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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



Kü reseI leşEı€, ÇokküItürlülük ve İnsan Hakları

H. Ha]uk Erdem ve Mustafa Günay

Çağımız ve Sorunları

İnsanlık olarak içinde bulunduğumuz durum hakkında hiç de olumIu
olmayan değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmelerin ortak
noktasını şu cümlelerle dile getirmek olanaklıdır: İnsanlığın bilgi ve
değer kazanımına sırtımızı döndüğümüz bir küreselleşme çağında
yaşıyoruz. Küreselleşen dünyada önplana çıkan olgulardan ikisi etnik
ve dinsel çatışmalardır. lrksal ve etnik kimlik dayatmaları, farklı olanın
değerli olduğunu ve farklılıkların bir süre sonra üstünlük taleplerini
haklı çıkardığını ileri sürmektedir. Farklılıkların üstünlüğü düşüncesi
günümüzde baştacı edilen postmodernizmle de sürüp gitmektedir.
Bütün düşüncelerin, inançların, 9örüş ve normların değer bakımından
birbirlerine eşdeğer olduğunu savunan postmodernizm, kültürlere eşit
saygıyı ve farklı olma hakkını da gündemde tutmaktadır. İnsanlığı içinde
bulunduğu sorunlardan çıkaracak en önemli çözüm olarak hoşgörü ve
kültürlerarası felsefi-dinsel yaklaşımlar görülmektedir. Bununla birlikte
cemaatçiliği savunanların da sayısı her geçen gün artmaktadır.

Küreselleşmenin toplumsal yapılar için ol umlu kazanımlar sağlayacağı
görüşü 9eçerl i liğin i neredeyse kaybetm işti r. Amerikal ı filozof Ada ma ntia
Pollis, insanların globalleşmenin yararlı olduğunu sandıklarını, ama bunun
yanlışlığının görüleceğini söylemektedir. Pollis küresel ekonomi anlayışıyla
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devlet otoritesinin ve çokuluslu şirketlerin gerginlik yarattığını, bu

durumun ulusların etnik gruplar olarak parçalanmasına neden olduğunu

düşünmektedir.' Küreselleşme insanın değerinin dünya düzleminde

çöküşünün yaygınlaşmasından başka bir sonuç yaratmamıştır. İnsan, bu

çöküş içinde, homo economicus olarak tek boyutlu bir varlık olarak ele

alınarak özgürleşme olanağının önüne geçilmiştir.

Buraya kadar küreselleşmenin olumsuzlukları üzerine dile

getirdiklerimizi Lübnanlı yazar Amin Maalouf Çivisi Çıkmış Dünya başlıklı

kitabında şöyle desteklemektedir:

Pusulasız bir halde girdik yeni yüzyıla. Daha ilk aylardan başlayarak,

dünyanın hepten çivisinin çıktığını düşündüren kaygı verici olaylar

meydana geliyor; üstelik bunlar birçok alanda birden gerçekleşiyor

-entelektüel dünyanın, finans dünyasının, iklimin, jeopolitiğin,

etiğin çivisi çıkmış durumda.

Maalouf'un bu saptamalarının arkasında yer alan endişe şudur:

Aydınlanma Çağının bocaladığını, zayıfladığını ve ülkelerde

sona ermek üzere olduğunu gören bir Aydınlanma yanlısının; bir

zamanlar öz9ürlüğün, dünyanın tamamına yayılmakta olduğuna

inanan, şimdiyse ona yer olmayan bir dünyanın biçimlendiğini

gören, eli kolu bağlı biçimde fanatizmin, şiddetin, dışlamanın ve

umutsuzluğun yükselişine tanık olan bir özgürlük tutkununun; her

şeyden önce de, aslında sadece, pusuda bekleyen yokoluşa boyun

eğmek istemeyen bir yaşam öşığının endişeleri benimkiler.2

Serbest piyasa ve gelişme ideali çatışmalar dünyasında baş değer

olarak yerini almakta Ve adalet insandan uzaklaşmaktadır. Ülkelerin

kalkınması yalnızca ekonomik kalkınmalarını tamamlamalarıyla olanaklı

olduğu görüşü, yaygın bir görüş olarak, özellikle gelişmemiş ülkelerde

uygulanmaktadır.3

çokkültürlülülç çokkültürcülükve İnsan Hakları

Küreselleşme tartışmaları beraberinde iki önemli kavramı da ilgisi

içine almaktadır: çokkültürlülük ve insan hakları. Ancak burada zaman

zaman birbirlerine eşdeğer tanımlarla anlatılan çokkÜltÜrlülük kavramını

çokkültürcülükten ayırmak gereğini duyuyoruz. Bireylerin eşit konumda
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Küreselleşme, Çokkültürlülük ve İnsan Hakları

