
SOSYOLOJİ TEMRİNLERİ I

KÜRESELLEŞME
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK

SAHİCİLİK

YASİN AKTAY

tez/:ire



Prof. Dr. Yasin AKTAY
1966 Siirt doğumlu. ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde 1990’da lisans; 1993'te yüksek 
lisans; 1997’de de doktorasını bitirdi. 1999 yılında Uygulamalı Sosyoloji Anabilim 
dalında doçent, 2005 yılında da Kurumlar Sosyolojisi Anabilim dalında profesör 
oldu. 1992 Eylül’ünde araştırma görevlisi olarak girdiği Selçuk Üniversitesi Sos
yoloji Bölümü'nde 2012 yılma kadar görev yaptı. 2001 ve 2004 yıllarında ABD’nin 
değişik üniversitelerinde araştırmalar yapıp ders veren AKTAY, 1991 yılında bir 
grup arkadaşıyla birlikte çıkarmaya başladığı Tezkire dergisinin ve 2002 yılında 
yayımlanmaya başlanan Sivil Toplum dergisinin editörlüğünü yaptı. TÜBA üyesi 
olan Aktay, Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıları yazmakta, 2010-2013 yılları ara
sında başkanlığını yaptığı Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün onursal başkanlığını 
yürütmektedir.

Yayınlanmış Bazı Eserleri:
Postmodernizm ve İslâm, Küreselleşme ve Oryantalizm (A.Topçuoğlu ile birlik
te, Vadi, 1996].
Önce Söz Vardı: Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme (E. Göka ve A. Topçuoğlu 
ile, Vadi, 1995).
Din Sosyolojisi (M. Emin Köktaş ile, Vadi, 1998).
Türk Dininin Sosyolojik İmkânı: Alevilik ve Islâm Protestanlığı (İletişim, 1999]. 
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslâmcılık (İletişim, 2004).
Küresel Kentleşme: Konya Örneği (Konya SAM, 2006].
Korku ve İktidar: Komplo Üretimi ve Elit Tahakkümü (Pınar, 2010).
Türk Sosyoloji Tarihine Eleştirel Bir Katkı (Küre, 2010).
Tarihbozumu: Tarih Sosyolojisi ve Tarih Bilinci (Açılım, 2010).
Karizma Zamanları: 28 Şubat’tan 27 Nisan'aAK Parti ve Türk Siyaseti (Timaş, 
2011).
Hepimiz Ötekiyiz (Ahmet Kızılkaya ile birlikte, Tezkire, 2014).
Neye Himmet Neye Hizmet, (Tezkire, 2014).

ÇEVİRİLERİ
İngilizce’den;

Max Weber ve İslâm: Eleştirel Bir Yaklaşım, Bryan S. Turner (Vadi, 1991)
Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, (Ahmet Çiğdem ile birlikte, Vadi, 1992)
İslâm Toplumları Tarihi, Ira Lapidus (2 cilt, İletişim, 2002, 2010) 

Arapça’dan;
Tarih, Felsefe, Siyaset Konuşmaları, Muhammed Arkoun (Vadi, 2000)



İÇİNDEKİLER

G İR İŞ ................................................................................................................................1

Küreselleşm e ve Sıkıntıları.............................................................................1

Çokkültürlülük “Blok Tasavvur''a Yenik Düşer m i?.............................6

Avrupa'da İrkçılık Nöbeti................................................................................ 9

Sosyoloji Tem rinleri 1 .....................................................................................14

KÜLTÜREL SAHİCİLİK SÖYLEMLERİ VE MODERNLİK......................17

Modernlik: Herkesi "Yabancı" Kılan Bir Büyük G u rb et..................17

M odernliğin Gurbetinde O tantisite Arayışı ve K im lik ...................24

Otantikliğin Sosyolojik Bir Ölçütü Olabilir m i?...................................31

