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ö nsoz
Elinizdeki kitap, İnsan Hakları Merkezimizin beşinci yayınıdır. Kitap,

2OO9 yılında düzenlediğimiz Beşinci Balkan Ülke|eri Felsefe Seminerine
sunulan bildirilerden oluşuyor.

Farklı etnik ve dinsel kimliklere sahip insanların birbirlerine bakışlarının
sıksıkölümcülçatışmalara yolaçtığıBalkanlarda, kimlikler konusunda insan
hakları açısından düşündürmeyi amaçlayan bu seminerde Arnavutluk,
Bul garistan, H ı rvatista n, Roma nya, Türkiye ve Yu na n istan'da n felsefeciler
ve bilim insanları bildiri sundular. Bu bildirilerden 20'sini yayımlıyoruz.

Seminerde yaptıkları konuşmaların metin|erini gönderen değerli bilim
insanlarına teşekkürlerimi sunar; konuyla ilgili bilgileri ve deneyimleriyle
seminere diğer konuşmacılar gibi değerli katkılar yapmış, ancak yazılı
metinlerini bize vermemiş olan Dimitar Denkov'un "Ulusun Dış İmgesi ve
Saklı Kimlik'l Hatice Nur Erkızanln "Nussbaum'un Kültürcülük, Relativizm
ve Gelenekçilik Eleştirisi Üzerine'| Yücel Kayıran'ın "İnsan Haklarını ve
Kimlikleri'Yıkım' Kavramından Hareketle Düşünmek", Mislav Kukoç'un
"Küreselleşme Çağında Akdeniz'in Çokkültürlülüğü ve Hırvat Kimliği'i
İlber Ortaylı'nın "Balkanlarda Kimlik'i Gueorgul Radulov'un "Günümüz
Balkanlarında Makedonya Azınlıklarının Tarihsel Görünümleri" ve

Şükran Soner'in "Çokkültürlülükten Ayrımcılığa" konulu konuşmalarını
yayımlayamadığımız için üzgün olduğumu belirtmek isterim.

Ayrıca Üniversitemizin ilgili makamlarına bu kitabı yayımlamamızı
mümkün kıldıkları için ve Mehmet Onur Yılmaz'a kitabı baskıya
hazırlamada katkıları için teşekkür ederim.

İstanbul, Kasım 2O'l 3 |oanna Kuçuradi



Foreword
The present volume is the fifth book published by our Human Rights

Centre. lt consists of papers presented to the Fifth Balkan Countries
Seminar of Philosophy, held in the year 2009.

The objective of the seminar was to promote in the Balkans reflection
on the issue of identities from the perspective of human rights, since
the approach of people of different ethnic and religious identities to
each other in this region has often resulted in deadly confrontations and
genocide. Philosophers and scientists from Albania, Bulgaria, Croatia,
Greece, Romania and Turkey presented papers in the seminar. The book
includes 20 ofthese papers.

l wish to express my sincere thanks to the authors that made available
their papers published in this volume. l regret that we were unable to
include Dimitar Denkov's paperon"The External Picture of the Nation and
the Hidden ldentıty'i Hatice Nur Erkızan's paper on "Nussbaum's Critique
of Culturalism, Relativism and Traditionalism'i Yücel Kayıran's paper on
"To Think of Human Rights and ldentities Starting from the Concept
of Destruction'l Mislav Kukoc's paper on "Croatian ldentity and Multi-
culturality of the Mediterranean in the Age of Globalization'l İlber Ortaylıt
paper on "The Problem of ldentity in the Balkans'i Gueorgul Radulov's
paper on "Historical Aspects of the Macedonian Minorities in the Balkans
Today"and Şükran Soner's paper" From Multiculturality to Discrimination'i

l also wish to express my thanks to the relevant offices of the university
for making possible the publication of this volume, as well as to Mr.

Mehmet Onur Yılmaz for assisting me in making this book ready for print.

