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ÖNSÖZ 

Bu tez çalışmasından kitaplaştırılan eser, 2011 Haziran ayı içerisinde 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi 

ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi Programında 

tamamlanmış olan yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Tez 

çalışmasının danışmanlığını Prof. Dr. Berrin Koyuncu Lorasdağı 

gerçekleştirmiştir. İgili çalışma ile özellikle Batı Avrupa’daki 

Müslüman göçmenlerin (1960’lar itibari ile Mağrip ülkeleri ve 

Türkiye’den gerçekleşen göçler neticesinde yerleşenlerin) çalışma 

amacıyla gitmiş oldukları ülkelerde kurmuş olduğu kültürel, sosyal 

ilişkilerin bir analizi yapılmıştır. Teorik bir çalışma olan bu eser 

içerisinde özellikle küreselleşme ile beraber ortaya konan kimlik ve 

kültür temelli kabullerin Batı Avrupa ülkelerinde modernizm ve 

Avrupalılık ile yakın ilişkisi ele alınmakta olup, Avrupa-

merkeziyetçilik kavramı tartışmaya açılmıştır. Çalışma sadece 

uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında değil sosyoloji alanında 

da katkı sağlamayı ve gerek alanla ilgilenen akademisyenleri gerekse 

konuya meraklı okurları oldukça derin bir tartışmanın ve 

sorgulamanın içine çekecektir.   
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GİRİŞ 

Küreselleşme, 16. yüzyıl coğrafi keşifleri ile başlayan ve 

günümüzdeki yaşanan bilgi teknolojisi ile hız kazanan uzun bir süreci 

kapsamaktadır (Amin, 2008). Bu süreç temelde siyasi, ekonomik ve 

kültürel çerçeveler ile incelenmektedir. Ulus-devletlerin dönüşümü, 

ulus-üstü ve uluslararası değişimlerin yaşanması, küresel yönetişim 

(Global Governance) gibi kavramları kapsayan “Yeni Dünya Düzeni”, 

küreselleşmenin etkilediği pek çok durumu içinde barındırmaktadır. 

Bu düzen, kültür temelli farklılıkların kabul edilmesi ve tanınmasına 

yönelik iktidar ilişkilerinin geliştiği bir süreçtir (Keyman, 2007). Bu 

sebepten küreselleşmenin kültür ile ilişkisi, siyasi ve ekonomik alanlar 

ile olan ilişkisinden daha karmaşık bir anlam ifade etmektedir. 

Tomlinson’ın belirttiği gibi küreselleşmenin karmaşık bağlantılılık 

ilişkisi (Tomlinson 2004), David Harvey ve Anthony Giddens’ın 

özellikle üzerinde durduğu zaman-uzam sıkışmasının ve zaman-uzam 

uzaklaşmasının (Inda&Rosaldo, 2002:5-7) yaratmış olduğu belirsizlik 

ortamının bir sonucudur. Zaman-uzam uzaklaşması ve zaman-uzam 

sıkışması, gelişen bilgi teknolojisi ile hızlanan iletişim ağları ve 

ilişkilerinin daha kısa sürede daha etkili sonuçlar ortaya çıkarmasına 

neden olmaktadır. Giddens, bu durumu zaman ve uzam arasındaki 

varlık ve yokluk halinin birleşmesi olarak ifade eder. Denebilir ki artık 

bir zaman diliminde sahip olduğumuz ya da etkilendiğimiz şey ya da 

durum, içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde elimizde 

olmayan ya da yokluğunu yaşadığımız bir durum olabilmektedir 

(Giddens, 2006).  Bu durum ise küreselleşmenin kaygan bir zemin 
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üzerinde yer almasına ve kurulan ilişkilerin muğlaklaşmasına sebep 

olmaktadır. Zaman-uzam algısının değişmesiyle oluşan belirsizlik 

durumu sebebiyle küreselleşmenin modernleşmenin sahip olduğu 

doğrusal ilerlemeye sahip olmadığı belirtilmektedir (Bauman, 2003; 

Wagner, 2005). Ancak küreselleşme, Appadurai’nin belirttiği gibi, 

farklı akışlar üzerinden birbiri ile sürekli etkileşim ve değişim halinde 

olan bir ağ gibi ilerlemektedir (Appadurai, 1996). 

Küreselleşme, bu muğlaklık ve karmaşık ilişkiler tanımı üzerinden 

farklı bakış açıları ile açıklanmaktadır. Hiperküreselleşmeciler 

(Hyperglobalizers), Şüpheciler (Sceptics), Dönüşümcüler 

(Tranformationalists) olarak ayrılan küreselleşmeye dair bakış açıları 

kültürel, ekonomik ve siyasal temelde ele alınmaktadır (Held& 

McGrew& Goldblatt& Perraton, 1999: 2)2.   

 

Küreselleşme ve kültür ilişkisi de bu paralelde homojenleştirme, 

melezleşme ve Küyerelleşme, son olarak da çatışma bakış açılarından 

ele alınmaktadır. Homojenleştirici bakış açısı, birbirine dönüştürülen 

kültürlerin iktidar ilişkisini ifade eder. Bu ilişki genel olarak 

Amerikanlaştırma kavramıyla ifade edilse de özünde baskın bir 

kültürün diğer kültürü değiştirmesi ya da dönüştürmesi düşüncesini 

içermektedir (Appadurai, 1996). Melezleşme ve Küyerelleşme, 

kültürlerin birbirlerine karışması halidir. Ancak melezleşme halinde 

birbirlerine karışan kültürler, sonuçta yeni ve her iki kültürden farklı 

bir durum halini almaktadır. Küyerelleşme ise her birleşen unsurun da 

 
2 Kavramların Türkçe çevirileri Kudret Bülbül’ün “Küreselleşme Okumaları” 

(2006) isimli kitabından alınmıştır.  
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özelliklerinin sürdürüldüğü bir durum ortaya çıkmaktadır. Roland 

Robertson tarafından ele alınan küyerelleşme, küreselleşmenin 

yerellikler üzerindeki mikro etkisinin sonucu olarak tanımlanmaktadır 

(Robertson, 2006). Dolayısıyla küyerelleşme, küresel olan karşısında 

yerelin değişimi ve birleşimi ile ortaya çıkan bir karışım olarak ifade 

edilebilir. Kutuplaşma bakış açısı ise kültürlerin birbirleri ile çatışma 

halinde olduğunu savunur. “McWorld vs. Jihad” (Barber, 2006) ve 

Medeniyetler Çatışması (Huntington, 2006) üzerinden örneklenen bu 

durum, aynı zamanda Doğu ile Batı arasındaki çatışma ilişkisinin bir 

yansımasıdır. Bu bağlamda Batı ile Batılı olmayan arasındaki ilişki, 

ayrışma ve ayrıştırma temelinde açıklanmaktadır.  

 

Bu noktada vurgulanması gereken küreselleşmenin kültür ile olan 

yakın ilişkisinin kültür kavramının yapısı ile ilgili olduğudur. Kültür 

kavramı, inanç, adet, gelenek ve göreneklerinin bütünü olarak 

toplumların farklılaşmasına sebep olmaktadır. Ancak kültürel olarak 

sahip olunan değerler, bir toplumun bütünleştirici rolünü de 

üstlenmektedir. Bu sebepten kültürün ortak ve tek bir tanımı 

yapılamamaktadır (Bauman, 1999).  

 

Toplumun temel unsuru olduğu bu tanımlamalar paralelinde kültür ve 

küreselleşme arasındaki ilişki, kültürün iktidar aracına 

dönüştürülmesine sebep olan “Ben ve Öteki” ilişkisi ile yakından 

ilgilidir (Hall, 1998: 179). “Ben”, “Öteki”yi kendisi olmayan, 

kendisinden farklı olarak tanımlamaktadır (Schnapper, 2005). 

