren yığınların ortak 

noktada buluştukları yerdir refah devleti. Yurttaşlığın tarihsel gelişimini inceleyen T. H. Marshall 



refah devletini yurttaşlığın üçüncü ve son halkası olduğunu söyleyerek kapitalist sistemle yurttaşlar 

arasında uzlaşmanın sağlandığını öne sürmüştür. Ancak 1970’li yıllardan sonra kapitalizmin 

küreselleşerek boyut değiştirmesi Marshall’ın yurttaşlık tipolojisini derinden sarsmıştır. Kapitalizmin 

küreselleşmesi ile ulus-devlet ve kapitalizm arasındaki bağımlılık ilişkilerinde yaşanan değişim ulus 

kimliğinin de sorgulanmaya başlamasına neden olmuştur. Artık devletler kapitalist örgütlenmenin 

zayıf halkası olarak ortaya çıkmaya başlamışlardır. Ulus-devletlerin küresel ekonominin ördüğü ağlara 

takılarak önce ekonomik ardından da politik açıdan egemenliklerini kaybetmelerinin sonucunda, bu 

devletlerin egemenliğine haklar ve sorumluluklar çerçevesinde tabi olan yurttaşların da kendilerini 

sorgulamaya başlamasına neden olmuştur. Küresel ekonominin başındaki kurumlarının aldığı ve ulus-

devletlere dolaylı ve/veya doğrudan dayattığı ekonomi politikaları ile yurttaşların uzun yıllar 

verdikleri mücadeleler doğrultusunda kazandıkları sosyal haklar ellerinden alınmıştır. Marshall’ın 

İngiltere örneğindeki yurttaşlığın gelişimi üzerinden oldukça etkili bir biçimde ortaya koyduğu bu 

tarihsel kategorilendirmede, enformasyon çağı sonucu kapitalist pazarın/piyasanın küreselleşerek tüm 

dünyaya egemen olmasıyla geriye doğru bir hareket söz konusu olmaya başlamıştır. Yurttaşlığın son 

halkası olan ve ulusal düzeyde elde edilen sosyal veya ekonomik haklar, küresel kapitalist ideoloji 

olan Yeni Sağ politikaları ile küresel düzeyde tüm dünya ülkeleri için belirli bir standarda 

çekilmektedir. Enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerin eşliğinde ekonominin küreselleşmesiyle 

pazar/piyasa tarafından belirlenen ekonomik ve politik egemenliğin odağından bir kayma meydana 

gelmiştir; Westphalia Antlaşması’ndan beri egemenliğin tek adresi olarak gösterilen ulus-devletler 

yerini yeni küresel güçlere yani pazar/piyasa ideolojisine bırakmaya başlamıştır. Bu kayma piyasanın 

artık, bağımsız bir ekonomik mekân olarak bir ulus-devletle çevrelenmiş (onun içine oturtulmuş) 

biçimde görülmediğini ve dünya ekonomisinin de artık, ayrı ulusal ekonomik mekânları bağlayan bir 

devletlerarası ekonomi olarak algılanmadığını ima etmektedir.  

Modern çağın hegemonya aracı olan ulus-devletin küresel sermaye tarafından gücünün 

zayıflatılmasıyla pazar/piyasa ekonomisi, dünya genelinde hegemonyasını ilan etmiştir. Bu durum, 

Gramsci ve Althusser’de hegemonya aracı olarak önemli bir yeri olan politik toplumun/devlet 

kurumunun zayıflayarak yerini tamamen pazar/piyasa tarafından işgal edilen sivil topluma 

bırakmasına yol açmıştır.  Pazar/piyasa ile belirlenen devletin iktidarının hegemonya aracı da gözetim 

aracılığıyla tatbik edilmiştir. Giddens da T. H. Marshall’ın yurttaşlığın tarihsel gelişiminde ortaya 

koyduğu medeni, politik ve sosyal (ekonomik) yurttaşlık kategorilerini eleştirerek, bu yurttaşlık 

kategorilerinin alt sınıfların üst sınıfların gözetiminde tutulmasının bir yolu olduğunu öne sürmüştür. 

Yurttaşlık haklarının üç kategorisini yurttaşlığın genel gelişim aşamaları olarak 

görmektense bunları gözetimin hem üst grupların gücü için gerekli hem de kontrol 

diyalektiğinin işlemesi için bir eksen olduğu yerde her biri ayrı bir gözetim türüne bağlı üç 

çekişme ya da çatışma arenası olarak yorumlamak daha maküldür. Medeni haklar devletin 

polislik faaliyetleriyle uğraşan gözetim biçimleriyle kendine has bir şekilde bağlantılıdır. 



Politik haklar, devletin idari gücünün tepkisel izlemesi şeklinde bir gözetimken, ekonomik 

haklar da üretim yönetimi şeklinde bir gözetimdir. 

Castells’in de (2005: 18) öne sürdüğü gibi iktidarın temelinde devlet ile onun kurumsallaşmış 

şiddet tekeli vardır. Devlet bu tekeli genellikle fiziki olarak değil ideolojik/psikolojik açıdan 

uygulamıştır. Devletin kendine tabi olan yığınlarla girdiği bu şiddet içerikli ilişki yurttaşlık kurumu ile 

geçerlilik kazanmıştır. Modern yurttaşlık kurumunun temelinde de kapitalist ekonomik örgütlenmenin 

harcı bulunmaktadır. İnsanların eşitliği ve özgürlüğü ilkelerini bayraklaştırarak eski rejimlerin katı 

hiyerarşik yapılarını deviren kapitalizm ve modernlik, meta düzeninin egemen olması için gerekli 

bireyci liberalizmi toplumsal tahayyüle egemen kılmıştır. Bireyci liberalizmin ilk aşaması olarak 

ortaya çıkan medeni yurttaşlık feodal egemenlerden kurtulan köylülerin kapitalist iktidara tabi 

olmasının ilk yolu olarak ortaya çıkmıştır. Ardından Fordist/endüstriyel üretim bandının bir araya 