İstanbul, November 20'l3 İoanna Kuçuradi



Etnilç Kültürel Kim!ik Hakkının,
Evrensel, Bireysel İnsan Haklarının

Önüne GeçiriImesi TehIikesi

AliTaşkın

İnsan Hakları ile Etnik-KüItürel Kimlik İllşl<lsl

Yüzyılımızın çok önem verilen hak, hukuk, adalet, hukuk dev|eti,
hukukun üstünlüğü, demokrasi kavramları gibi, "insan hakları" ifadesi de
son altmış yılın çok önemli, önemli olduğu kadar da gelişigüzel kullanılan
kavramlarından biri olmuştur. "İnsan hakları", içeriğini, konuşanın istediği
yönde doldurduğu, kullanılması hoşa 9ittiği için de yerliyersiz kullanıldığı,
yetkili yetkisiz hemen herkesin her fırsatta dile getirdiği bir ifadedir aynı
zamanda. Kullananın niyet ve tasarımına göre anlamlandırdığı bu önemli
kavramı, kendisınırları içerisinde, ortaya çıkışındakitemel gerekçeye uygun
olarak, çözümleyici bir yöntemle, tarihsel, dilsel bağlamından çıkarmadan,
basit siyasal, ideolojik çıkarlara da alet etmeden kullanmak gerekir.
Gelişigüzel kullanımın, yaşamsal önemi olan bir değerin sıradanlaşmasına,
konunun ciddiyetinin azalmasına neden olacağı açıktır.

Bu konuşmada, hak talep eden her birey ya da grubun sımsıkı sarıldığı
"insan hakları"nın can simidi gibi görülmesinin sakıncalarına, hak olarak
istenen her iddianın insan hakkı niteliğinde olup olmadığına ilişkin
değerlendirmelere yer verilecek; öz olarak, başlıkta işaret edildiği gibi, hak
ya da hakların evrenselliğinin önemi üzerinde durulacak ve özün ayrıntıya
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feda edilmesi tehlikesine işaret edilecektir.

önce, "insan hakları" deyişinin insanlığın ortak değeri olarak tanındığı

tarihsel sürece değinmek, antropolojik ve biyolojik araştlrmalar ışığında

insanın kökeni, etnisite, kültür, kimlik gibi, bildirinin temel kavramlarını

kısaca açıklamak ve sınırlarını çizmek, sonra da insan haklarının temel bir

hak olarak bireyi öncelemesi, yine bu noktadan hareket etmek koşuluyla,

kolektif hakların niteliğine dikkat çekmek gerekecektir.

İnsanın Kökeni, Etnisite, Kültür ve Kimlik

insanın kökeni hakkında yapılan son yiz yıllık araştırmalar,

antropologların, insanın on-onbeş milyon yll önceki ilk atası olarak

kabul edilen hayvan tipi protohominid (Ramapithecus)leı sonra da, şu
andaki insanın atası olan veçeşitli bölgelerde, 1,5 ile,l ,8 milyon yıl önce

rastlandığı belirtilen Homo Erectus üzerinde büyük ölçüde anlaştıklarını

gösterir.' İnsanın ortak atadan geldiğini ileri süren çoğu biyolog ve

antropologlar özetle: ırksal özelliklerin yüzeysel olduğunu söyleyerek,

deri kaldırıldığında aynı temel özelliklere sahip bir türün bireylerinin

görüldüğünü belirtirler.2 Biyologlar, yeryüzünün üç temel insan ırkı olarak

kabul edilen Afrika ırkı, Beyazve Sarı ırkların temel farklılıklarının yalnızca

genlerin/alellerin farklı bileşimlere sahip olmasından ileri 9eldiği, "bütün

insan ırklarının tek bir insan türünün alt dalları" olduğu, bu dalların varlığı

ve gelişmesi, türün ortak genetik hazinesinde coğrafya (iklim) koşullarına

ve toplumlar düzeyinde ortaya çıkan değişikliklerle ilgili olduğu yolunda

genel bir kanıya sahip gözükmektedir|er.3

Yunanca, halkanlamına da 9elen ethnossözcÜğünden türeyen etnisite,

kısmen politik anlam taşıması nedeniyle sözlük anlamının ötesinde bir

kullanıma sahiptir. Kavram, özellikle son zamanlarda ırk karşılığı olarak

kullanıldığından, burada, ülkemizde yaygln olan bu anlam kastedi|erek

kullanılmıştır. 5eçilen bu anlamı, ırka bağlı oluşan kültür içerisine doğmuş,

kendisini köken, kısmen coğrafya birliği içinde ait olduğu "halkın" ortak

çıkarları için çalışan, belli bir ideal peşinde, gelecek projesi olan grup

olarak yorumlamak mümkündür.a ,Etniste,ye böyle bir anlam yükleyince,

zengin bir tanım çeşitliliğine sahip olan ,kültür,le de doğrudan ilişkili bir

terim haline dönüşüyor.