Dolayısıyla kültür, farklı değerler ile tanımlanabilen yapısı sayesinde 
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“Ben ve Öteki” ilişkisi üzerinden iktidar aracı haline 

dönüştürülebilmektedir.  

 

Küreselleşmenin farklı kültürleri bir araya getirdiği somut durum göç 

olgusu ile yaşanmaktadır. Göç, küreselleşme çağından önce de var 

olan ve insanların sürekli hareket halinde olmasının getirdiği fiili bir 

durumdur (Held& McGrew& Goldblatt& Perraton, 1999:284-285). 

Ancak küreselleşme ile beraber göçün ortaya çıkardığı sonuçlar, göç 

eden gruplar ve göç alan toplumların arasındaki ilişkileri geçmişteki 

sömürge deneyimlerinden farklı bir boyuta taşımıştır (Hall, 1998). Bu 

yeni boyut, kültürel olarak farklılıkların ön plana çıktığı ve bu 

farklılıkların oluşturduğu bir iktidar durumunu ifade etmektedir.  

 

Tarihsel süreç ve yaşanan göç hareketleri göz önünde 

bulundurulduğunda kendisini göç ülkesi kabul eden Kanada, Amerika 

Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Avustralya gibi Anglosakson 

gelenekten gelen ülkelerdeki göç politikaları, Avrupa’daki göç 

politikalarından farklılık göstermektedir (Castles&Miller, 1998:5-6).  

Özellikle Batı Avrupa’da göç sonucu oluşan azınlık grupları, “Öteki 

olan göçmen azınlıklar ve kültürleri” genellemesi üzerinden “Avrupa 

kültürü” ile birlikte yaşama ve “bütünleştirilme/eklemlenmesi” çabası 

ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu bağlamda özellikle çalışmanın 

kapsamı içerisinde Batı Avrupa ile sınırlandırılmış olan inceleme, 

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve İsveç gibi ülkelerde 
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Anglosakson gelenekteki Çokkültürcülük3 politikalarından farklı 

ancak kültürlerin biraradalığı ve korunmasına vurgu yapan Avrupa’ya 

özgü Çokkültürcülük politikalarının ya da Yeni-Irkçılık politikalarının 

(Wallerstein& Balibar, 2007) hakim olduğunu göstermiştir. 

Çalışmanın kapsamı içerisinde detaylı olarak açıklanmış olan her iki 

politikanın yansıması olarak göçmenler ve göçmenlerin kültürü, 

“Avrupa toplumu” ve “Avrupa kültürü” karşısında “öteki grup” ve 

“öteki kültür” haline getirilmektedir. Bu ötekileştirme ve 

ötekileştirmenin meydana getirmiş olduğu “genelleme” / “indirgeme”, 

farklı kültürel ve etnik arka planlardan geldikleri halde göçmenlerin 

tek tipleştirilme çabasını ifade etmektedir. Bu sebeple çalışmanın, 

eleştirel bir bakış açısı ile var olan durumu ortaya koymak, 

kültüralizme düşen değerlendirme ve yaklaşımları ele almak amacıyla 

hareket etmektedir. 

 

Bu paralelde göçmenlerin yoğunlukta olduğu Batı Avrupa’daki 

ülkelerin göç ve göçmenler üzerine faaliyetleri, önemli bir veri olarak 

kabul edilir.  Batı Avrupa özelinde göç ve göçmen hareketleri 

incelenerek Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve İsveç gibi Avrupa 

ülkelerinin 1960’lar itibari ile ağırlıklı olarak Fas, Cezayir, Tunus ve 

Türkiye’den işgücü göçü aldıkları görülmektedir (Klausen, 2008). 4 

 
3 Kitap kapsamında “Çokkültürcülük” kavramı “Multiculturalism” kavramın 

karşılığı olarak kullanılmaktadır (Kymlicka, 1998; Kymlicka, 2004). 
4 Kitabın kapsamı Batı Avrupa ile sınırlandırılmıştır. Batı Avrupa içerisinde ise 

Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve İsveç seçilmiştir. Fransa, Almanya, 

Hollanda ve Belçika 1960’lar sonrasında özellikle Fas, Cezayir, Tunus gibi Mağrib 

ülkelerinden ve Türkiye’den göç almıştır. Bu göç, başlangıçta ekonomik talepler 

sonucunda gerçekleşmiştir. Göçe verilen tepkiler ve süreç göçmen ülkelerinin göç 

politikalarından farklılık göstermektedir. Bu yüzden Müslüman göçmenler ve bu 
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Bu sebepten çalışma içerisinde göçmen olarak incelenen ve ele alınan 

grup, Avrupa tarafından “Müslüman” kimliği ile ötekileştirilen 

Mağrib ya da Türkiye’den göçmüş alan gruplardır. Müslüman göçmen 

gruplar ile göç ettikleri ülkelerin halkları arasındaki ilişkiler, 

günümüze kadar gelen süreçte farklı evreler geçirmiştir ancak bu 

evrelerin genelinde göçmenlerin ötekileştirilmesi ve ayrıştırılması 

temel sorunsal olarak yer almaktadır. 

 

Özellikle 11 Eylül sonrası dönemde Müslüman göçmenlerin 

tanımlanması ve ötekileştirilmesi, üzerinde durulması gereken bir 

durumdur.  Çünkü 11 Eylül saldırıları sonrasında tepkiye dönüşen 

“Öteki” tanımlamaları ve “Müslüman göçmenlere” karşı yürütülen 

politikalar, post-sömürgeci kabullerin küreselleşme olgusu ile iç 

içeliğinin bir göstergesi haline gelmiştir. Stuart Hall’un üzerinde 

durmuş olduğu gibi “yeni zamanlar” olarak sanayi sonrası dönem artık 

kültürel farklılıkların daha çok ön plana çıktığı bir süreci ifade 

 
ülkelerin arasındaki kültür temelli ilişkiler önem kazanmaktadır (Fuller& Lesser, 

1995). Kitap kapsamına İsveç’in dahil edilmesi, bu ülkenin göçmen profilinin 

farklılık göstermesinin yanında İsveç toplumunun yapısının farklılık göstermesi ile 

yakından ilgilidir. Almanya, Fransa, Hollanda ya da Belçika’dan farklı olarak İsveç, 

homojen bir toplum örneği sergileyen ve tarihi arka plan olarak farklılık gösteren bir 

ülke olması sebebiyle göç ve göçmenlere yaklaşımı özellikle değerlendirme içerisine 
alınmıştır (Runblom, 1994:624). 

Büyük Britanya kitap kapsamına dahil edilmemiştir. Yoğun bir Müslüman nüfusa 

sahip olmasına rağmen Anglosakson bir gelenekten gelmesi, göç ve göçmen 

politikalarına yaklaşımının Kıta Avrupasından farklılık göstermesi sebebiyle 

incelemenin dışında tutulması uygun görülmüştür. Ancak Büyük Britanya örneğinde 

de Müslüman göçmenler ile olan ilişkiler benzer bir süreç izlemektedir. Yaklaşım 

olarak Kıta Avrupasından farklı göç politikaları uygulayan ülkede, özellikle 11 

Eylül saldırıları sonrası Müslüman göçmenlerin ötekileştirilmesi ve toplumda 

stigmalaştırılması dikkate değer bir durumdur (Werbner, 2005; 

Penninx&Rath&Groenendijk, 2005; Eatwell, 1997; Williamson& Khiabany, 2010; 

Williamson& Khiabany, 2008; Bourne, 2008; Sivanandan, 2006).  
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etmektedir. Bu süreç, göçmenler üzerinden yapılan ötekileştirmeler ve 

kültür indirgemeci düşünce sisteminin belirlediği göçmen 

tanımlamasını beraberinde getirmiştir. Olivier Roy ve Liz Fekete’nin 

de belirtmiş olduğu gibi Müslüman kimliği altında farklı kültürel 

değerlere sahip olan göçmenler tek tip bir Müslüman kültürü içerisine 

sokulmaktadır (Roy, 2004; Fekete, 2004).  