getirdiği insanlar üretimden gelen güçleri doğrultusunda yurttaşlık taleplerini siyasal ve sosyal 

halkalara genişletmişlerdir. Kautsky’nin ve Althusser’in de ileri sürdüğü gibi demokratik bir devlette 

proletaryanın güç kazandığı her zaman, yönetici sınıflar zor kullanarak, yükselen sınıfın demokrasiden 

yararlanmasını boşa çıkarmaya çalışmıştır. Bunu da Giddens’in öne sürdüğü gibi toplumun, yurttaşlar 

cemaatini oluşturan ulus-ideolojisi altında bir araya getirilerek, yurttaşların idari anlamda gözetimi 

yoluyla sağlamıştır. Ancak modern çağda ulusal düzeyde yurttaş odağında gerçekleşen gözetim, 

kapitalizmin küreselleşerek pazarı/piyasayı devlet üstü bir konuma getirmesiyle gözetimin boyutu 

dünya ölçeğine genişlemiş ve odağındaki yurttaş da ulusal görünümünden sıyrılmıştır. 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren üretim ve iletişim teknolojilerinde görülen 

değişimler dünya uluslarını ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan durmadan yakınlaştırmaya 

başlamıştır. 60’lı yıllar boyunca da dünyanın yakınlaşmasıyla ortaya çıkan küresel kamuoyu, ABD ve 

SSCB arasındaki ideoloji savaşının Vietnam ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi bölgelerde sıcak çatışmaya 

dönüşmesiyle güçlü bir toplumsal muhalefete dönüşmüştür. ABD ve Avrupa’da 68 hareketi olarak 

ortaya çıkan bu özgürlük yanlısı toplumsal muhalefet enternasyonal kimliği ile sermaye kesimini 

oldukça derinden sarsmayı başarmıştır. 1970’li yıllardan itibaren de sermayenin üzerindeki toplumsal 

baskıların artması sonucu ortaya çıkan ekonomik kriz, refah devleti anlayışının sorgulanması için 

oldukça önemli bir fırsat olmuştur. En güçlü siması Hayek olan bu liberal-muhafazakâr karşı devrimin 

özünde de kapitalist sermaye birikiminin toplumsal ve siyasal denetlemelerden sıyrılarak, dünyanın 

her köşesini ve her türlü mal ve hizmeti kapsaması, bunları kendi dinamiğine tabi kılması yatmaktadır.  

Kapitalizmin ortaya çıktığı 15.yüzyıldan beri durmadan genişleyen pazar/piyasa da, teknoloji ve 

bilimde görülen devasa gelişmelerle, mekân ve zaman denklemini tersyüz ederek uluslar biçiminde 

örgütlenen toplumların ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerinin yeniden yazılması için baskı yapmaya 

başlamıştır. Dünya ölçeğinde örgütlenen toplumsal muhalefetin oluşturduğu 68 hareketi de, neo-liberal 

politikalar eşliğinde bir araya gelen sermaye güçleri karşısında daha fazla dayanamayarak hızla 

çözülmüş yirminci yüzyılın sonuna doğru da unutulmaya yüz tutmuştur. ABD’nin başını çektiği 



sermaye güçlerinin örgütlülüğünün –IMF, Dünya Bankası gibi kurumlar aracılığıyla- toplumsal 

muhalefetin oluşturduğu örgütlülüğe egemen olmasının nedenlerinden biri de modern dünyayı 

yakınlaştıran teknolojik ve bilimsel gelişmelerin kapitalist sistemin sponsorluğunda/güdümünde 

gerçekleşmiş olmasıdır. Modern bilim, kapitalizmin evladıdır ve ona bağımlı olmuştur; bilimciler 

toplumsal onay ve destek görmüşlerdir çünkü gerçek dünyada somut ilerlemeler (üretkenliği artıracak 

ve zamanla mekânın dayattığı sınırlamaları azaltıp herkes için daha büyük bir rahatlık yaratacak harika 

makinalar) yaratma imkânı sunmuşlardır. Bilgi tekelini elinde tutan iktidar da modern çağda her 

zaman bir adım önde olmuştur.  

Soğuk Savaş dönemi boyunca görülen askeri harcamaların etkisiyle bilimsel gelişmeler 

çoğunlukla ABD ölçeğinde yaşanmıştır. Dijital çağın temelini atan internet teknolojisi ABD ordusu 

tarafından desteklenen bir askeri proje sonucu insanoğlunun hizmetine sunulmuştur. Aynı şekilde 

bugün cebimize sığacak kadar küçülen bilgisayarların da ABD ordusu tarafından kullanılmasının 

ardından ABD şirketleri tarafından dünya pazarı için bir meta haline getirilmesi ABD’yi enformasyon 

çağının lideri konumuna getirmiştir. Bilgisayar ve internetin askeri kullanımdan çıkarak bugün 

dünyanın en ücra köşesine kadar herkesin evine ve cebine girmesiyle tüm ekonomik, sosyal ve siyasal 

ilişkilerde de oldukça köklü değişikliler meydana gelmiştir. Daha önceden ulusal sınırlar içinde 

belirlenen pazar/piyasa ilişkileri, teknolojinin verdiği imkânlar sayesinde mekân ve zaman ve 

dolayısıyla ulusal sınır tanımadan gerçekleşebilmektedir. Bütün bunlar, üretimin küresel düzeyde, 

çoğu zaman kendi mekânı olmayan dev şirketler tarafından örgütlenmesine, yani bir yerde üretilmiş 

ara malların veya nihai mal parçalarının başka bir yerdeki üretimde kullanılmak üzere dünyanın bir 

ucundan taşınıp durmasına imkân vermiştir. Endüstriyel ekonomiden enformasyon ekonomisine 

geçişin ilk coğrafi sonucu üretimin çarpıcı bir şekilde merkezsizleşmesidir; enformasyon ekonomisine 

geçişle birlikte, üretim bandının yerini üretimin örgütsel modeli olarak ağ almış, her bir üretim 

mekânında ve üretim mekânları arasında ortak faaliyet ve iletişim biçimlerini dönüştürmüştür. Tüm 

toplumsal ilişkilerin modern çağın kuralları dışına taşarak küresel ölçekte yeniden yazılmaya 

başlamasıyla dünya, Castells’in öne sürdüğü enformasyon teknolojisi paradigmasına geçiş yapmıştır: 