Geniş bir tanım çeşitli|iğine sahip olan kültürü de kısaca anmak
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gerekirse, şu kısa açıklama yapılabilir: Kültür, genel olarak, insan
davranışının ve bu davranışının yansımalarının arkasında yatan dünyanın
soyut değerleri, inançları ve algılarından ibarettir.5 Kültürün ilk ayrıntılı
ve kabul gören6 tanım|nı İngiliz antropolog Edward Burnett Tylor (1832-

1917) yapmıştır. Tylor'a göre kültür: "Bilgi, inanç, sanat, ah16k, hukuk, örf
ve adetlerden ve insanın toplumun bir üyesi olarak elde ettiği bütün
yeteneklerden oluşmuş karmaşık bir bütündür"(Haviland, 64). Her insan
grubu, kendisini diğerlerinden ayıran düşünce ve aksiyon örneklerini
zamanla geliştirir; bu soyut örnekler kültürü oluştururlar. Sözü edilen
örnekler, 9rup hayatında, sosyal ilişkiler içerisinde doğrudan ya da dolaylı
olarak öğrenilir ve ilgili topluluğun taşıdığı toplumsal mirasın bütününü
oluştururlar. Toplumu oluşturan gruplarda etnik çeşitlilik sürse de, kültür
öğrenme yoluyla değişebilir (Barth, 40). Kuşaklar arasında rastlanan
kültürleşme (inculturation) sosyal grupları birleştirmede önemli bir katkı
sağlar. (Haviland, 2002, s.74)

Kimlik terimi, kısaca, bir kişi ya da grubu başkalarından ayıran, bireyse|
ve benzersiz olarak onu kendisi kılan özellik ya da özellikler olarak
açıklanabilir.

Kültür ve kimliğe ilişkin bu kısa tanımlardan yola çıkılarak'kültürel
kimlik', "kimlik" için yapılan tanımın kültür açısından yorumlanması,

şeklinde dile getirilebilir.

Bildirinin temelini oluşturan etnik ve kültürel kimliğin, insan hakları
açısından önemine ve bulunduğu yere bakıldığında, insan haklarının
bireyi önceleyen ve bütün insanların ait oldukları türün var olma koşulu
sayı|an, doğuştan hakların bireysel ve evrensel özelliğinin vurgulanması
gereklidir. Etnisite ya da kültür ile nitelenen kimlik, yukarıda da işaret
edildiği gibi, bir yanıyla bireysel özellik gösterir. Ancak, günümüzde
yaygın olan ve daha çok politik bir söylem olarak dile getirilen kültürel
kimlik, kolektif hak ya da grup hakları açısından öne çıkarılmaktadır. Bu
da şu şekilde özetlenebilir: Kültürel kimlik, bireyleri bir grubun mensupları
olarak kültürel açıdan başkalarından ayıran ve onları mensup oldukları
gruba ait kılan özelliklerdir. Kültürel kimlik bağlamında kültür:

İnsan gruplarında, grubun yaşayışını ve bu yaşayışın ifadelerini
(günlük hayattaki tutumları, sanatlarda, edebiyatta, felsefede,
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dilde, bilimlerde ve diğer insansal etkinlik alanlarındaki "modern

fikirler" denilenleri; aynı zamanda da toplumsal kurumları ve

bunların işleyişini) belirleyen insan ve değerlilik anlayışı şeklinde
dile getirilebitir. Bunlar, onlara sahip olanların neredeyse farkında

olmadıkları, doğal, yaşayan anlayışlardır. (Kuçuradi, 2007, s.1 31)

Görüldüğü gibi, kimlik ve kültürel kimliğe ilişkin tanımlamalarda öznelliğin

öncelikli olmasına ek olarak, olgusal bir durumdan değil, bir tasarımdan,

bir niyetten söz edilmiş oluyor (Kuçuradi, 20O7, s.131).

Kültürel kimliğin birey açısından belirleyici olduğuna ilişkin bir başka

değerlendirme de şöyledir:

Haklar teorisi açısından bakıldığında, kültürel kimliğe ilişkin bir

haktan söz edebilmek için, ya onu bireysel tercihin bir ürünü olması

ya da onun korunmasında başkalarına yükümlülük yüklemeyi

haklı gösterecek derecede 9üçlü bir çıkarının bulunması gerekir,

Dolayısıyla, kültürel kimliğin değeri, onun kişinin iradesinden

bağımsız, objektif bir gerçeklik olmasında değil, fakat kişinin özgür

tercihinin ürünü olmasında veya onun korunmasında haklarla

desteklenmesi zorunlu bir çıkarının bulunmasında saklıdır.