 

Galtung’un ifade etmiş olduğu Avrupa’nın evrenselcilik ve 

merkeziyetçilik durumu, “Avrupa değerlerini” “Öteki”si paralelinde 

belirlediği durumundan yola çıkarak Müslüman göçmenlerin “çevre” 

grubu olarak merkez olan Avrupa karşısında nasıl ve hangi temelde 

belirlendiğini açıklamakta yardımcı olmaktadır. Eleştirel bir bakış 

açısı taşıyan Galtung’un yaklaşımı dahilinde her durum için bir 

“Öteki”nin oluştuğu ve bu “Öteki” üzerinden “Ben”in belirlendiği 

temel argümandır. Ancak çalışma kapsamında sınırlandırılmış olan ve 

Müslüman göçmenler özelinde Batı Avrupa’daki durum, Avrupa 

değerlerinin merkeze alındığı bir düşünce sistemini sorgulamayı 

beraberinde getirmektedir. 5 

  

 
5 Galtung’un üzerinde durduğu insan haklarının evrenselliği ve belirlemeci yapısı, 

“Öteki”sine göre farklılaşan Avrupa değerlerinin temelde moderniteden beslendiğini 

gösteren bir örnektir. Bu sebeple kitabın kapsamı içerisinde de “Avrupa değerleri” 

olarak belirtilen ve belirtilecek olan yapı, modernitenin temel oluşturduğu 

“Avrupalılaşma” olgusunu ifade eden tüm değerler bütünüdür (Galtung,1978; 

Galtung,1999; Delanty& Rumford; 2005:6-7; Borneman& Fowler, 1997).  Bu 

değerler bütünü sadece AB içerisinde dahil edilmiş olan “Avrupalı değerleri” ile 

sınırlı değildir. Kapsamı içerisine giren “Öteki” ye bağlı olarak içeriğinin 

farklılaşabilmesinin yanında modernitenin taşıdığı tüm kültürel, sosyal, siyasi ve 

hukuki değerleri içinde barındırabilmektedir. 
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Avrupa’da Rönesans, Aydınlanma ve Fransız İhtilali ile yaşanan 

düşünsel süreç, modernizmin evrenselci, bütünleştirici ancak tikel 

yapısını meydana getirmiştir. Modernizm evrenselcilik ilkesini 

Avrupa değerlerinin belirlediği bir evrenselcilik üzerinden 

tanımlamaktadır. Bu doğrusal ilerleyen süreç, belirsizliklerin ortadan 

kaldırılmasını amaçlamaktadır. Modernizmin sahip olduğu 

evrenselcilik ilkesi ile Avrupa-merkeziyetçilik6 kavramı, Avrupa 

değerleri çerçevesinde gelişme göstermektedir. Arif Dirlik ve Samir 

Amin tarafından ifade edildiği gibi Avrupa-merkeziyetçilik, tarihsel 

sürecin yeniden şekillendirilmesi anlamına gelmektedir (Dirlik, 2009; 

Amin, 2008).  Dolayısıyla kimliklerin belirlenmesinde yol gösterici 

bir role sahip olan kavram, Avrupa’daki göçmenlerin tanımlanması ve 

Avrupalı kimliğinin yeniden üretimi için düşünsel arka plan 

sağlamaktadır.  

 

Avrupa-merkeziyetçilik düşüncesi ile kültürün iktidar aracına 

dönüşümü gerçekleştirmektedir. Avrupa-merkeziyetçilik, çalışma 

kapsamında ele alınan Müslüman göçmen olan Öteki’yi varlığını iki 

farklı durum üzerinden belirlemektedir. Bunlardan ilki, 

 
6 İngilizcede “Eurocentrism” olarak kullanılan ve Türkçe literatüre de çoğunlukla 
“Avrupa-merkezcilik” olarak çevrilmiş olan kavram, bu kitapta “Avrupa-

merkeziyetçilik” olarak kullanılacaktır. Bu durumun sebebi Onur İnce ve Koyuncu 

Lorasdağı tarafından da ifade edildiği gibi “Avrupa-merkezcilik” olarak ifade edilen 

kullanımın belirleyici ve hegemonik bir Avrupa olgusunun yeniden üretimine 

söylem üzerinden hizmet etmesidir (Koyuncu Lorasdağı & Onur İnce, 2004:243). 

Avrupa-merkeziyetçilik kullanımı ise söylem üzerinden Avrupa’nın merkezdeki 

konumuna karşı bir farkındalık yaratma halini içermektedir. İktidarın her alanda 

varlık gösterme ve kendisini yeniden üretme eğilimi taşıdığını dile getiren 

Foucault’nun söylem (discourse) üzerine yapmış olduğu vurgudan yola çıkarak 

kitabın kapsamında özellikle “Avrupa-merkeziyetçilik” kavramının kullanımı tercih 

edilerek kitabın amaç edindiği iktidara eleştirel bakış desteklenmektedir. 
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Fundamentalist (Köktendinci) İslami Hareketler olarak adlandırılan ve 

İslam’ın siyasal İslam haline dönüştüğü “İslamizm” olgusudur (Göle, 

2006; 12; Roy, 2004). Bu düşünce, Müslüman halkları ve özellikle 11 

Eylül sonrası değişen “Öteki” algısı ile Müslüman göçmenleri de, 

“potansiyel terörist” olarak sınıflandırarak dışlamayı ifade eder. İkinci 

olarak “Avrupa değerleri” ile İslam’ın birleştiği bir model öne süren 

“Avro-İslam”, İslam’ın “Avrupa değerleri” içerisinde 

şekillendirilmesidir (Tibi, 2001). “Avrupa değerleri” her iki durumda 

da baskın bir konumda bulunmaktadır.  

 

Bu noktadan hareketle bu çalışmanın temel amacı, küreselleşme, 

kültür ve Avrupa-merkeziyetçilik kavramları ekseninde Batı 

Avrupa’daki Müslüman göçmenler örneği üzerinden iktidar 

ilişkilerinin incelenmesidir. Çalışmanın kapsamı dahilinde Batı 

Avrupa’ya yaşanan göç ile Müslüman göçmenlerin Avrupalı ile 

arasındaki “Ben ve Öteki” ilişkisi konu edilecektir. 

 

Bu bağlamda çalışmaya başlarken, iki argümandan yola çıkılmıştır. 

Bunlardan ilki, Batı Avrupa’daki Müslüman göçmenler ile “Avrupalı” 

arasındaki farklılıkların kültür kavramı ile belirlenmiş olmasıdır. 

Diğer argüman ise, söz konusu bu kültür indirgemeciliğinin 

“Müslümanlık” ile özdeşleştirilerek Müslümanlık olgusunun iktidar 

aracı haline getirilmesidir. 

 

Bu argümanlardan hareketle ulaşılmak istenen hedeflerden ilki, 

küreselleşme kavramı ve küreselleşme-kültür ilişkisi incelenerek 
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Avrupa ve Avrupalı olmayan (“Müslüman Göçmen”) arasındaki ben 

ve öteki ilişkisi üzerinden kültürün hegemonya aracına 

dönüştürülüşünün ifade edilmesidir.  