Yeni paradigmanın ilk özelliği hammaddesinin enformasyon olmasıdır: Bu teknolojiler enformasyonu 

temel alan, hareket kaynağı enformasyon olan teknolojilerdir. İkinci özellikse, yeni teknolojilerin 

etkilerinin yayılımıyla ilgilidir. Bireysel ve kolektif varoluşumuzun bütün süreçleri doğrudan yeni 

teknolojik araçlarla şekillendirilir. Üçüncü özellik, bu yeni enformasyon teknolojilerini kullanan bir 

sistemin ya da ilişkiler kümesinin ağ kurma mantığıyla ilgilidir. Dördüncü özelliği de, esnekliği temel 

almasıdır; parçaların yeniden düzenlenmesi süreçleri geri çevrilebilir kılmakla kalmaz, aynı zamanda 

örgütlenmelerin, kurumların değiştirilmesini, hatta kökten değiştirilmesini de sağlar. 

Bu paradigma değişikliği de modern çağ algısında kırılmalara yol açarak küreselleşme 

konsepti çerçevesinde şekillenen postmodern çağın başlangıcını oluşturmaktadır. Basit olarak 



küreselleşme, bir yandan içinde malların ve hizmetlerin, aynı zamanda teknoloji, sermaye ve 

insanların dolaştığı gerçek bir dünya ekonomik ortamının yerleştirilmesini içerir; öte yandan, bütün 

etkinliklerini dünya çapında bir perspektif içinde bütünleştirdikleri için ‘küresel’ diye adlandırılan 

girişim etkinliği üstüne kuruludur. Daha çok dünya çapında ekonomik bir entegrasyonu işaret eden bu 

ifade küreselleşme efsununu açıklamakta yeterli değildir. Enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerle 

ortaya çıkan küreselleşmenin en can alıcı noktaları Castells’in öne sürdüğü gibi bilgiyi meta haline 

getirmesi, bu bilginin dolaysız bir şekilde yayılabilmesi ve bilginin yayılarak meydana getirdiği 

sistemin esnek bir ağ yapısı oluşturmasında yatmaktadır. Piyasa ilişkilerinin emek ve topraktan bilgi 

ve yaratıcılığa geçişinin dönüm noktası da meta haline gelen bilginin mülkiyet haklarının, 1984 

yılında dünya ticaretinin kurallarının yeniden yazılmaya başladığı Uruguay süreci sonunda kabul 

edilmesidir. Uruguay sürecinin 1994’te sonlanmasıyla artık bilgi, küresel sermaye güçlerinin 

mülkiyeti/tekeli altına girmiştir –tarımdaki gen sanayii, sağlık sektöründeki ilaç tekeli ve teknoloji 

transferindeki kısıtlamalar gibi-. Hatırlanacağı gibi burjuva devrimlerinin feodal egemenler 

karşısındaki başarısı, bu egemenlerin hâkimiyeti altında olan toprağa ve özellikle emeğe bir serbestlik 

ve özgürlük kazandırmaları olmuştur. Toprak ve emeği metalaştırarak kendi iktidarlarına tabi kılan 

burjuvalar böylelikle de modern kapitalizmi inşa etmişlerdir. Ancak toprak ve emeğin pazar 

boyutlarının sınırlılığı modern kapitalistleri ulus sınırları içine hapsetmiştir. Yirminci yüzyılın sonuna 

kadar ulus-devlet iktidarı ile bir uzlaşma içinde olan sermaye güçleri 1970’li yıllarda yaşanan 

enformasyon çağı ile amansız bir güce kavuşmuşlardır. İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki 

gelişmelerle metalaşan bilginin ulus-devlet tekelinden kurtulması yeni iktidar ağlarının  kurulması 

ihtiyacını doğurmuştur. İnsan ilişkilerinin tümüyle piyasa mekanizmalarınca belirlenmesi ise 

toplumsal yapının toprağa bağımlı bir nitelik taşımaktan kurtularak ticari ilişkilerinin ve sermaye 

hareketliliğinin yaygınlaşmasını ifade etmektedir. Sermayenin temsilcileri burjuvaların, 18.yüzyıl 

sonundan itibaren toprak ve emek özgürlüğü talebiyle mutlakıyetçi devletler yerine tercih ettikleri 

ulus-devletler 21.yüzyıldan itibaren gözden düşmeye başlamıştır.  

Esnek bir şekilde örgütlenen ağ toplumu, köhne bürokratik labirentlerden oluşan geçmişin 

merkezi ulus-devletlerinin aksine merkezsizdir ve dolayısıyla görünmez bir iktidar tarafından 

yönetilmektedir. İktidarın görülmeyen eliyle tüm toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi iktidara 

sorgulanamaz bir kutsallık atfederek modern toplumun dini olan ulus ideolojisini yerle bir ederek 

postmodern bir din yaratmaktadır: Ekonomi dini. 1980’lerden itibaren de ABD başkanı Reagan ve 

İngiltere başbakanı Thatcher’in neo-liberal ekonomi öğretileri tarafından tüm dünyaya dayatılan bu 

din, günümüze kadar neredeyse tüm ulus-devletler tarafından resmi din olarak kabul edilmiştir. Yeni 

din yeni müritlerini doğurur; yurttaşlar cemaatinin oluşturduğu ulus-devletin ekonomik ve dolayısıyla 

siyasi egemenliğinin küresel sermaye güçlerine geçmesiyle yurttaşlık kurumunda da bir odak kayması 

oluşarak yurttaşlık kimliklere bölünmeye başlamıştır. Bu postmodern durum, ulusal pazarın 

oluşumuna bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin ulus-devlet etrafında merkezileştirilmesi, 



sınırlandırılması ve düzenlenmesi çerçevesinde ortaya çıkan kitlesel üretimden (Fordist), esnek üretim 

ve esnek istihdam koşullarında ademi merkezileşen üretimin, -başta emeğin ucuz olduğu az gelişmiş 