(Erdoğan, 20O7, s.71}

Ancak, kültürel kimlik hakkının ihlal edildiği iddiasında olanların,

bireylerden çok grup önderleri olduğu gözükmektedir.

Etni k-Kültürel Ki ml ik Arayışları ve Tartışmalar

Etnik-kültürel hak arama çabaları, İkinci Dünya Savaşından sonra, çok
hızlı bilimsel-teknolojik ilerlemelerle, Ülkelerin birbirleriyle ya da kendi

halkları araslnda, toplumsal köken, coğrafi bölge ya da gelir dağılımındaki

eşitsizlik ve haksızlıklarla ortaya çıkmıştır.

Amerikalı siyaset bilimci ve felsefeci MarshaIl Berman'a göre, bilimsel

bilginin teknolojiye dönüşmesi ile eskiyi yok eden yeni demografik

oluşumlar, geleneğialtüsteden "modernleşme",yenitepkiler, uluslaşmalar,

ulus-devletlerin meydana gelmeleri bugünkü anlamda kamplaşmalara ve

ulusalcı söylemlere neden olmuştur.7

Kuçuradi'nin de bu konuda bazı tespitleri var. Ona göre: Batıda
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"kültür"ün öne çıkması İkinci Dünya Savaşı sonrasında "endüstriyel
üretimin sınırsız, doğrusal-niceliksel büyümesi'l kişi başına düşen ge|irin
artması, çevre kirlenmesi, doğal kaynakların tehlikeli biçimde azalmaya
başlaması ve Üçüncü Dünya denilen ülkelerdeki gelir dağılımının adaletsiz
olması ile yeni bir "değer" arayışı da başlamış oldu. Batı'da meydana gelen
bu hızlı 9elişme "kişilere insan olarak olanaklarını geliştirebilmelerini
sağladığı düşünülen etkinliklere -örneğin sanatsal, bilimsel, felsefi
etkinliklere- uIaşma ve katılma imk6nını kitleler için genişletilmesi"
gerektiği inancını doğurm uştur.

Bu saptamalar yerinde olsa da, insanlarda sınıflama yapma tutkusunun
çok eskiden bulunduğuna ilişkin kimi antropologların değerlendirmelerini
de unutmamak gerekir. (Özbek, 260)

Etnik ve Kültürel Kimlik Hakkının Dayanağı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgeslnin 2, maddesinde yer alan ve "Herkes,
ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal
köken, mülkiyet, doğuş veya statü 9ibi herhangi bir ayırım gözetmeksizin
bu bildirge ile ilAn olunan bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanır..."
ifadesi etnik ve kültürel kimlik hakkının önemli dayanaklarından birini
oluşturur.

Doğal hukuk açısından değerlendirilen etnik köken ve sonradan
oluşturulan "kültürel kimlik", üzerinde sıkça vurgu yapılan yapay olma
özel|iklerinden dolayı önemsiz görülemez.8 İnsan haklarının bireysel ve
evrenselolduğu, etnik-kültürelkimlikhakkının doğrudan bu ifade içerisinde
yer almadığı savı, bu hakların aranmasına engel değildir. Yabancılaştırma
ya da eritmenin de bir insan hakkı ihlali olduğu bilinmektedir. Gerekçesi
ve kaynağı ne olursa olsun herhangi bir güç (otorite) karşısında etnik ve
kültürel baskı altına alman bireylerin, maruz bırakıldıkları bu durumdan
kurtulmaları-kurtarılmaları gereklidir. Ancak, buradaki ince ayrıma dikkat
edilmeli, birey hakkı ile grup hakkı karıştırılmamalıdır.