 

İkinci hedef ise kültürcülük (kültüralizm) (Amin, 2006) algısının Batı 

Avrupa’da nasıl bir yansıması olduğu ve Müslüman göçmenlerin, 

nasıl ötekileştirildiğidir. Çünkü 1960’lardan günümüze gelen süreçte 

göçmenlerin göç ettikleri ülkelerle birleşmeleri/bütünleşmeleri 

uygulanan bütün politikalara rağmen halen sorunludur.  Kültürel 

çeşitliliği ya da kültürel bütünleşmeyi temel alan politika ve bakış 

açıları kültürlerin korunmasını ya da biraradalığını amaçlamaktadır. 

Ancak bugün göçmenler, kültürlerini ya toplumun dışında yaşadıkları 

(abject’e dönüştürüldükleri) gettolara, banliyölere/ paralel yaşam 

alanlarına taşımak zorunda kalmışlar ya da göç ettikleri ülkenin 

kültürünün gerektirdikleri doğrultusunda kendi kültürlerini 

dönüştürme zorunluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır (Kinnvall, 

2004:753).7  

 

Küreselleşme ve kültür kavramlarının genel bir açıklaması yapılarak 

Batı Avrupa özeline inilen bu çalışmada, incelemenin çalışmanın 

argümanından yola çıkarak Müslüman göçmenlerin yoğunluklu olarak 

yaşadığı Batı Avrupa ülkelerindeki (Almanya, Fransa, Hollanda, 

Belçika ve İsveç) göçmen grupları ve göç politikaları üzerine 

yoğunlaşılması uygun bulunmuştur. Çalışmanın kapsadığı süreç ise 

 
7 “Abjection” olarak belirtilen küreselleşme içindeki travmatik değişimlerdir ki 

bunlar kimliğin sistemin ya da düzenin tahrip edilmesidir. Abject durumu, tanıdık 

olan “yabancının” tehlike haline dönüşmesi anlamına gelir. 
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Avrupa’ya göçlerin yaşandığı 1960’lardan özellikle 11 Eylül 2001’de 

yaşanan saldırıların yansımalarını taşıyan ve günümüze gelen dönemi 

kapsamaktadır.   

 

Çalışmanın kapsamı içerisinde ele alınan zaman-uzam kavramları, 

“Ben”, “Öteki”, iktidar, kültür gibi kavramların üzerinden yürütülen 

çalışma, öncelikle var olan durumun bir değerlendirmesini ortaya 

koyarak eleştirel olarak yaklaştığı Müslüman göçmenler örneğini 

“konstruktivizm” (inşacılık) metodundan da yararlanarak ele almıştır.8 

Eleştirel bir çerçevede “kültüralizm” kavramının ve iktidar 

ilişkilerinin değerlendirmesini yapan bu çalışma, Avrupalılaşma 

kavramı üzerinden ele aldığı Batı Avrupa örneğini, küçük ölçekte 

“AB” ve AB’ye uyum faaliyetleri çerçevesinde bir sınırlandırma 

içerisine girmeden “Avrupa’nın modernizmden gelen değerlerinin” 

yansıması temelinde incelemiştir (Delanty& Rumford, 2005:5; 

Dunne& Kurki& Smith, 2010:182). Kitap içerisinde çalışmalarından 

ziyadesiyle yararlanılmış olan Johan Galtung’un Avrupalılaşma ve 

Avrupa değerlerine yaklaşımı, temel argümanları ve eleştirel bakışı 

destekler niteliktedir.  

 

Kitap konusunun ve içeriğinin belirlenmesi sırasında yapılan literatür 

taramasında küreselleşme ve göç üzerine birçok çalışma olduğu 

 
8 Avrupa değerlerine eleştirel bir yaklaşım içerisinde olan Zizek, Hall, Galtung, 

Amin ve Edward Said gibi düşünürlerin yaklaşımlarına ağırlıklı olarak yer verilen 

kitap çalışması, “Ben ve Öteki” ilişkisinin toplum inşacılığında temel alınan Ego ve 

Alter üzerinden ele alınan bir sosyal interaksiyon halini temel alması sebebiyle 

“inşacı” metoda paralel bir yöntem izlemiştir (Dunne& Kurki& Smith, 2010: 1178-

193). 
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gözlemlenmiştir. Küreselleşmenin siyaset biliminde yeni bir kavram 

olmasına rağmen üzerine yapılan çalışmaların yoğunluğundan dolayı 

kaynak problemi yaşanmamıştır. Ancak kaynakların ağırlıklı olarak 

İngilizce olması ve kavramların Türkçe karşılıklarının İngilizcedeki 

anlamını tam olarak sağlayamamasından bazı kavramların parantez 

içinde orijinal ifadelerinin kullanılması gerekli görülmüştür. Göç 

politikaları ve Avrupa’daki göçmenlerin durumu ile ilgili de pek çok 

kitap ve makaleye ulaşılmıştır. Bu kaynaklar içerisinden özellikle 

küreselleşme ve Avrupa-merkeziyetçilik kavramları ile bağlantıların 

kurulduğu kaynaklar seçilmiş ve kitabın içerisinde yer verilmiştir. 

  

Son olarak literatür taraması sırasında Avrupa-merkeziyetçilik 

kavramı üzerine eleştirel bakış açısı ile yazılmış kaynakların 

küreselleşme ve göç kaynakları kadar çok olmadığı fark edilmiştir. 

Mevcut kaynaklar ya “Avrupa-merkeziyetçilik” düşüncesini 

reddederek Avrupa’nın merkezileşmesi sürecine ve yeniden üretimine 

hizmet etmekte ya da oksidental bir bakış açısı ile Avrupa-

merkeziyetçilik düşüncesini ötekileştirmektedir. Bu durumla beraber 

mevcut kaynaklar içerisinde bu kitapta ele alınan Avrupa-

merkeziyetçilik, küreselleşme ve kültür kavramlarını bir arada 

inceleyen birçok önemli kaynak da bulunmuş ve incelenmiştir. 

Bunların başında çalışma kapsamında önemli bir yere sahip Arif 

Dirlik’in “Kriz, Kimlik ve Siyaset” (2009) adlı eseri yer almaktadır. 

Bir diğer önemli ve temel kaynak ise Samir Amin’in “Avrupa-

merkezcilik: Bir ideolojinin eleştirisi” (2007) adlı eseridir.  
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Kitabın literatüre katkısı ise, küreselleşme bağlamında kültür ve 

Avrupa-merkeziyetçilik kavramlarının ilişkisinin Batı Avrupa’daki 

Müslüman Göçmenler örneği üzerinden eleştirel bir incelemesinin 

yapılmasıdır. Çünkü incelendiği kadarıyla literatürde bu konu 

paralelinde yapılan çalışmalar, daha çok “kültürcülük” (kültüralizm) 

ekseninde kültür vurgusunun yapıldığı çalışmalardır. Aynı zamanda 

göçmenlerin kültür ve farklılıklarının yaşatılmasının gerekliliği 

üzerinde duran çalışmaların yanında kültür tahakkümünün 

küreselleşme ile nasıl yayıldığı üzerine yapılan çalışmalar da 

bulunmaktadır. John Tomlinson’ın “Kültürel Emperyalizm: Eleştirel 

Bir Giriş” (1999) ve “Küreselleşme ve Kültür” (2004) eserleri bu 

çalışma alanının örneklerindendir.  