ülkelere kaymasıyla- mekânsal olarak ulusal devletin sınırlılıklarından kurtulan ve tüm dünyaya 

yayılan örgütsüz kapitalizme (post-Fordist) geçişi olarak oluşmuştur. Post-endüstriyel toplum olarak 

da nitelenen bu dönemde üretim ve istihdam ilişkilerinde görülen bu esneklik, refah devletinin ulus 

cemaati altında birleşen yurttaşların sosyal ve siyasi haklarını olumsuz şekilde etkilemeye ve buna 

bağlı olarak modern yurttaşlık kurumunun sorgulanmaya başlamasına yol açmıştır.  

Post-Fordist veya post-endüstriyel üretim yöntemi, sermaye güçlerine dünyanın herhangi bir 

köşesindeki neo-liberal ekonomik kuralları içselleştirmiş bir ülkeye hızlı ve ucuz bir şekilde ulaşarak, 

tüketim talebine bağlı olarak bölgesel ve düşük miktarlarda üretim yapabilme imkânı sunmaktadır. 

Kapitalizmin tek hedefi vardır o da kar elde etme üzerinedir. Üretim maliyetlerini düşürdükleri ölçüde 

karını arttıran kapitalistlerin modern çağdaki en büyük sorunları da yurttaşlar cemaati şeklinde 

örgütlenen emek piyasası olmuştur. Ancak modern çağdaki teknolojik paradigma çerçevesinde kitlesel 

ve merkezi üretim mantığı ile karını arttırmaya çalışan sermaye güçleri postmodern çağda kazandıkları 

hareket kabiliyetleri sayesinde ulusal sınırları rahatlıkla aşmaya başlamış ve ulus bazında örgütlenen 

emek piyasasını zayıflatmayı başarmışlardır. Üretim ilişkilerini düzenleyen önlemlerin kaldırılması 

yönünde atılan adımlar, özelleştirme, anti enflasyonist politikalar bağlamında bütçe denkliğine verilen 

önem ve buna bağlı olarak sosyal harcamaların kısılması, on dokuzuncu yüzyılın büyük ‘gerçeğine’, 

‘çalışmayan, yani piyasada belirlenen fiyattan emeğini satmayan, aç kalır’ fikrine doğru atılmış 

adımlar olarak görülebilir. Bu tarz neo-liberal ekonomi araçlarıyla ulusal para politikalarını egemen 

siyasi gücün elinden alarak hiçbir engelle karşılaşmadan hareket kabiliyeti kazanan sermaye, işgücü 

piyasalarını ve gümrük tarifelerini de uluslararası anlaşmalarla standartlaştırarak dünyayı küresel bir 

pazar haline getirmeyi başarmıştır. Üretimin ve istihdamın esnekleşmesi, modern çağın fabrikalarda 

örgütlenmiş olan emek piyasasının parçalanmasına yol açmıştır. Bu süreçte önemli bir rol oynayan 

çokuluslu şirketlerin istihdam politikası giderek nitelikli ve yüksek ücretli bir çekirdek işgücü yanında, 

iş güvenliği olmayan, rutin işler yapan, düşük ücretli ve yarı zamanlı veya geçici işçi konumundaki bir 

kitlenin varlığına dayanmaya başlamıştır. Modern çağ boyunca bütünleştirici yurttaş kimliği etrafında 

sermaye karşısında bir güç olarak mücadele etmeyi başaran ulus cemaati, küreselleşen sermaye 

karşısında zayıflayarak farklı kimliklere ve cemaatlere bölünmek zorunda kalmıştır. Yerelleşme olarak 

ortaya çıkan bu süreç küreselleşme ile diyalektik bir ilişki içinde yaşanmaktadır. Küresel sermaye 

hareketlerinin merkezi ulus-devlet iktidarlarını zayıflatmasıyla, uzun süre marjinal/sessiz kalmış ulusal 

azınlık ve/veya etnik yapılarda bir hareketlenme yaşanmaya başlamıştır. Aslında, egemen devletlerin 

çoğunun son iki yüzyıldaki ilkelerinden biri, bu devletleri ethnos’tan değil demos’tan, yani 

‘yurttaşlar’dan oluşturdukları ve dolayısıyla kültürel olmaktan çok hukuki bir karaktere sahip bir 

kategoriyi temsil ettikleridir. Ancak küreselleşme, Fransız Devrimi’yle inşa edilen soyut halkın yerine 

somut etnikliklere kucak açmıştır. Diğer taraftan da yerelleşme, küreselleşme ile ortaya çıkan kültür 



emperyalizmine karşı yerel geleneklerin kurtarılması ya da savunulması, yani pazarın dünyasallaştıran 

yayılmasına karşıt olarak, aynı zamanda hem toplumsal, hem kültürel, hem de siyasal olabilen bir 

harekete gönderme yapar; iki bin yılının ilk yıllarına damgasını vuran birçok köktendincilik, bölgesel 

ulusalcılık ve etnik çatışmanın kumaşı da bu iplikle dokunmuştur. 