Birey Hakkı - Grup Hakkı

İkinci Dünya Savaşından sonra Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla çok
önemli bir aşamaya gelen evrensel insan hak|arı ve bu tarihten yaklaşık
yirmi yıl sonra dikkat çekici bir biçimde uluslararası bir nitelik kazanmaya

177



AliTaşkın

başlayan kültürel kimlik sorununu birbirinden ayırmak gerekir. kültür

sorununa, onun bir parçasl olarak eklenen etnik, dinsel nitelikli kimi

tartışmalar da eklenerek "temel sorun olan ve insan onuru ile ilgili bir

kaynağa dayanan bireysel insan hakkını geride bırakan bir yola girildiği

görülmektedir. Manipule edilmeye uygun toplumlarda ,insan hakları,

kullanılarak, başka hak ihlalleri yaşanmaya başlandı."9 Bu durumda, önder

kimliği ile ortaya çıkan kimileri halk adına hak arama çabası içerisine

girdiler. oysa grup hakkı ile birey hakkı arasında mutlak bir paralellikten

söz edilemez. Grupların kimi konularda haklı talepleri olsa bile, bunların

insan hakları olarak değerlendiriImesi kuşkuludur. "Dayanışma, kişiler

ve gruplar arasındaki bir ilişki olduğundan, kişiler için genel ve evrensel

iddialara kaynaklık edemez." (Erdoğan, 2007, s.71) Aydınlanmanln

parolası durumundaki "kendi aklını kullanma cesaretini göster" ilkesi

yaygınlaştırılıp, kişinin gruba rağmen "kendini" ortaya koyma özgürlüğüne

kavuşmasl yolunda çaba gösterilmelidir. Erdoğan'ın şu Saptaması dikkat

çekicidir:

Grupların veya toplulukların birtakım yasal hakları olabilirse de,

bunlar insan hakkı niteliğinde veya insan haklarına öncelikli

sayılamazlar. Grup hakları ile bireysel insan haklarının uyuştuğu

durumlar bulunabilir, ama bazen da bunlar arasında çatışma ortaya

çıkabilir. Örneğin, gruba muhalif olan veya ondan ayrılan kişilere

karşı, grup kimliğini bireye dayatma politikası söz konusu olabilir,

Bu durumda, kişinin insan haklarının -özel olarak, kendini ifade ve

kendi kimliğini seçme haklarının- mensup olduğu gruba karşı da

korunması 9erekir. (Erdoğan, 2007, s.72)

Etnik ve kültürel kimlik arayışlarl masum yerel ve doğal bir hak arama

özelliğinden çıkarılıp, politik çıkarlara alet edilmeye başlanınca, etnik

kimliğin oluşmasının temel çıkış noktası olan "biz bilinci" başkalarını

ötekileştirmeye yarayan milliyetçilik çatlşmalarının yaygınlaşmaslna

neden oldu.'0

insan haklarlnln tam anlamıyla tanınlp güvence altına alındığı bir

durumda, birey kendi haklarını herhangi bir baskı altında kalmadan

kullanabiliyorsa, ayrl bir grup hakkından söz etmek gereksizdir. Çünkü
kültürel kimlik, devlet veya başka bir grup tarafından sağlanacak bir şey

olmayıp, bireysel bir durum ve tercihtir. (Erdoğan, 2007, s.73)
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Sonuç olarak, İnsan Haklan fvrensel Bildirgeslnde bireyi ve evrenselliği
önceleyen insan haklarının bu yaşamsal özelliğinin, son yıllarda ağırlık
verilen etnik-kültürel kimlik hakkı başlıklarıyla, grup egemenliğine ve
yerelliğe indirgenerek zedelendiği kanısı güçlenmektedir. Temel insan
haklarından sayılan ve İnsan Hakları Evrensel Bitdirgeslnin 2, maddesinde
geçen etnik ve kültürel ayrımcılığa karşı çıkılırken hedef saptırılmamalıdır.
Herkesin etnik-kültürei hakkını araması doğal ve gereklidir. Ancak, bu
hak arama-kazanma çabaları, siyasal ve ideolojik arka pl6nlarla grupların
dayatma ve yönlendirmeleri ile başka hak ihlallerine dönüşme tehlikesini
de içerisinde taşımaktadır. Biyoloji, Antropoloji 9ibi disiplinlerin felsefi
bakış açılarından yola çıkıldığında ortak kökene sahip olduğu kabul edilen
insanın, farklı sosyal bölünmelere uğradığıolgusu, ona "haklar" konusunda
eşit davranılmasına engel teşkil etmemiştir. Bu konuda gelinen noktanın
yeterli olmadığı bilinmek|e birlikte, yaşamsal insani hak ve değerler söz
konusu olduğunda etnisite ve kültürel kimlik ikinci derecede önemli
sayılmalıdır.