 

Belirtilen çalışmalardan farklı olarak kitabın literatüre katmayı 

hedeflediği eleştirel okuma, Batı Avrupa’daki “Müslüman 

göçmenlerin” tek bir Müslüman kültürüne indirgenmesi ve bu 

sınırlandırma ile göçmenler üzerinde kurulan Avrupa-merkeziyetçi 

iktidar durumudur. Bu bağlamda Liz Fekete’nin “Enlightened 

fundamentalism? Immigration, feminism and the Right” (2004) adlı 

makalesi ve Olivier Roy’un “Globalized Islam: The Search for a New 

Ummah” (2004) adlı eseri, Müslümanların farklı kültürlerden 

geldikleri ve hepsinin tek bir kültür ile tanımlanması düşüncesinin 

eleştirisini yapan önemli bir referans kaynağıdır.  

 

Buradan hareketle 3 ana bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde 

küreselleşme ve kültür kavramlarının ilişkisi ele alınmıştır. Bu ilişki, 
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küreselleşmenin farklı bakış açılarından tanımlaması yapılarak ifade 

edilmiştir. Beraberinde kültürün tanımı ve “Ben-Öteki” ilişkisi 

açıklanarak küreselleşme içerisinde kültürün nasıl iktidar aracına 

dönüştürüldüğü üzerinde durulmuştur.  

 

Kitabın ikinci bölümünde öncelikle göç ve küreselleşme ilişkisi 

açıklanmaktadır. Daha sonra Batı Avrupa özeline inilerek 1960’lardan 

itibaren yaşanan göç ve göç politikaları değerlendirilmektedir. Göç 

sonucunda Müslüman göçmenler ve göç alan ülkelerdeki toplumlar 

arasındaki ilişkilerin değerlendirmesi yapılarak ötekileştirilen 

Müslüman göçmenlerin durumu ortaya konmaktadır. Bu bağlamda 

Batı Avrupa’da kültür indirgemeciliğinin nasıl bir yapı gösterdiği ve 

“Müslüman” olarak ayrıştırılan göçmenler ile “Avrupalı” arasındaki 

iktidar ilişkisi ele alınmaktadır. 

 

Kitabın üçüncü ve son bölümünde ise Avrupalı ile Avrupalı olmayan 

göçmenlerin kimliklerinin şekillendirilmesinin altında yatan sebepler 

üzerinde durulmuştur. Modernizm düşüncesinin küreselleşme çağına 

yansıması, Avrupa değerlerinin Avrupalı olmayanı tanımlamak ve 

belirlemek için kullanıldığı ortam ele alınmıştır. Bu paralelde Avrupa-

merkeziyetçilik kavramının tanımlaması yapılmış; Avrupa-

merkeziyetçilik kavramı ve küreselleşme ilişkisi, kültür şeyleşmesi 

üzerinden değerlendirilerek İslam’ın ve Müslüman göçmenlerin 

nesneleştirilmesi (metalaştırılması), “Fundamentalist (Köktendinci) 

İslami Hareketler” ve “Avro-İslam” (Tibi, 2001) örnekleri ile 

açıklanmıştır.  
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Kitabın sonuç bölümünde ise Avrupa-merkeziyetçi düşünce sisteminin 

Müslüman göçmenler örneği üzerinden kültür unsuru ile “ben ve 

öteki” ilişkiler ağının bir sonucu olarak ortaya çıkan örnek özelinden 

durumun eleştirel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Kültüralizme 

düşmeden kültür kavramının ele alındığı ve Müslümanlık kavramının 

araçsallaştırıldığı bir Avrupa-merkeziyetçi düşünce sisteminin, 

temelindeki iktidar ilişkileri ağının eleştirel bir okumasının 

amaçlandığı dile getirilmiştir.  
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1. BÖLÜM 

1.1. KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜR  

Küreselleşme kavramının kesin ve tek bir tanımı yapılamamaktadır. 

Ancak kültürel, siyasi ve ekonomik çerçevede etkilerinin 

değerlendirildiği görüşler bulunmaktadır. Bu bölüm içerisinde 

küreselleşmenin özellikle kültür ekseninde ele alınacak olması, 

içeriğinin çok boyutlu ve disiplinler arası özelliğini kaybedeceği ve 

tek boyutun egemen söylemleri üzerinden oluşturulacağı düşüncesini 

yaratmamalıdır. Aksine bu kitap, kültür kavramının küreselleşme 

içerisinde nasıl algılandığının anlaşılması ve yerinin netleştirilmesi 

için bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla bölüm 

içerisinde küreselleşmenin çok boyutluluğunun bilincinde olunarak 

kültür boyutunun üzerinde durulmaktadır. 

 

1.1.1.  Küreselleşme Kavramının Tarihsel Arka Planı ve 

Temel Bakış Açıları  

16. yüzyılda yaşanan coğrafi keşifler özellikle Avrupa kıtasındaki 

toplumların (başta İspanyol ve Portekizliler olmak üzere) farklı toprak 

parçalarını keşfetmeleri ve üzerinde yaşayan yerli halklar ile 

etkileşime girmelerini sağlamıştır. Takip eden dönemde ise toplumsal 

ilişkiler, temelde ticarete dayalı ve merkezde Avrupa’nın yer aldığı 

kolonyal bir yapı göstermiştir (Held&McGrew, 2007; Amin, 2007). 

“Yeni Dünya Düzeni” ile beraber süreç, farklı bir evreye geçmiş ve 

ulus-devletler arasında ağırlıklı olarak ekonomik ilişkilerin 

şekillendiği bir boyut kazanmıştır (Hersh, 2003:201). Yakın dönemde 

yaşanan teknolojik gelişmelerin etkisiyle bireyler, gruplar, toplumlar 



 

 
18 KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE AVRUPA-MERKEZİYETÇİLİK: MÜSLÜMAN 

GÖÇMENLER ÖRNEĞİ 

ve devletler arası ilişkiler etkileşime geçtikleri en hızlı duruma 

gelmişlerdir. Özellikle 1980’li yıllarla başlayan ve günümüze uzanan 

süreçte insanın, paranın ve bilginin hızlı mobilizasyonunu sağlayan 

teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak 

Tomlinson’ın belirtmiş olduğu karmaşık bağlantılılık durumu9, 

toplumsal ilişkilerin iç içe geçen bir hal almasına sebep olmuştur. 

Aynı zamanda bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi sonucu ortaya 

çıkan etkileşimler, küreselleşme kavramını çağımızın en çok tartışılan 

fenomenlerinden biri haline getirmiştir. Bu bağlamda küreselleşmeye 

ekonomik, siyasi, kültürel, teknolojik ve benzeri alanlarda birbirleriyle 

eş zamanlı yaşanan, aralarında karmaşık ilişkiler (Tomlinson, 

2004:31) bulunan bir olgu olarak bakmak gerekmektedir 

(Held&McGrew, 2007:3). 

 

Küreselleşme bütünleşme ve parçalanmayı içerisinde barındıran bir 

paradigmadır. Küreselleşmenin asıl diyalektiği – bütünleşme 

parçalanma diyalektiği-, küreselleşme paradigması içinde farklılığı 

küresel bir birliğin içine katarak çözmektir. Aslında bu, dünya veya 

küresel tarihin geçmişe göndermede bulunarak yapmak istediği şeydir; 

parçalanma eğilimlerine karşı birleşme eğilimlerini vurgulamak ve 

süreç içinde uzlaşmaz olabilecek farklılıkları yok etmektir (Dirlik, 

2009:80). Martha Van der Bly de küreselleşme tanımını 3 diyalektik 

üzerinden ele almıştır.  Bu diyalektikler sırasıyla;  

 

 
9 “Karmaşık Bağlantılılık” kavramı John Tomlinson’ın küreselleşme ve kültür 

ilişkisi paralelinde açıklamasını yaptığı bir kavramdır (Tomlinson, 2004:47). 
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(i) küreselleşmenin bir koşul olduğu iddiasına karşı 

küreselleşmenin bir süreç olduğu  

(ii) küreselleşmenin varolan bir gerçeklik ve küreselleşmenin 

bir gelecekbilimi (futurology)  olduğu 

(iii)  küreselleşmenin tek boyutlu ya da çok boyutlu olduğu 

durumlardır (Van der Bly, 2005:879).  