Ulus-devletin, küreselleşme karşıtı bir güdüyle yerelleşmesi dünya genelindeki 

devletlerarasında Huntington’un (2002) medeniyetler çatışması adını verdiği bir kutuplaşmaya yol 

açmaktadır. Daha çok ABD merkezli bir küreselleşmeye karşıt olarak gelişen bu hareketler daha çok 

kökten dinci hareketlerle beslenmektedir. Ancak Castells’in de öne sürdüğü gibi küreselleşme, ABD 

orijinli gözükse bile yalnızca ABD güdümlü işleyen bir mekanizma olmaktan çoktan çıkmıştır: 

Amerikalı çokuluslu şirketler, küresel üretim ve yönetim ağları çerçevesinde örgütlenmişlerdir; 

Amerika’da ekonomik etkinliğin ve istihdamın önemli bir bölümü yabancı şirketlerin yatırımlarına, 

yabancı şirketlerle yapılan ticarete bağlıdır. Amerika’da bilim ve teknoloji büyük ölçüde yabancı 

yeteneklere dayalıdır: Amerikan üniversitelerinde bilim ve mühendislik alanlarında doktora eğitimi 

görenlerin yüzde 50’sini yabancı öğrenciler oluşturmaktadır; bu öğrencilerin çoğu da çalışmak için 

ABD’de kalır. 

Bu açıdan da, küreselleşme denilen olgunun niteliğini görmek için, ticaret hacmi veya 

doğrudan sermaye yatırımlarıyla ilgili rakamlardan çok, uluslararası üretimin ve dış ticaretin ne 

kadarının ulus-ötesi şirketler tarafından gerçekleştirildiğine bakmak daha anlamlı olmaktadır; 

1990’ların sonunda dünya üretiminin üçte biri, dünya ticaretinin de üçte ikisi bu şirketler tarafından 

gerçekleştirilmiştir. ABD’nin küreselleşmenin bayraktarlığını yaptığını söylemek yanıltıcı olmaz fakat 

artık tek başına değildir ve bu süreci de tek başına kontrol edememektedir. ABD aslında 

küreselleşmenin reklam yüzüdür, enformasyon çağında yükselişe geçen simgelerin ve sembollerin 

üreticisi olarak kapitalist örgütlenmenin olmazsa olmazı olan tüketim çılgınlığını kamçılamaktadır 

ABD. Modern çağdaki kitlesel üretim odaklı kapitalizmin yerine postmodern çağda envai çeşit 

parçadan oluşan kitlesel tüketim odaklı bir kapitalizm süreci yaşanmaktadır. Modern çağın ulus 

düzeyindeki kamuoyu, kapitalist yayıncılığın gelişerek günlük siyasi gazetelerin yığınları ortak bir his 

içinde birleştirmesiyle oluşmuştur. Ancak postmodern çağın kamuoyu ise televizyonda, internette, 

bilboardlarda simgeler ve sembollerle iliklerimize kadar işleyerek bilinçaltımıza yerleşmektedir; kim 

olursak olalım ortak bir kimlikte buluşmaktayız: Tüketim toplumu.  

Ulusal düzeydeki yurttaşlık bütün diğer çatışmaları –sınıf çatışmalarını; ırk, etnik köken, 

cinsiyet, din, dil açısından ya da ‘ulus/toplum’ dışındaki başka herhangi bir toplumsal ölçütle 

tanımlanan gruplar ya da tabakalar arasındaki çatışmaları- silmiştir ya da en azından 

bulanıklaştırmıştır. İnsanlar arasındaki sembolik iletişim, insanlarla doğa arasındaki üretim 

(tamamlayıcısı olan tüketimle birlikte) deneyim ve iktidar temelinde ilişki, tarih boyunca belli 

bölgelerde kristalleşir ve böylece kültürleri ve kolektif kimlikleri oluşturur. Ulus kimliğinden arınarak 



kimliklere bölünmüş postmodern yurttaşlık ise üst kimlik olarak tüketim kimliğini kullanmaktadır. 

Kimlik duygusunun oluşumu, belirli giyim eşyaları ve ayakkabılar gibi tüketim mallarının kullanımı, 

belirli müzik gruplarının, şarkıcıların veya futbol takımlarının taraftarlığını da içerecek bir süreç olarak 

algılanabilir. Baudrillard’ın söylediği gibi toplumsal ilişkilerde kabul edilip onaylanma insanlık 

tarihinin hiçbir döneminde küreselleşme sürecinde olduğu kadar tüketim dolayımıyla kurulan 

görüntüye ve imaja endekslenmemiştir. Küresel pazarda/piyasada müşteri kimliği ile öne çıkan 

bireyler tükettikleri ölçüde ve nitelikte gruplandırılmaktadır. Bu gruplandırmalar da tüketim 

maddelerinin çeşitliliğine ve hatta sonsuzluğuna rağmen genellikle türdeş bir tüketici kimliğini ortaya 

çıkarmaktadır. George Ritzer Toplumun McDonaldlaştırılması adlı kitabında, fast-food ürünlerin 

baskın bir tüketici kültürü oluşturduğunu ortaya koymuştur. Ritzer’e göre türdeş ürünler, 

McDonaldlaştırılmış bir dünyaya egemendir: Fast-food restoranındaki iş rutinleri büyük oranda 

standartlaştırılmıştır. İşçilerin müşterilere söylediği sözler bile rutinleştirilmiştir. İşçiler türdeştir ve 

fast-food restoranının talepleriyle müşteriler de türdeşleştirilmiştir. Fast-food restoranlarındaki 

işçilerin yerine rahatlıkla yenileri alınabilir. Son olarak McDonaldlaştırmayla tüketilen ürün ve 

tüketilme biçimi de türdeşleştirilmiştir. 

 Reklam şirketlerinin hedef kitlesini belirlerken kullandığı toplumsal gruplar da dünya 

geneline yayılarak ortak bir sınıflandırma haline gelmiştir. Bu sınıflandırmanın yapılabilmesi için de 

insanlar hakkındaki tüketim alışkanlıkları, gelir düzeyi ve statü grubu gibi etnik ve dini kimliklerin 

bilgisi ön plana çıkmaktadır. Şirketlerin, her türden örgütlenmenin bireyler hakkında bilgi toplaması 

ve bu bilgiler için bir pazar yaratması küresel çağda asıl sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Devletin 

gözetiminden pazarın gözetimine geçiş mahremiyet alanı olan özel alanın da parçalanmasına yol 

açmaktadır. Bu alan kitle iletişim araçlarının tüketim kültürüne dayalı kamusallığı üzerinden çekirdek 

ailenin iç dünyasına sızan toplumsal güçlerin akınlarını başlattığı gediğe dönüşmektedir; özel 

olmaktan çıkartılan mahremiyet alanı alenileştirilerek içi boşaltılmaktadır. Ulus-devlet egemenliğinin 

küresel sermaye karşısında zayıflaması sonucu kamusal alanda güç kaybeden yurttaşlar için tek 

hareket alanı olarak da bu içi boşaltılan özel alan kalmıştır. Tüm kimliklerin en ince ayrıntısına kadar 

insanların gözüne sokulması siyasetin/politikanın tek dili haline gelmiştir.  