Eğer, evrimsel ilerlemenin yaygın olarak kabul edildiği biyolojik-
antropolojik çalışmaların verileri doğru kabul edilecekse, bu yönüyle
ortak bir ataya sahip olan insanın, hak ihlallerinde soysop renk v.b.
ikincil ayrımlardan çok etik bir neden aramak gerekiyor. Birinin diğeri
karşısında güvensiz olmasının teme|inde ayrı ırk ya da kü|türde
olması bulunmuyor. Ebeveynle çocukları ya da kardeşler arasındaki
uyumsuzluk ve geçimsizliklerin temelinde de çoğunlukla yararq nedenler
bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz bu yorumlar, ırkçılık diye bir olgunun
olmadığı anlamında değerlendirilmemelidir. İçlerinde kimi bilim insanı,
entelektüel ve filozofların da yer aldığı kişilerce bile ırk ayrımı yapıldığı
düşünülürse, ırkçılığın insani bir sorun olarak çok eskilerden beri var
olduğu yadsınamaz.'/

Aralarında var olduğu söylenen bireysel, etnik, sosyal, kültürel, dinsel
v.b. arızi farklılıklara karşın, insan haklarının doğrudan muhatabı olmak
bakımından insanlar arasında bir ayrım yapılmaması, çağdaş uygarlığın
bir gereği olarak değerlendiriImelidir.

İnsan haklarının koşulsuz ve içtenlikle uygulanacağını beklemek hayal
gibi görülebilir; z|ra insan doğası buna izin vermez gibi gözüküyor. Yine
de, felsefi bir tavırla bunun mümkün olduğunu kabul etmekte bir sakınca
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olmadığı söylenebilir. insanın kültürel evrim süreci ve bugün geldiği

noktaya bakıldığında, olanaksız gibi gözüken kimi gelişmelere tanık

olunmuş olması, bu yoldaki umudu besleyebilir.,, küçük topluluklarda
"rol gereği" olarak da olsa sağlanan uzlaşma, gittikçe yaygınlaştırılıp daha

büyük gruplarda da yaşanabilir. insanın, en az bencil olduğu kadar, özgeci

de olduğu unutulmamalldır. Özverinin, duygudaşlığın eylemde bulunanın

da yararını 9ördüğü birer erdem olduğu unutulmamalıdır.

NotIar

'Metin Özbek, Dünden Bugüne insan, Ankara,2007, s.1 55 vd.

2 Bu yorumlar yanında, biyolojik açıdan ırkların varlığını kabul eden, genetik

olarak ırklar arasında sınırlar olduğunu ve birbirlerine karışmadan bu sınırların

korunduğunu öne süren değerlendirmeler de vardır. (Barth,2000, s.40)

J Evrimci antropolojik yaklaşım ırkların varlığını kabul eder.

4 Naci Bostancl, "Etnisite, Modernizm ve Milliyetçilik,, Türkiye Günlüğü, Ankara,

1 998, s. 50, s. 39.

5 william A. Haviland, Kültürel Antropoloji, çev. Hüsamettin inaç_Seda çiftçi,
İstanbul, 20O2, s.64.

6 A.g.e.,s.64

7 Bostancı, bkz. a.g.m., s. 42.

' 
.....Eger ,kimlik,ten ,kendinin bil9isini, anlarsak, "çağdaşlaşma sürecinde"ki

ülkelerde'kültürel kimlik'sorunu, kişi düzeyinde yapay bir şekilde yaratılmış sorun

olarak, grup düzeyinde (bir ülkenin düzeyinde) ise tepkiden kaynaklanan bir sorun

ola ra k görül mekted i r." (Kuçu radi, 2O07, s.1 32)

9Etnik kimlikıer ve siyasal antropoloji alanında çalışmaları bulunan Antropolog

Barth'ın şu değerlendirmeleri önemlidir:

Etnik kimliklerin oluşum süreçlerini ve neden bu denli
yoğunlaştığını antayabilmek için, bireylerin hangi sosyal şartlar
altında nasıl davrandıklarını 9örmek gerekiyor. Burada atıfta

bulunulan bireyler, azgelişmiş toplumlarda yaşayan, 9elişmiş
toplumlarla iletişimde bulunan ve etno-sentrik bir yaklaşıma sahip

olan yeni seçkinlerdir. Bu seçkinler, içinde yaşadıkları etnik grupları

egemen toplumsal örgütlenme|ere entegre edebilmek amacıyla

üç farklı stratejiyi uygulamaya koyabilirler: (i) önceden var olan

sanayi toplumuna ve kültürel gruba dahil olma yoluna gidebilirler;
(ii) 'azınlık'statüsünü kabul edip, sahip oldukları kültürel farklıhk|arı