 

Bu diyalektikler, küreselleşme kavramını açıklarken değerlendirilen 

bakış açılarının bazı temel unsurlar üzerinden tanımlandığını ancak 

varılan sonuçlarda farklılık gösterdiklerini belirtmek adına önemlidir. 

Dolayısıyla, küreselleşme üzerine yapılacak olan değerlendirmeler, 

belli bir temel unsura bağlı kalındığında bile farklı sonuçların ortaya 

çıka(rıla)bileceği kaygan bir zemindir. Bu yüzden küreselleşmenin 

farklı disiplinler ile besleniyor olmasının getirdiği çeşitlilik tek bir 

çerçeve içinde “Küreselleşme, …dir.” olarak tanımlanmasının 

yapılabilmesini engellemektedir. 

  

Ulrich Beck’in ifade ettiği şekliyle küreselleşme ekoloji, kültür, 

ekonomi, politika ve sivil toplum oluşumlarını yan yana fakat 

birbirine indirgenmeyecek şekilde var eden ulus aşırı bir süreçtir 

(Beck, 1997; Sarıbay, 2004:19). Ulus aşırı bir yapı olarak tanımlanan 

küreselleşme, dünyanın sıkıştırılması, bir bütün olduğu bilincinin 

yoğunlaştırılması ve Marshal McLuhan’ın belirttiği “küresel köy” 

(global village) kavramıyla beraber gelişen bilgi teknolojisinin 

sağladığı bir küçülme halidir (Robertson, 2006:93; Robins, 2007:239-

246). Küreselleşme, merkezi ya da kontrol masası olmayan (Bauman, 
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1999; Sarıbay, 2004:17) disiplinler arası bir süreç olarak uzlaşıdan çok 

çatışma ve zıtlık durumu olarak da ifade edilmektedir (Pieterse, 

2004:3).  

 

Küreselleşme tanımlanırken “Batılılaşma”,“Modernite” ve “Kültür” 

kavramları temel unsurlar olarak alınmaktadır (Krishnaswamy, 

2002:103). Bazı görüşlere göre küreselleşme, modern kültürün 

merkezinde; kültür pratiklerinde yer almaktadır. Aynı zamanda 

modernizm, hegemonik ve homojenleştirme eğilimli bir “Batı Projesi” 

olarak tüm dünyaya yayılma amacında olduğu da vurgulanmaktadır 

(Eisenstadt, 2001:27). Çünkü Sternberg’e göre modernite, doğası 

gereği yayılmacı ve yeni bir düzen kurma amacına yöneliktir. Eski 

olan düzeni ortadan kaldırır. Bu açıdan bakıldığında küreselleşmenin 

bugün gelmiş olduğu nokta daha net anlaşılabilmektedir (Sternberg, 

2001:79). George Modelski ise, “1500’e kadar, “modern” dünya 

siyasetinin tipik özelliklerinin Avrupa’da embriyo halinde 

sezilebildiğini; küreselleşme sürecinde bu özelliklerin bütün küresel 

sistemin tipik özellikleri haline geldiğini” ifade eder (Modelski, 

2006:195-196). Dolayısıyla Batı’nın temel değerlerinden olan 

modernite10, küreselleşmenin temel besleyici unsuru olarak kabul 

edilmektedir. Aynı zamanda 16.-19. yüzyıllar arasında Batı’nın 

emperyalist büyümesinin tarihsel süreçteki devamı niteliğini ve 

küresel kültür hegemonyasının artışının tarihsel modelini temsil ettiği 

de savunulan görüşler arasındadır (Inda&Rosaldo, 2002:14).  Anthony 

 
10 Kitap kapsamında olan modernite kavramı 3. bölüm içerisinde detaylı olarak ele 

alınacaktır. Bu kısımda modernite kavramının ele alınması, küreselleşmeyi 

tanımlayan ve besleyen temel unsurlardan biri olması nedeniyledir. 
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Giddens da modernitenin özü itibariyle küreselleştirici olduğunu dile 

getirir (Giddens, 2006:203). Çünkü Giddens’a göre küreselleşme, 

modernizasyon ile ilişkili olarak 16. yüzyıldan günümüze bir süreçtir. 

Bugün bu süreç teknolojinin hızla gelişmesi ile zaman ve uzam 

kavramları11 arasındaki ilişkinin yeni boyutunu içerir (Giddens, 2004; 

Waters, 2001:15). Küreselleşmenin zaman ve uzam boyutlarında 

yaratmış olduğu esneklik, bölgelerarası karşılıklı bağımlılık, toplumsal 

faaliyet; güç ağlarının erişiminin genişlemesi ve uzaktaki eylemin 

olasılığının bir araya getirilmesi anlamına gelmektedir. Tüm bunların 

yanında küresel karşılıklı bağımlılığın yoğunluğunun artması ve 

uzaması küresel etkileşim ve sürecin hızlanması anlamına da 

gelmektedir. Çünkü ulaşım ve iletişimin dünya çapındaki gelişimi 

fikirlerin, malların, bilginin, sermayenin ve insanların küresel 

yayılımının potansiyel hızını artırmaktadır (Held& McGrew& 

Goldblatt& Perraton, 2006:186). Tüm bu çıkarımlar paralelinde 

küreselleşme tikel bir durumdan ziyade bir süreci veya süreçleri 

içerisinde barındırmaktadır. Tek düze bir mantığı değil, bölgeler arası 

ağların ve etkileşim sistemlerinin doğuşunu yansıtmaktadır (Held& 

McGrew& Goldblatt& Perraton, 2006:188). 

 

 
11 Zaman ve uzam sıkışması (time and space compression) ya da uzaklaşması (time 

and space distinciation) durumu bireyler, gruplar, toplumlar arasındaki ilişkileri 

tanımlarken vurgulanan bir olgudur. Günümüzde teknolojinin hız kazanmasının ve 

iletişim ağlarının derinleşerek güçlenmesinin bir sonucu olarak ilişkilerin girift hale 

geldiği vurgusu yapılmaktadır. Özellikle Giddens’in küreselleşmeyi açıklarken 

üzerinde durduğu zaman ve uzam durumu, toplumsal ilişkileri, farklı yerellikleri 

birbirine bağlayan dünya çapındaki etkileşimlerin yoğunlaşması olarak 

tanımlanabilir. Günümüzde dünyanın herhangi bir yerinde olan bir durum, ondan 

sınırsız uzaklıkta başka bir yerdeki durumu etkileyebilmektedir (Giddens, 

2006:204). 
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Küreselleşmenin belirtilmiş olan ve birbirlerinden farklılık gösteren 

açıklamaları, çok boyutlu yapısından kaynaklanmaktadır. Ancak 

kavram, farklı boyutları göz önünde bulundurularak 3 temel bakış 

açısı altında değerlendirilmektedir.  

 

Küreselleşme kavramı, ilk olarak 1960’ların başında ekonomik 

bağlamda kullanılmaya ve önem kazanmaya başlamıştır (Eisenstadt 

2001:489). Özellikle Batı toplumlarında ekonomik ve siyasi 

bağlantılarla gelişmeye başlayan bu “altın çağ”, siyasi, ekonomik ve 

kültürel çerçevede yerel ve uluslararası ilişkilerde gündeme gelmiştir 

(Held&McGrew, 2007:1). Küreselleşme çok boyutlu ve çok aktörlü 

bir olgudur (Held& McGrew& Goldblatt& Perraton, 2006:188). 