Postmodern çağda pazarın gözetiminde mahremiyeti iğfal edilen kamusal yurttaşın yerine 

çokkültürlü/çokkimlikli ancak politik gücü budanmış yurttaş gelmiştir. Yurttaş ve ulus-devlette 

görülen bu değişimler toplumsal hegemonyanın inşasında da değişimlere yol açmıştır. Modern çağda 

devlet aygıtına ait olan meşru güç kullanma yetkisinin, uluslararası anlaşmalarla sınırlandırılarak 

genellikle paralı askerlerin oluşturduğu çokuluslu kuvvetlere geçmesi hegemonya inşasında devlet ve 

yurttaş arasındaki bağı da zayıflatmaktadır. Antik Çağ yurttaşlığından beri yurttaşlık ve asker olma 

durumu arasında yakın bir ilişki bulunmuştur. Örneğin askerlik görevi için genellikle uygun 

görülmeyen kadınlar yakın zamana kadar tam anlamıyla yurttaş olarak kabul edilmemişlerdir. Modern 



devletin ortaya çıkışı da, vergi topladığı halk yığınlarının dolaylı onayı ile savaşma becerisi 

gösterebilmesiyle yakından ilintilidir. Ancak savaş yalnızca top, tüfek ve barut giderleri için vergi 

toplamakla gerçekleşmemektedir aynı zamanda savaş için kan da gereklidir. Modern çağ devletleri de 

Antik Çağ benzerleri gibi kendisi için kanını canını verecek yığınlarla karşılıklı bir çıkar ilişkisine 

girmiştir; belirli haklar çerçevesinde tanımlanan yurttaş ve bu yurttaşın yükümlü/sorumlu olduğu 

devlet. Yani ulusal ordularla yapılan savaşlar bütün yıkıcı etkilerine rağmen, aynı zamanda baştan 

öngörülmeyen bir sonuç yaratarak, siyasi elitleri geniş halk kitlelerini siyasete katma yönünde ikna 

etmiş ve böylece demokratik hakları genişletici bir etki yaratmıştır. 60’lı yılardaki ABD ile Vietnam 

arasındaki savaş bu yurttaş-devlet ilişkisini iki farklı şekilde göstermektedir. İlk boyutu, bu savaşa 

kadar yurttaşlık talepleri duymazlıktan gelinen Siyahların savaşa katılmalarıyla doğru orantılı olarak 

yurttaşlık haklarının tanınmasıdır. İkincisi de daha önceden yurttaşlık haklarını elde etmiş olan ABD 

halkının savaşmayı reddetmesi olmuştur. Bunun üzerine başta ABD olmak üzere birçok Batı ülkesi, 

küresel sermayenin dünya genelinde egemen olması doğrultusunda doğrudan savaşmak yerine 

bölgesel savaşlarda kendine bağlı ulus-devletleri kullanma seçeneğini geliştirmişlerdir. Emperyal 

merkez ile müşteri devletler arasındaki süreçlerin paralelliğinin en iyi örneklerinden birisi de 

Ortadoğu’nun baskıcı ve yolsuzluk rejimleridir.  Küresel sermayenin güdümünde hareket ettiği ölçüde 

Batı değerlerine uygun olmayan uygulamaların ses çıkartılmadığı bu ülkeler yıllarca merkez ülkelere 

hizmet etmiştir. Ancak ulusal orduların emperyal bir gücün paralı ordusu gibi hizmet görmeye 

başlamasıyla ve ulus sınırları içindeki yurttaşların bile askerlik hizmetini profesyonel bir şekilde icra 

etmeye başlaması devlet-vatan-yurttaş ilişkisini zedelemeye başlamıştır. İmparatorluk çağını andıran 

bir şekilde uluslar egemen küresel sermayenin kolluk kuvvetine dönüşerek ulus içindeki yurttaşlar da 

bu ordulardaki paralı askerleri oluşturmaya başlamıştır. Bu paralı askerlerin yakın geçmişteki Irak ve 

Afganistan savaşlarındaki medya ve internet aracılığıyla tüm dünyaya yayılan insanlık dışı vukuatları 

yeni savaş düzeninin sorgulanmaya başlamasına neden olmuştur. Buradan hareketle, kötü silahlarla –

ki Machiavelli’ye göre paralı asker kötü silahtır- kötü yasalar yapılacağı sonucuna varılabilir; başka bir 

deyişle, askeriyenin yozlaşması tüm siyasal düzenin yozlaşmasını işaret etmektedir. 

21.yüzyılda ulus-devlet hegemonyasından ve bu hegemonyayı yeniden ve yeniden üreten ulus 

ideolojisinden kurtularak sesini iyice yükselten ulusal azınlıklar ve etno-kültürel yapılar, kimlik 

siyasetini bayraklaştırarak ulus-devletlerin karşısına geçmeye başlamışlardır. Ancak bu çağda egemen 

olan gücün, bu kimlik siyasetinin hedefindeki ulus-devletler değil küresel sermaye güçleri olduğu için 

bu toplumsal hareketlerin ve muhalefetin genellikle sistem karşıtı hareketler olduğu söylenemez. 