Dasein'ın O tantik Varoluşundan Siyasal Kaderciliğe....................... 35

İslâm Dünyasında O tantisite Söyleminin A n ato m isi...................... 38

A salet ve Sıhhat Arasında O ta n tis ite ..................................................... 39

Cehaletin Kültürel-Antropolojik Prom osyonu................................... 4 4

Siyasal İslâm: Bir Patoloji, Ama................................................................. 4 8

O tantisite Jargonu, Bilim sellik ve Siyasal Racon................................51

KÜRESELLEŞM E VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK..................................................59

Bütünleşen Dünyada, Ayrışan Kültürler................................................59

İm paratorluk ve Çokkültürlülük...............................................................63

Eşitliğin Sınırlarında Çokkültürcülük.....................................................71

ÇEŞİTLENEN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜKLER....................................................... 75

Türkiye: M ozaikten M erm ere Millet İm g e le ri....................................75

Tanınm a Siyasetinin Paradoksu................................................................82

ABD: Aksayan A sim ilasyon.........................................................................89

Kanada: Radikal Tanı(n)ma Siyasetinin U fukları..............................94

Almanya: Unutulmayan Büyük F a r k ...................................................... 96

İsrail: Çokkültürlülüğün En Ağır İm tihanı.........................................104

V



KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL OTANTİSİTE SORUNU. 1 1 5

ALMANYA'NIN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜKLE İMTİHANI............................ 121

Katolik ve Protestanlar İçin L aik lik ......................................................131

Alman Yahudileri: Bavullara Bir Daha İhtiyaç Olacak m ı? 134

Almanya ve AB Bağlamında Alevîler, Türkler ve D iy a n e t 138

Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği (D İTİB)............................................ 154

Almanya'da İslâm ve O ryantalizm in E tk ileşim i.............................. 158

ALMANYA’YA İŞÇİ GÖÇÜNÜN 50 . Y IL I..................................................... 161

Almanya'da Türkler: Uyum ve Entegrasyondan

Katılım ve Y urttaşlığa.................................................................................. 164

Türk-Alman Diyalogu: Seninki Benden K a ra ....................................166

Almanya'dan Entegrasyon M anzaraları.............................................. 170

Entegrasyona Geç K a lm a k ........................................................................172

A B’NİN HIRİSTİYAN KÖKENİ VE TÜ RK MİLLÎ KİM LİĞİ.................175

İslâm, Demokrasi ve Modern Değerler................................................. 185

Amerika ve İslâm Arasında Bir A v ru p a ............................................. 188

Avrupa'nın Sınırı veya İm kânı olarak İs lâ m ..................................... 191

İSLÂM VE DEVLETİN KÜLTÜREL TARAFSIZLIĞI İLK ESİ.............. 195

KÜLTÜRELLİK VE SİYASALLIK

BAĞLAMINDA İSLÂM ALGILARI................................................................. 211

TOPLUMUN KÜLTÜREL KODLARINDA ÇÖZÜLME............................ 225

RESM İ İDEOLOJİLERİN KISKACINDA

GENÇLİĞİN ÖZGÜRLÜK A RA YIŞI................................................................231

"BİZİM ” OLAN B İR  MEDENİYET KURMANIN ANLAMI...................237

TOPLUMSAL BİRLİĞİN SOSYOLOJİK KOŞULLARI............................. 247

Din Toplumun Çimentosu Olabilir m i?.................................................263

Din, Kimlik ve İdeolojik İstihd am .......................................................... 265

VI



Cumhuriyet Kimliğinin Sosyo-Psikolojisi........................................... 2 6 8

Sonuç...................................................................................................................270

BİLGİ TOPLUM U-BİR YAPIÇÖZÜMÜ DENEMESİ.................................273

Bilgi Toplumu Hangi Bilginin Sonucudur?......................................... 273

Bilgi Toplumu Modern Toplumun Nesi O lur?....................................275

Bilgi Toplumunda Özgürleşim İdeali.....................................................279

Yirm ibirinci Yüzılda Bilginin M eşruluğu S o ru n u .......................... 28 4

Bilgi Toplumu Cehalet Toplumunun Sonu m u?.................................287

Bilgi, Tüketim  Toplumu ve T e k n ik ........................................................292

KAYNAKÇA............................................................................................................. 301

DİZİN.......................................................................................................................... 309

V II





"Sizi Topraktan yaratması, O'nun ayetlerindendir. 
Sonra siz her tarafa yayılan beşer oldunuz.