Dolayısıyla tek bir tanımı yapılamamaktadır. Ancak farklı bakış 

açıları bağlamında yaklaşımlar ve tanımlamalar bulunmaktadır.  

 

Küreselleşmenin kavramsal olarak kapsadığı alanın geniş olması ve 

tikel bir durum olmaması sebebiyle kuramsal arka planının net 

anlaşılabilmesi, farklı bakış açılarının ele alınmasını gerektirmektedir. 

Literatürde 3 temel görüşe yer verilmektedir: Hiperküreselleşmeciler 

(Hyperglobalizers), Şüpheciler (Sceptics), Dönüşümcüler 

(Tranformationalists) olarak ayrılan bakış açıları kültürel, ekonomik 

ve siyasi temelde ele alınmaktadır (Held& McGrew& Goldblatt& 

Perraton, 1999:2; Held& McGrew& Goldblatt& Perraton, 2006:163).  

 

Hiperküreselleşmeci bakış açısı, küreselleşmenin “geleneksel ulus-

devlet”lerin yer almayacağı yeni bir çağ olduğunu belirtir ve ağırlıklı 

olarak neoliberal içerikli küresel bir ekonomik sistemi tanımlar. 
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Ekonomilerin ulussuzlaşmasının ticaret, finans ve üretimde 

uluslarötesi (transnational) ya da uluslarüstü (supranational) ağların 

kurulmasıyla sağlanacağı belirtilir. Hiperküreselleşmeciler, tek bir 

kültürün hakim olduğu homojenleşme durumunu savunmaktadırlar 

(Held& McGrew& Goldblatt& Perraton, 1999:3,327). 

 

Şüpheciler ise Hiperküreselleşmecilerin tersine küreselleşme hareketi 

içerisinde ekonomik ölçekten başlayarak her alanda tek bir bütün 

yerine “bölgeselleşme” durumunun mevcut olduğunu ifade ederler. 

Finans ve ticaret blokları, Avrupa, Asya-Pasifik ve Kuzey 

Amerika’dır (Held& McGrew& Goldblatt& Perraton, 1999:5). 

Küresel eşitsizlikler, uluslararası politikanın derinleşmesi ve 

medeniyetler çatışması göstermiştir ki “küresel yönetişim” (global 

governance) ve dünya düzeni yönetimi, Batı devletlerinin korunması 

üzerine kuruludur. Ulus devletlerin ya da egemenliklerin ortadan 

kalkacağı düşüncesi reddedilmektedir (Held& McGrew& Goldblatt& 

Perraton, 1999:6). Dolayısıyla küreselleşmenin bütünleştirici bir evre 

olduğu görüşünden ziyade tarihsel bir mit olduğu ve “bölgesel” 

faktörlerin gücünü artırıcı bir rol oynadığı görüşü hakimdir. 

Şüphecilerin kültüre bakış açısında ise bir kültürün diğerine karşı 

üstünlük kurmaya çalıştığı bir ortam tanımlanmaktadır. 

Küreselleşmenin kültür ortamının hegemonik bir kültür çerçevesinde 

şekilleneceği ve bunun “Batı” kültürü ekseninde gerçekleşeceği 

düşüncesi hakimdir (Wallerstein, 1990:31-57). 
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Dönüşümcüler ise küreselleşmeyi sosyal, siyasi ve ekonomik 

değişimlerin ve modern toplum yeni dünya düzeninin yeniden 

şekillenmesi için itici güç olarak değerlendirmektedirler. Bu görüş 

paralelinde dünya tarihte benzeri görülmemiş bir süreç içerisindedir. 

Bu süreç, uluslararası ile yerel; dış ilişkilerle iç ilişkilerin 

birbirlerinden ayrılamadığı bir durumdur. Küreselleşme toplumda her 

boyutta bir dönüşüm ortaya koymakta ve bu dönüşüm kitlesel bir 

sarsıntı gücü anlamına gelmektedir. Bu görüşte savunulan, farklı 

yapıların birbirleriyle beraber dönüşüm içerisinde olduğudur. 

Küreselleşme, güç dengelerini, ulusal hükümetlerin fonksiyonlarını ve 

otoritelerini yeniden yapılandırmaktadır (Held& McGrew& 

Goldblatt& Perraton, 1999:7,8). Dönüşümcüler, hem 

Hiperküreselleşmecilerin egemen ulus-devletin sonu retoriğini hem de 

Şüphecilerin “hiçbir şey değişmedi” iddiasını reddederler. Bunların 

yerine, “Yeni rejim mutlak, bölünmez, toprak bütünlüğü olarak 

münhasır ve halk gücünün sıfır toplamlı şekli olan devletlerin 

geleneksel kavramlarını yerinden etmektedir” görüşünü savunurlar 

(Held& McGrew& Goldblatt& Perraton, 2006:175). Dönüşümcüler, 

toplumların dönüşüm ve değişim içerisinde bulunduklarından kültürel 

melezler olduklarını belirtir ve bu paralelde yeni küresel kültür 

ağlarının kurulacağını savunurlar (Held& McGrew& Goldblatt& 

Perraton, 1999:327). 

 

1990 sonrası için “tarihin sonu dönemine” girdiğimiz önermesini 

yapan Francis Fukuyama’nın öngörülerinin aksine “Yeni Dünya 

Düzeni” ile içine girilen küreselleşme, kültür temelli farklılıkların 
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kabul edilmesi ve tanınmasına yönelik iktidar ilişkilerinin geliştiği bir 

süreçtir (Fukuyama, 2006; Keyman, 2007).  Bu düzen, küreselleşme 

içerisinde farklı kültürel bakış açılarının ortaya çıkmasına neden 

olmuştur.  

 

Zygmunt Bauman’ın ifade ettiği gibi, “kültür” kavramı modern 

düşüncenin buluşlarından biri olarak modernitenin, farklılıkları 

kendince tanımlama çabasının bir ürünüdür (Bauman, 2003; Mert, 

1994:99). Bu sebepten de kültür, küreselleşme içerisinde belirleyici 

bir özelliğe sahiptir. Bu özellik, kültürün farklılıklarının korunması 

ötesinde farklılıkların sınırlarının belirleyicisi bir hegemonya aracı 

haline dönüşmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla kültür ve 

küreselleşme kavramlarının kavramsal ve kuramsal olarak ele 

alınması ile küreselleşme ve kültür arasındaki ilişkinin netleştirilmesi 

önemlidir.  

 

Zamansal ve mekansal sıkışmanın toplumları yakınlaştırması ya da iç 

içe geçirmesi, küreselleşmenin diğer unsurları olan teknolojik 

değişimler, ekonomik hareketler ve siyasi aktörlerin ötesinde 

insanların hayatlarını doğrudan etkileyen ve birbirine bağlayan 

kültürel bir yapı oluşturmaktadır (Pieterse, 2004:8). Bu bağlamda 

küreselleşme ve kültür ilişkisi, ayrıca 3 temel bakış açısı üzerinden ele 

alınır. Bu görüşler, küreselleşme süreci içerisinde kültür kavramının 

yerini analiz etmede yardımcı olmaktadır. Bunlardan ilki 

Homojenleştirme bakış açısıdır.  Bu görüşe göre; küreselleşme ile 

farklı kültürler bir noktada birleşme içerisine girerler (Mackay, 
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2004:57) Kutuplaşma (Polarization) bakış açısı ise kültürler 

arasındaki çatışmayı temel alır. Özellikle Batı ile rakipleri arasındaki 

çatışma durumu olarak tanımlanabilmektedir. Son çalışmada ise 

Melezleşme (Hybridization) ve Küyerelleşme (Glocalization) bakış 

açılarıdır (Holton, 2000:141; Robertson, 2000; Robertson, 1996).    