Günümüzde karşımıza çıkan sistem karşıtı hareketler genellikle sorumlusu olarak küresel kapitalizm 

görülen yoksulluk, çevre kirliliği, ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı gibi konular üzerine 

gerçekleşmektedir. Enformasyon çağının verdiği iletişim imkânından yararlanan bu gruplar 

meydanlarda hızlı bir şekilde toplanarak küresel güçlere karşı eylemler düzenlemektedir. Ancak bu 

eylemler, kurumsal bir yapıya dayanmadığı için geçici olmaktadır aynı zamanda bu eylemcilerin 



küresel kapitalizmin üretim örgütlenmesinin dışındaki işsizlerden ve öğrencilerden oluşması sistemin 

işleyişi bakımından herhangi bir tehdit de oluşturmamaktadır. Aynı zamanda bu eylemler, kapitalizm 

merkezsiz ve esnek bir ağ örgütlenmesi halinde örgütlendiği için neyi nasıl muhatap alacakları 

konusunda sorunlar yaşamaktadır. Sistem karşıtı hareketlerin odak noktasının üretimden ziyade 

tüketime çevrilmesi gerekmektedir. Sistemin tıkanacağı tek nokta yığınların tüketim taleplerini kontrol 

etmesiyle mümkün olabilir ancak günümüzdeki kültürel hegemonya aracı buna izin vermeyecek denli 

kuvvetli bir şekilde işlemektedir.  

Hatırlanacağı gibi Marshall’ın modern yurttaşlık tipolojisi medeni, siyasal ve sosyal olmak 

üzere üç boyutlu bir görünüm içerisinde gelişmiştir. Medeni yurttaşlık boyutu daha çok, kapitalist 

ekonomik örgütlenmenin ihtiyacı olan insan kaynağının yetiştirilmesi ve işe koşulması adına burjuva 

sınıfı tarafından feodal egemenlere dayatatılmasıyla ortaya çıkmıştır. Ancak siyasal haklar ve sosyal 

haklar, yurttaşların modern ulus-devlet içinde asli unsur olmalarıyla artan güçleri doğrultusunda elde 

ettikleri kazanımlarla oluşmuştur. Çağdaş toplumlarda yurttaşlığın imkânları, alt tabakadan grupların 

devlete karşı daha etkili taleplerde bulunabildiği savaş zamanı koşullarından kaynaklanan sorunlar 

dolayısıyla artmıştır ve artmaktadır. Rekabete dayalı ulus-devletler çağında ulusal orduların neferi 

olarak mücacele eden modern yurttaşın bu zaferi M.Ö. 5. yüzyıldaki thetes’lerin zaferiyle benzerlik 

göstermektedir. Askeri işlevlerinin yanı sıra yurttaşların örgütlü kapitalizmin üretim alanlarındaki 

birlikteliği, hem kendilerine hem de tabi oldukları ulus-devlete oldukça önemli güçler kazandırmıştır. 

Yurttaşlar askeri ve ekonomik güçleri doğrultusundaki birlikteliklerinden doğan politik güçlerini de 

sosyal haklarının gelişmesi için kullanarak, modern yurttaşlığın üçüncü boyutunu oluşturmuşlardır. 

Ancak günümüzde kapitalizmin örgütsüz bir sistem halini alarak küreselleşmesiyle, hem ulus-devletler 

hem de devasa fabrikalar gücünü ve işlevini kaybetmeye başlamıştır. Ulusal orduların da 

profesyonelleşmeye başlamasıyla yurttaşlar kapitalizm karşısında ellerindeki kozları bir bir 

yitirmektedir. Yurttaşın politik gücü tamamen kendi işlevi ile yakından ilintilidir. Kapitalizmin 

küreselleşmesiyle ulus-devlet içindeki etkinlikleri azalan yurttaşlar da 80’lerden itibaren Yeni Sağ’ın 

saldırılarına maruz kalarak sosyal haklarını yitirmeye başlamışlardır. Refah devletinin çöküşü örgütlü 

işçi sınıfının ve sınıf temelli toplulukların gerilemesiyle ilişkilendirilebilir. Günümüzde yurttaşlar 

üretim ve askeri işlevleri sayesinde kazandıkları politik güçlerini yitirdikçe kolektif kimliklere 

sığınarak yeni bir güç oluşturmaya çalışmaktadırlar. Fakat bu gücün temeli kimliklere dayandığı için 

yurttaşların talepleri de tamamen kimlik politikasıyla sınırlı kalmaktadır.  

Sistem karşıtı hareketlerin yanı sıra sistemle barışık olan diğer toplumsal hareketler de ulusal 

ve etno-kültürel azınlık talepleri olarak ortaya çıkmaktadır. Genellikle ABD, Kanada ve Yeni Zelanda 

gibi çokkültürlü ve çok etnikli ülkelerde gelişen çokkültürcülük politikaları küresel sermaye ile 

uyumlu bir şekilde ilerlemiştir. Modern çağda en hızlı ve en önce sanayileşen ve dolayısıyla 

zenginleşen bu ülkeler göçmen nüfus için bir çekim merkezi olmuştur. Ülkelerine gelen göçmen 



nüfusu egemen toplumsal yapı ile entegre etmek için de bu ülkeler iki farklı yol izlemiştir. ABD 

merkezli olan telafi edici programlar, kurumsal olarak dışarda bırakılan bireylere geçici sistematik 

yardımlar yaparak onları üst toplumun yaşayış biçimine entegre etmeye çalışmıştır. Ancak bu sistem 

baştan marjinal grupları değişmeye zorlayarak üstü örtük bir asimilasyon çabası olması nedeniyle 

gönüllü bir süreç olarak işlememiştir. Bu sistemin aksine, özellikle Kanada, göçmenleri ve diğer 

azınlıkları büyük topluma değişerek entegre olması gereken bireyler olarak değil grup hakları/kolektif 

haklar temelinde eşit gruplar olarak görmüştür. Telafi edici eylem meşruiyetini, bütün yurttaşların 

kusursuz eşitliği şeklindeki liberal anlayıştan alırken, grup eşitliği kavramı meşruiyetini, ulusların 

kendi kaderini tayin hakkı şeklindeki liberal anlayıştan almaktadır.  