tanınması politikasını getiren demokrasinin, günümüzde kültürlerin eşit
konumda tanınması ta|ebine dönüştüğünü belirten Taylor'a göre, çağdaş
politikanın içinde bazı çizgiler, bazen tanınma gereksinmesini, bazen de
taIebini harekete geçirmektedir. Bu gereksinimin politikada milliyetçi
akımların iticigüçlerinden biriolduğu ileri sürülebilir. Bu talep,9ünümüzde
azınlıklar ya da "alt" gruplarda, bazı feminizm biçimlerinde ve bugün
"çokkültürcülük" denen politikada belliyollarla öne çıkmaktadır.aTaylor'un
bu açıklamalarından yola çıkarak, çokkültürcülüğü 'tüm kültürlerin
eşit değerde tantnması için izlenen politika" biçiminde tanımlayabiliriz.
Bütün toplumlar giderek artan ölçüde çok kültürlü bir duruma gelmiştir.

Çokkültürlül ük olgusunu Taylor şöyle dile getirmektedir:

Tartışmaya yer bırakmayacak ölçüde giderek daha fazla sayıda
toplumun, bugün varlığını sürdürmek isteyen kültür topluIuklarını
içinde barındırma anlamında çokkültürlü duruma geldiği
görülüyor.5

Öyleyse deni|ebilir ki, çokkültürlü|ük etnik ve dinsel açıdan çoklu
toplumların bir arada yaşamasının ifadesidir. Çokkültürcülük ise bütün
insanlara saygıyı değil, büyük bir kısmını dinsel normların oluşturduğu
bütün yerel normlara saygıyı teşvik etmenin bir ifadesidir.6

Nermi Uygur'a göre insan bir kültür varlığıdır ve kültür|ülük insanı
hayvandan ayıran en temel niteliktir. "İnsanın ortaya koyduğu, içinde
insanın varolduğu tüm gerçeklik" demek olan kültür, insan dünyasını
taşıyan ne varsa içine almaktadır. Özlü bir tanımlamayla kültür "insanın
kendisini kendi evinde duymasını sağlayacak bir dünya ortaya
koyması"dır.z Bütün maddi ve manevi ürünleri içine alan kültürü "tek kişi
düzeyinde kültür" ve "ulus düzeyinde kültür" olarak ikiye ayıran Uygur,
tekkişi düzeyinde'kültür'den özneye bağlı, bireysel bir yapı anlamaktadır.
Ulus düzeyinde kültürse, tarihselliğin damgasını taşıyan, kuşaktan
kuşağa aktarılan, insanlararası, nesne|, ortaklaşa bir halk, bir devlet varlığı
olarak ortaya çıkmaktadır. Uygur'a göre çokkültür|ülük yalnızca Batı
Avrupa'yı değil tüm yeryüzünü kuşatan bir gerçeklik haline gelmiştir.

Çokkültürlülüğün getirdiği sorunların çözümünü yalnızca politikacılara
bırakmak yerinde bir tutum değildir. Burada eğitimcilere önemli görevler
düşmektedir.

Küreselleşmeve insan hakları kavramları açısından düşünüldüğünde ise,
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çokkültürcülük küreselleşmenin insanlarda ortaya koyduğu politikaların

toplamı olarak ortaya çlkmaktadır. Etnik Ve dinsel yapıların çokkültürcü
politikalar çerçevesinde insan hakları istemlerinde bulunmasının resmi

dayanağı, l948 lnsan Haklan Evrensel Bildirgesihin 2. maddesinde ortaya

konmaktadır:

Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş,

ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş, herhangi bir ayrım

gözetmeksizin bu Bildirgede ilön olunan bütün haklardan ve bütün

özgürlüklerden yararlanabilir.

Ayrım gözetilmeme her kültürün kendisini ifade etmesine dayanak

sağlamaktadır. insan haklarını insanın değeri ve varlıktaki özel yeriyle

ilgisinde ele alan İoanna Kuçuradi'nin konuya yaklaşımı bizim de çıkış
noktamızı oluşturmaktadır.' insanın değeri Ve onuru Kuçuradi,nin insan

hakları kavramına bakışında temeldir. Buradan hareketle etnik ve dinsel

yapıların her talebinin insan hakkı talebi olduğu yarglslnln doğru bir yargı

olmadığı düşünülebilir; çünkü gündeme getirilen talepler bir süre sonra

üstünlük ve iktidar kurma biçiminde kendisini gerçekleştirebilmektedir.