ön plana çıkarmadan toplumsal hayata asimile olmanın yollarını

180



Etnik, Kültürel Kimlik Hakkının, Evrensel, Bireysel İnsan Haklorınının
Ö n ü n e Geçi ri l m es i Teh l i kes i

arayabilirler; (iii) kaynaklardan daha fazla pay alabilmek ve yeni
bazı toplumsal tasarımları uygulamaya koymak amacıyla etnik
kimliğe vurgu yapma yoluna gidebilirler. İlk stratejinin başarıyla
uygulanması durumunda, söz konusu etnik grup kamusa| alanda
çoğunluk toplumu karşısındaki farklılığını yitirecek ve büyük
olasılıkla kendi içinde kültürel açıdan muhafazakör bir yapıya
bürünecektir. İ kinci stratejinin başarıya ulaşması halinde, çok-etnili
ve çok kültürlü bir toplumun oluşum ihtimali ortadan kalkacak ve
söz konusu etnik grup önemli ölçüde çoğunluk toplumuna asimile
olacaktır. Son stratejinin uygulanması durumunda ise, bugün tanık
olduğumuz ayrılıkçı ve ulusçu hareketler ortaya çıkabilir. (Barth,
20OO, s.36-37)

'0Barth'ın eserinde yer alan şu değerlendirme dikkat çekicic|ir:

... Son yıllarda ortaya çıkan etnik örgütlenmeler, yoğunlukla, bir
şekilde siyasal nitelik taşıyor olsalar da, etnik karakterlerinden
uzaklaşmazlar. Oluşturulan bu tür siyasal hareketler, kendilerini
diğer gruplardan ayıran kültürel farklılıkları daha da derinleştirmeyi
(Klevan, 1967) ve kutuplaşmış etnik gruplar oluşturmayı amaç
edinmişlerdir. Etnik bazlı baskı grupları ve siyasal partilerdeki
artış ile etnik milliyetçiliğe dayalı oluşumlardaki yükselme, bize
bu yeni örgütlenmenin ne denli yaygın olduğunu göstermektedir
(Sommerfelt 1967). (Barth, 2000, s. 37)

7ilrk ayrımcılığı ve Batılıların ırk|arı yeteneklere göre tasnif etmeleriyle ilgili
Montesquieu, Kant ve Voltaire'in düşünceleri şaşırtıcıdır. Bu konuda Metin Özbek
şunları yazmaktadır: Kanunların Buhu adlı kitabında Afrikalılardan, tepeden tırnağa
siyah yaratıklar diye söz eden ve burunlarını sanki bir yere çarpmış gibi yassılaşmış
olduğunu belirten, onlara bu görünümlerinden ötürü acıma hissi duymamanın
olanaksız olduğunu söyleyen Montesquieu, "Erdemli bir varlık olan Tanrı'nın, iyi
bir ruhu simsiyah bir bedene yerleştirebileceğini sanmıyorum" der. Kant, Afrikalı
siyahların doğuştan bir zekö eksikliğine sahip olduklarını savunurken, "hiç kimse
tanımıyorum ki çıkıp da siyahların yeteneğinden söz etsin" der Voltaire, 1765te
yayınladığı Tarih Felsefesi adlı eserinde, siyahları yassı burunları, yuvarlak gözleri,
kalın dudakları, yapağı saçları ve düşük zekö dereceleriyle diğer insan türlerinden
apayrı bir topluluk olarak tanımlamıştır... lrk ayrımcılığı yapan ünlü kimi biyolog
ve antropologları da sayan Özbek'in ilgili eserine bakılabilir. Bkz. Özbek, a.g.e., s.

263 vd.

'' Kültür, insanların varlık sorunlarını çözecek önemli araçlardan biri olarak
görülmektedir. Dünyada yaygınlaşan ekonomik, siyasal iletişim ve ulaşım
homojenize bir "süper kültür" ortaya çıkarabilir diyen kimi antropologlar, bunun
toplumlar arasında eskiye göre daha az çatışma yaşanma5ına yarayacağını savunur.
Bu yaklaşım "aşırı iyimser" gözükse de, çatışmaları azaltma yönünde önemli katkı
sağlayabilir. (Haviland, 2002, s. 532)
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