Kaynaşmanız için size kendinizden eşler yaratıp  
aranızda sevgi ve merhameti peyda etmesi de onun 
ayetlerindendir. Doğrusu bunda düşünen bir kavim 
için ayetler vardır.

O’nun ayetlerinden biri de, gökleri ve yeri yaratması, 
lisanlarınızı ve renklerinizi de değişik kılmasıdır. 
Şüphesiz bunda bilen ler için a lın acak dersler  
(ayetler) vardır."

(R u m  S u re s i, 2 0 -2 2 ]





GİRİŞ

Küreselleşme ve Sıkıntıları

Küreselleşmenin, farklı kültürlerin, dinlerin, etnik grupların 
daha çok karşılaşm aları, ilişkiye ve etkileşim e girm eleri gibi 
malum bir sonucu var. İlk bakışta ve ilk beklentilerde bu kar
şılaşm aların tanışm alara ve daha verimli sentezlere kapı ara
layacağı varsayılıyor. Dünyanın küreselleşm esi gelişen ula
şım ve iletişim  teknolojilerinin ve kanallarının oluşturduğu 
yeni mekân algısı ve deneyimleriyle ifade ediliyor. Bu kanal
lar ve mekânlar dünyanın herhangi bir noktasına daha önce
leri hayal edilemeyecek bir hızla erişim i mümkün kılarken, 
insan, mal, hizm et ve dolaşımının bu hızının dünyanın bü
tün farklı kültürlerini tek bir pota içine sokarak kaynaştır
ması, farklarını gidermesi, önemsizleştirmesi, beklenebilecek 
en doğal sonuç olmalıydı. Küreselleşmeyle ilgili ilk analizler 
de bu tarz tasavvurları öne çıkarıyordu. Ancak zamanla in
sanların sıkça karşılaşmalarının, tanışm alarının beraberinde 
birbirlerini daha iyi anlam alarını kaçınılmaz olarak getirm e
diği sert ve acı deneyimlerle tecrübe edildi. Kuşkusuz bu de
neyimlerin her biri küreselleşm enin en büyük handikapının 
altını çizmeye devam ediyor. Karşılaşmalar, hızlı karışmalar, 
tanışm a ve aşinalıklar kadar, nefret ve uzaklaşma duygula
rını da besliyor. Kültürel zenginlikler kadar, kültürel çatış
maları da tahrik ediyor.
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KÜRESELLEŞME, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE SAHİCİLİK

Modernleşmenin ilk aşam alarında da, geleneksel toplum- 
lara nazaran bir fark ortaya koyacak şekilde yaşanan kent
leşm elerde yoğun bir kültürel karşılaşm aya tan ık  olundu. 
Sanayileşm enin sonucu olarak ortaya çıkan kentlerdeki bu 
karşılaşm aların ilk sonucu insanların farklı olanla tanışarak 
kaynaşm ası ve zenginleşmesinden ziyade farklılıkların bas
tırılm ası, onun yerine yeni bir modern seküler-ulusal kültü
rün ön plana çıkması şeklinde oluyordu. Ancak bu birleştirici 
olması beklenen kültür acı verici ve insan tabiatına uygun ol
mayan bir bastırm aya dayanıyordu.