20. Yüzyıl insan hakları düşüncesinin önemli aşamalar kaydettiği

gerçeği yanında, insanın çiğnendiği bir yüzyıl da olmuştur. Eğilim insan

onurunu gözetmek değil, kimliklerin gerektirdikleri ne olursa olsun

yapmak şektinde olmuştur. Gruplar, çokkültürcülüğün teşvik edilmesiyle

bir|ikte insan haklarına aykırı, hatta bazen insan haklarını çiğnemeye
yönelik bir takım inançları, bir takım ör9ütlenişleri ve bazı yaşama

biçimlerini yaşamak ve yaymak için çaba göstermekte, bu istekleri

yerine getirilmeyince de kendi haklarının çiğnendiğini kabul ettirmeye

çalışmaktadırlar. Bu gibidurumlarda böyle kişilerin insan haklarından söz

ederken ya da söz ettiklerini sanırlarken dayandıkları, insan değil, belirli bir

insan tasarlmıdır. Kimliklerin ne olursa olsun teşvik edilmesi çokkültürlü
toplumlar için tehlike oluşturmaktadır.

Sonuç ve Değerlendirme

Farklılıklar kadaç aynı toplumu oluşturan insanlar arasındaki ortaklıklar,

aynılıklar ve tarihsel yakınlıklar da gündeme gelebilmelidir. Günümüzde

ihtiyacı duyulan politika, toplumun farklllıklarını gözeterek birleştirici

kavramlar ve değerler ortaya koyabilen bir çizgide olmalıdır. Etnik ve
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dinsel kimlik taleplerinin sosyal yapıyı daha da parçalayıcı, farklılıkları
dışlayıcı bir çerçevede elde edilmeye ve benimsetilmeye çalışılması
-çokkültürcülük politikaları- çatışmalara yol açmaktadır. Toplum
anlayışının felsefT temellerine baktığımızda, özcülük ve tarihselcilik
olmak üzere başlıca iki anlayış çokkültürcülük politikalarıyla, toplumun
farklılıklarla birarada yaşadığı gerçeğini dile getiren çokkültürlülüğe
yaklaşımımızı belirlemektedir. Be|li bir topluluğun/ulusun ya da kültürün
özcü bir yaklaşımla düşünülmesi, sabit, değişmez ve tarih üstü, evrensel
bir öz ya da nitelikler bulunduğu anlamına gelmektedir. Siyaset ve
toplum felsefesinde özcülük ya da özcü yaklaşımlar, farklılıkların birlikte
yaşama olanağını azaltan ve zayıflatan eğilim ve uygulamalara da neden
olmaktadır. Burada aynı zamanda ayrımcılık da söz konusudur. Özcü
anlayışlar ayrımcılığı da içermekte ve giderek toplumsal konularda
bazen ırkçılık boyutuna kadar derinleşebilmektedir. Toplumsal olanın
kendini ifade edemeyişi, dilini bulamayışı, sonuçta kutuplaşmalara ve
milliyetçiliklere yol açmaktadır. Tayloı milliyetçillk politikasının yüzyılı
aşkın bir zamandır itici gücünü, kısmen, insanların yaşadıkları çevredeki
başka insanlar tarafından aşağılandıkları ya da saygı 9örmedikleri
duygusundan aldığını düşünmektedir.9 Milliyetçilik politikaları geçmişi
allayıp pullayarak idealleştirmekte ve geçmişin kazandırdığı ne varsa yeni
değerlerle ya nya na yaşam ı nı sü rd ü rmesine zem in sağ laya bi l mektedir.

Laiklik dinsel açıdan çoklu toplumlar için yaşamsal bir kavramdır.

Çağdaşlaşmanın önkoşulu olan laiklik, insanın değerini ve onurunu ortadan
kaldıran tutumlar karşısında olmazsa olmaz bir koruyucudur. Cemaat
yapılarının arttığı ve metafizik eğilimlerin aklın önüne geçtiği günümüzde
laiklik vazgeçilmez bir değer olarak durmaktadır. İnsanlığın önemli
kazanımlarından olan laiklik 9ibi Aydınlanma ve hümanizma da çokkültürlü
dünyamız için önemlidir. Bugün Batı da Aydınlanma ve hümanizmadan
uzaklaşmakta, insan haklarını yalnızca uluslararası ilişkilerin bir parçası
olarak siyasal bir alan içinde görmektedir. Çokkültürcülük politikalarıyla
ülkelerde milliyetçilik fırtınalarını estirenlerin Avrupa ü|ke|eri de olduğu
gerçeğiyle, Avrupa'nın kendisini kültür Avrupası olarak yeniden inşa
etmesi gerektiği açıktır.
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