Ulus-devletlerin küresel kapitalizm sonucu egemenlik krizine girmesiyle kendi kaderini tayin 

hakkı çokkültürcülük politikalarıyla ulus düzeyine inmiştir. Modern çağda göçmen hareketliliği ile 

oluşan çokkültürlü devletler bir arada yaşamanın yollarını kendi ulus olma süreçlerinden yaşayarak 

öğrenmişlerdir. Ancak günümüzde sermayenin göçmenleşmesiyle ABD ve Kanada gibi ülkelerde 

geçerli olan toplumsal yapının benzeri, sermayenin hareketliliği çerçevesinde çevre ülkelerde 

kurulmaya çalışılmaktadır. Devlet gücünü yitiren uluslar da küresel güçler karşısında kendilerini 

güvende hissetmek için kimlikler çerçevesinde bir araya gelerek yeni cemaatler/alt uluslar 

yaratmaktadır. Küreselleşmenin karşısında yerelleşme olarak da ortaya çıkan bu hareketler düalist bir 

kimliğe sahiptir. Muhafazakâr milliyetçilikle ve kökten dinci hareketlerle beslenen küreselleşme 

karşıtı yerelleşme ve liberal çokkültürcülük politikalarıyla beslenen küreselleşme destekli yerelleşme 

şeklinde iki yönlü bir süreç yaşanmaktadır. Küresel dinamikler bireyleri/ kollektiviteleri aynı zamanda 

‘moral olarak da kendilerini içlerinde ‘güvenle’ tarif ettikleri aidiyetlerden etmiştir; dolayısıyla 

modern öncesinin hâkim aidiyet biçimlerinin yeniden canlanışı, dünyanın pek çok yerinde radikal dini 

hareketlerin ortaya çıkıp güçlenmesi, etnikliğin milliyetçiliğin, cemaatçiliklerin uyanışı küresel 

dinamiklerle ilgilidir. Bütünleştirici ulus kimliğinin hükmünün azalmasıyla bireyler daha somut 

kolektif kimlikler eşliğinde yeni cemaatlerin şemsiyesi altına girmeye başlamıştır. Küreselleşme 

karşıtı hareket daha çok tarihin sonu iddialarıyla liberalizmin zaferinin ilan edilmesiyle ortaya çıkan 

küresel kültür emperyalizmine karşı gelişmektedir. Tarihin sonu iddiası ise, dünyanın geri kalan 

kısımlarının insanlığın ulaştığı bütün olumlu şeyleri temsil eden Batı gibi olmak yolunda, kaçınılmaz 

olarak evrileceği/evrilmesi gerektiği biçimindeki bir iddiadır. Daha çok Batılı özellikler atfedilen bu 

hegemonik global kültür karşısında yerel/otantik olanın korunup kollanması gerekliliği düşüncesi, 

çoğunlukla statik ve özselci bir kültür kavrayışına dayandırılmıştır.  

Küresel kapitalizmin dayattığı ve onayladığı yerelleşme, dünyayı böylelikle bir otantik butiğe 

çevirmektedir. Otantik olana duyulan merak küresel kapitalizmin, seri üretimin birörnek mamullerinin 

yanına aslında yine seri üretimin Afrika maskları, Hint elbiseleri, yerli takıları eklemesine neden 

olmuştur; ‘yerel’ olanın pazarlanışı ‘yerel’ kimlik talepleriyle at başı gitmiştir. Küresel güçlerin 



kontrolündeki yerelin dünyanın banliyölerinde hapsedilerek sergilenmesinin bir yoludur bu. Aslında 

yerlilik/yerellik iddiası ‘kültürel’ bir iddiadır ve bu nedenle, yerlilik bütünüyle kültüre dayalı bir 

literatüre sahiptir. Kültürel yönden oluşan yerlilik aslında bireyin kendini aşmasını sağlayan bir 

tinsellik de sağlamaktadır. Ama çoğu kollektivite tasavvurunun gönüllülük esasına değil zorunluluk 

esasına dayanan birliktelik modellerine - ‘aile’ modellerine- dayanması tinselliği sakatlayan, 

genişletmek yerine daraltan, dışlayıcı ve baskıcı hale getiren unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem 

küresel güçler tarafından hem de yerel güçler tarafından dayatılan yerelleşme aslında kimliği ve 

kültürü değişmez ve statik bir durum haline getirmektedir. Jean-François Bayart’ın kültürelcilik olarak 

açıkladığı bu durum günümüzde yaşanan birçok çatışmanın da fitilini ateşlemektedir. Kültürelcilik üç 

yöntem yanlışı içermektedir: Kültürün zaman içinde değişmeyen bir temsiller bütünü olduğuna inanır; 

bu bütününün kendi üstüne kapalı olduğunu düşünür; bu bütünün belli bir siyasal yönelimi 

belirlediğini varsayar.  

İnsanın ‘Ben Kimim’ sorusuna verdiği yanıt aslında ötekini işaret ettiği için her zaman bir 

çarpan etkisi yaratarak kimlikleri çoğullaştırmaktadır. İnsan doğduğu, büyüdüğü ve yaşadığı çevre 

tarafından birçok kimlik tarafından inşa edilmektedir. Bu nedenle Stuart Hall’ın kurguladığı gibi, bir 

kimlik olma (being) haline, dolayısıyla tamamlanmışlık, bitmişlik haline işaret eden ‘ben kimim’ 

sorusu yerine bir oluş (becoming), yani sürekli yer değiştirme ve yeniden-yerleşme hali olan ‘ben 

neredeyim’ sorusu daha anlamlı olmaktadır. İki yüzyıllık ulus yurttaşlığının yaşadığı bu krize karşı 

insanoğlu yeni bir siyasal/politik yurttaşlık inşa etmelidir. Ancak bu küresel sermaye güçlerinin 

dayattığı şekilde sırf kimliklere indirgenmiş bir siyaset değil yaşamın her anını sorgulayan ve 

değiştiren katılımcı ve çoğul bir yurttaşlık olmalıdır. 

 

 