Küreselleşme modern dönemde bastırılm ış olan kültür
lerin, kim liklerin tekrar gün yüzüne çıktığı ve bu arada yeni
den karşılaşıp tanıştığı bir dönemin adıdır bir bakıma. Ancak 
bu karşılaşm alar insanlarda yeni birileriyle tanışm anın he
yecanım  üretmedi her zaman. Bunun da basit bir sebebi var
dır ki, bir önceki dönemde bastırılan  kim liklerin dezavan
tajlı kıldığı kesim ler karşısında avantajlı kılınan kesimlerin, 
avantajlarını bir hak gibi görmeleri, dolayısıyla eşitleşm e ve 
tanınm a taleplerini gündeme getiren bu sürece aynı tepkiyi 
vermemeleridir. Gayet tabiidir ki bu süreçte bazı taraflar de
zavantajlı konumlarından kurtulurken, diğer taraflar da im
tiyazlarını yitirm ektedir.

Tabii ki bu durum küreselleşm eyle birlikte yaşanan geri- 
limlerin tek sebebi ve açıklaması olarak alınamaz. Ancak ırkçı 
dalgaların yeniden hortlam ası veya gelişmesi için bu duru
mun yeterince uygun bir zemin oluşturduğu muhakkak. Bu
gün antisemitizm, İslâmofobi ve diğer ırkçılık türlerinin bir 
boyutu bununla ilgili. Küreselleşme sürecinin yönetimi, o yüz
den bu ırkçılık riski ve tehdidinin de etkili ve başarılı bir yö
netimini de gerektiriyor. Tanımı gereği küreselleşme, insanlar 
arasında kolayca giderilemeyen tarihsel farklar ortaya koyan 
modernizm kavramından daha fazla eşitlik iddiası taşım ak
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GİRİŞ

durumundadır. Modernizm insanlar arasındaki tarihsel ge
lişm işlik farklarını öne çıkarıyordu ki, bu fark, takdir edile
bilir ki, kolayca giderilebilir bir fark değildir. Oysa insanların 
kürenin farklı yerlerindeki konumları, küreselleşm ede m e
safe kat edildikçe önemli bir fark olmaktan çıkarılabilir. Za- 
mansal ve mekânsal farklılıkların modernleşme ve küresel
leşme süreçlerinin tanım larını ve tabakalaşm a örüntülerini 
gerçekten ne ölçüde belirlediği, küreselleşm e tartışm alarının 
burada tüketilem eyecek önemli bir boyutu. Modernleşmenin 
tarihin ve dünyanın merkezine koyduğu Avrupa’nın bu mer- 
kezîliği, küre(selleşm e)nin eşitleştirici etkisiyle giderilebili
yor mu? Bütün dünya coğrafyasının Yahudilerin vatan anla
yışına göre yeniden tasavvur edildiği ve siyonizmin yüksek 
bir anlayışla karşılandığı dünyada Avrupa-merkezciliğin de 
küreselliğin de nasıl bir etkinliğinden bahsedilebilir?

Biraz daha başa sarıp tekrarlam ak gerekirse, paradoksal 
olarak ırkçı dalgaların yeniden hortlaması veya gelişmesi için 
küreselleşm e yeterince uygun bir zemin oluşturuyor ve kü
reselleşm e sürecinin yönetimi, bu ırkçılık riski ve tehdidinin 
de etkili ve başarılı bir yönetimini gerektiriyor. Aslında İkinci 
Dünya Savaşından sonra antisemitizme karşı gelişen duyarlı
lık onun bir ırkçılık olarak kodlanmasından beslendi. Ancak 
antisemitizme karşı duyarlılık genel olarak ırkçılığa karşı du
yarlılığın neredeyse ötesine geçti. 0  kadar ki, neredeyse ken
disi bir tür ırkçılığa dönüştü ve kendini bu duyarlılıkla m eş
rulaştırdı. Antisemitizm suçlaması birçok suçluya, haksıza, 
ırkçıya tam  bir kalkan oluşturdu. İsrail’in işgalci, saldırgan, 
katliamcı, baskıcı, siyonist politikalarına yönelik eleştiriler 
hemen bu kalkana çarpıyor.

Böylece antisemitizme karşı gelişmiş olan duyarlılık, onun 
suç sayılması neticede sadece Yahudileri veya Yahudiliği koru
yan, onlara karşı ırkçılığı engelleyen bir duyarlılık düzeyinde
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KÜRESELLEŞME. ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE SAHİCİLİK

kalmıştır. Oysa antisemitizmin kötü olması sadece Yahudiliğe 
karşı olmasından değil bizatihi bir ırkçılık olmasından kay
naklanıyor. Sadece Yahudilere karşı ırkçılık sorununu çöz

düğünüzde dünyada ırkçılık sorununu gidermiş olmuyorsu

nuz. Nitekim bugün antisemitizmden çok daha beter bir suç 

haline gelmiş olan İslâmofobinin bilhassa ABD'deki önde ge

len isim leri siyonist kim likleriyle bilinen Yahudiler arasın

dan çıkmaktadır. Daniel Pipes, Bernard Lewis gibi isim lerin 

İslâm hakkında yaymaya çalıştıkları korkular İslâmofobi söy

leminin mükemmel örnekleri olarak Müslümanlara karşı her 

türlü ayırımcılığın yapılmasını da tahrik ve teşvik etm ekte

dir. Aynı isimlerin en ufak bir İsrail veya Siyonizm eleştirisini 

de hemen antisemitizm suçlamasıyla mahkum ettiklerini ha

tırlatm aya bile gerek yok.

Oysa İslâmofobi konusunda Müslümanların verdiği mü

cadele, tarih boyunca da olduğu gibi, sadece Müslümanlara 

yönelik haksızlıklar, hakaretler ve ırkçı tutum ların mahkum 

edilmesini içermemiştir. Müslümanlar ırkçılığın sadece kendi

lerine yapılanına değil, başkalarına karşı yapılanına da karşı 

çıkmak zorundadır. Çünkü ırkçılığın sadece kendilerine ya

pılanına değil, bizatihi kendisine karşıdırlar. O yüzden anti

sem itizm e karşı duyarlılığın yapamadığını Müslümanların 

gündeme getirdiği İslâmofobi tartışm asının  yapma ihtimali 

çok daha fazladır. Yine o yüzden, İslâmofobi tartışm ası sa

dece Müslümanlara yapılan haksızlıklara karşı bir duyarlı

lık olarak kalmayan, evrensel biçimde ırkçılık karşıtı duyar

lılık olarak işleyen bir temadır.

Ne yazık ki, son günlerde bir ırkçılık  türü  olarak İslâ

mofobi çok daha yoğun ve karm aşık biçimleriyle etkinliğini 

arttırıyor. Avrupa veya ABD'de Müslümanlara veya İslâm’a 

karşı yürütülen kampanyalar, eylem ler artarak  sistem atik
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GİRİŞ

hâle geliyor. Ama daha ilginci ve karmaşığı, bizzat İslâm ül

kelerinde sözüm ona Müslümanların üretm ekte veya sergi

lemekte olduğu İslâmofobi örnekleri.

Laiklik duyarlılıkları adına sergilenen söylem ve uygula

m aların nasıl İslâmofobik örnekler ürettiğini Türkiye'de en 

çarpıcı biçimde yaşadık. Dünyanın her yerinde ve tarihin her 

döneminde Müslüman kadının en önemli görünümünü temsil 

eden başörtüsü aleyhine sürdürülen söylem ve uygulamalar İs- 

lâmofobiyi başka yerlerde aramayı neredeyse anlamsız kılıyor.

Arap Baharı sürecine karşı başlatılan karşı devrim süreç

lerinin bizzat Arap devlet elitlerince gerekçeleri neredeyse 

tam am en İslâmofobik söylem lere başvurularak hazırlandı. 

İronik bir görünümü var bunun ama bir gerçek. Neticede İs

lâmofobik söylemin en büyük kaynağı Müslüman görünümlü 

Arap liderler oluyor. Müslüman Kardeşlerin iktidarına karşı 

sergilenen muhafazakâr tutum, açıkça İslâm’ın belli bir yo

rumunu mahkum etm ek ve düşm anlaştırm ak yoluyla işliyor. 

Bu ötekileştirici söylem Batı dünyasındaki kendiliğinden İs

lâmofobi ile kolaylıkla buluşuyor ve İslâm’ın Müslüman dün

yadaki siyasal ve toplumsal etkinliğine karşı kolay var olma 

imkânı bulan bir söyleme ve siyasete dönüşüyor.

Gelinen noktada çokkültürlülük, demokrasinin ve küre

sel dünyanın ideal durumu olarak tanımlanıyor. Ancak kü

reselleşm e beklendiği gibi kültürler arasındaki kaynaşmayı, 

tanışm ayı bir yandan artırırken, bir başka kanaldan bu kül

türlerin karşılaşm aları kültürlerin kendi farklarına varıp, bu 

farkları yüceltme gibi tepkiler ortaya koymalarına yol açıyor. 

Kuşkusuz bu süreçler iç içe, yan yana ve birlikte işleyebilmek- 

tedir. Çoğu kez gelişmeler, çokkültürlülüğün de sonuna gelin

miş olabileceği izlenimi uyandırmaktadır.
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KÜRESELLEŞME, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE SAHİCİLİK

Çokkültürlülük “Blok Tasawur”a Yenik Düşer mi?

Charles Taylor ismi, özellikle çokkültürlülük konusunda ken

dine özgü tutarlı çizgisiyle bilinir. İlerleyen sayfalarda yer yer 

değineceğimiz çalışmalarıyla, Taylor, farklı kültürlerin, cema

atlerin modern bir toplum içinde onurlarından taviz vermek 

zorunda bırakılmadan bir arada yaşayabilmelerinin imkânını 

araştıran çalışmalarıyla ateşli birçokkültürlülük taraftan  pro

fili çizer. Uzun süredir yaşam akta olduğu Kanada’da çokkül

türlülük politikalarının dünyanın her tarafından daha ileri bir 

seviye tutturm asında etkili olduğu düşünülüyor.

Kanada'da farklı etnik ve dinsel grupların taleplerini de

ğerlendirip özgürlük alanlarını genişletm e işlerini düzenle

mek üzere özel bir Çokkültürlülük Bakanlığı bile bulunuyor. 

Bu bakanlığın çözdüğü m eseleler ise çok ilginç. Mesela, nor

malde yasak olduğu halde dininin bir gereği olarak kama ta 

şım ak zorunda olduğu bilinen bir Sih müminine resm i görevi 

esnasında kama taşım a özgürlüğü; yine dini gereği başına 

sarık geçirm esi gereken bir Hintliye bu özgürlüğü tanım ış.

Kültürü besleyen din kadar gelenekleri de ciddiye alan 

Kanada’da, yerli bir grup, geleneklerinde yeri olduğu gerek

çesiyle "balina avlama hakkı" talep etm iş ve normalde yasak 

olduğu halde kültürel farklılıklarına saygı çerçevesinde bu 

hakkı elde etmiş. Bu durum çevreci veya hayvan hakları sa

vunucularınca eleştirilm iş. Ancak Türkiye'den bakınca şaşı

racağımız şekilde, eleştiri hayvanların farklı gelenekler ge

rekçesiyle öldürülem eyeceği tem elinde değil aksine, yerli 

Amerikan geleneklerinin balina öldürmek gibi bir zorunluluk 

barındırmadığı temelinde yapılmış. Yani meseleyi türban ko

nusuna çevirirsek, bu tartışm a gelip Müslümanların dininin 

gerçekten türbanı emredip emretmeyeceği sorusuna dayanır.
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