 

Homojenleştirmeci bakış, Batı temelli kültürel alışkanlıklar ve 

değerlerin küresel ekonomik ilişkilerin bir sonucu olarak “Coca-

Colonization” , “McDonaldization” ya da “Americanization” ifadeleri 

ile adlandırılan kültürel kaynaşma durumudur. 1950’ler sonrasında 

Coca- Cola ya da McDonald’s birer kültürel simge olmuştur (Holton, 

2000:142). Bu simgeler, Batı kültürünün merkezde yer aldığı diğer 

kültürler üzerinde ekonomik, siyasi ve kültürel olarak kurulmuş 

iktidarını ifade ederler (Holton, 2000:144; Ritzer&Stillman, 2003:30-

49). 

 

McDonaldslaştırma örneği üzerinden ele alınan homojenleştirme, 

kültürün belli bir standart içinde ele alınması anlamına gelmektedir. 

Görüş, Ritzer tarafından farklı kültürlerin din, eğitim, adalet …vb 

çerçeveler içerisinde standartlaştırılması olarak ifade edilmektedir 

(Ritzer&Stillman, 2003:36). Bu bağlamda Rana A. Aslanoğlu, 

Ritzer’in McDonaldslaştırma kavramını etkinlik, hesaplanabilirlik, 

öngörülebilirlik ve standartlaşma kavramlarıyla ilişkilendirmektedir. 

Etkinliği, günlük hayatta istek duyma ve doyuma ulaşma arasındaki 

zaman aralığının kısaldığını göstermesi açısından; hesaplanabilirliği 

paranın zaman ve harcanan emek karşılığı değerinin hesaplanmasını 
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kolaylaştırması açısından; öngörülebilirliğiyse sunulan ürünlerin 

standart hale getirilmesiyle tüketicinin aklına alternatif bir istek 

gelmemesinin sağlanması açısından vurgulamaktadır. Son olarak ise 

McDonaldslaştırma sürecinde geliştirilen teknolojilerle tüketicinin 

kontrol edilmesi gelmektedir. Tüm bu ilkelerle bir standartlaşma 

süreci ortaya çıkmaktadır (Aslanoğlu, 2000:336-337).  

 

Dolayısıyla bu görüşün temel noktası olan kültür de, belli bir standart 

içerisine yerleştirilmektedir. Böylece farklı kültürler bir grubun ya da 

toplumun kalıplarının müdahalesi ile tehdit altında kalmaktadır. 

Featherstone’un belirttiği gibi Amerikanlaşma kavramı paralelinde 

Amerika merkezdeki tek kültür değildir (Featherstone, 1990). Kültürü 

heterojen bir süreç olarak ele alan yaklaşımlarda belirtildiği gibi 

Amerika’nın karşısında ve dışında farklı merkezlerin etkisi 

gündemdedir (Aslanoğlu, 2000:337). Appadurai de homojenleştirme 

üzerine yapılan tartışmaların genellikle Amerikanlaştırma üzerinden 

yürüdüğünü ifade etmektedir.12 Oysa bu durum, Amerikanlaşmanın 

ötesinde yerlileştirme (indigenization) durumunun topluluklar 

içerisindeki şekillenişiyle ilgilidir. Küçük grupların karşılarındaki 

“Öteki”13 olan grup ile ilişkisi ve etkileşimi homojenleş(tir)me 

sonucunu getirmektedir. Amerikanlaşmak, farklı paralellerde büyük 

ölçekler tarafından yaratılan küçük ölçeklerde kültürel asimilasyon 

 
12 George Ritzer ve Todd Stillman’ın “Assesing McDonaldization, 

Americanization and Globalization” adlı makalelerinde McDonaldlaştırma tezi 

Amerikanlaştırma durumu ile beraber ele alınmaktadır. Bu paralelde 

Amerikanlaşma, McDonaldlaştırma’ nın bir alt derecesi olarak ele alınmaktadır 

(Ritzer&Stillman, 2003:35). 
13 “Ben ve Öteki” ilişkisi bölüm içerisinde detaylı olarak ele alınmaktadır. 
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durumlarının korkusu anlamına gelebilmektedir (Appadurai, 

1996:32).14 Standartlaşmanın standartlaştıran aktörleri 

değişebilmektedir. Ancak sonuçta varılmak istenen durum 

standartlaştıran aktöre dönüşmek/dönüştürülmektir.  

 

Küresel etkileşim ve kültür ilişkisi temelindeki bir diğer bakış açısı ise 

Hibridizasyon ya da melezleşmedir. Melezleşme, farklı kültürlerin bir 

aradalığı ve etkileşimi durumunu ele almaktadır. Bu durum temelde 

yerel olanın kendi sınırları ötesindeki ile girdiği karşılıklı etkileşimi 

ifade eder. Kültürel bölünmüşlükler ve sonucunda oluşan kültürel 

çoğulluklar arasındaki etkileşim sonucu karma bir durum 

oluşmaktadır.15 Statik bir yapı olmayan kültür, değişim içerisinde bir 

bütünlük göstermektedir. Bütünlük kültürel değerler arasındaki 

alışveriş sonucunda ortaya çıkan mozaik modeldir (Holton, 2000:150). 

Melezleşme, Hibridleşme ya da “Creolization”16 kavramları ile 

 
14 Appadurai’nin bu duruma verdiği örnek, “Bir Irian Jaya topluluğu için 

Endonezyalılaşmak, Amerikanlaşmaktan daha kaygı verici bir durum olabilir; ya da 

Koreliler için Japonlaşmak; Sri Lankalılar için Hintlileşmek, Ermeniler için 

Ruslaşmak korkusudur.”(Appadurai, 1990:295). 
15 Arif Dirlik, melezlik durumunu şeftali ve elmanın “melezlenmesi” benzetmesini 

kullanarak ifade etmektedir. Bu biyolojik melezleme, ortaya her iki meyvenin da 
özelliklerini taşıyan ancak ikisinden de farklı başka bir meyve olan “nektarin” 

meyvesini oluşturmaktadır. Küreselleşme kuramları içerisindeki melezlik durumu da 

bu bağlamda farklılıkların karışımı sonucu ortaya çıkan farklı bir durum olarak ele 

alınmaktadır (Dirlik,2009; Dirlik, 2002: 93-129). 
16 Pieterse’in “Global Melange” kitabında detaylı olarak yer verilmiş olan kavram – 

creolization-  creol kelimesinden türemektedir. Creol sözlüklere göre; 

1. farklı dillerden aldığı sözcüklerle karma bir dil olarak ortaya çıkıp kullanılan bir 

dili  

2. Karayiplerde ve Kuzey Amerika’da Afrikalı ve Avrupalı öğelerle birlikte taşıyan 

melez formları 

3. Güney Amerika’da ise, bu kıtada yaşayan Avrupa kökenlileri ifade etmektedir.  
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tanımlanan bakış açısı, kültürel farklılıkların ön plana çıkartılmasıyla 

bir bütünlük sağlamayı amaçlamaktadır. Çünkü küreselleşme, yerel 

kültür öğelerini öncü toplumların kültür kodlarıyla etkileşime sokarak 

ortak ve karma kültürel pratiklerin ve anlayışların oluşmasına katkıda 

bulunmaktadır (Tomlinson, 2004:193; Pieterse, 2004).    

 

Tomlinson’ın ifade ettiği gibi, melezlik düşüncesinin en temel unsuru 

basitçe “karışım”dır (Tomlinson, 2004:195). Ancak bu basit karışım 

bileşenler arasındaki tahakküm ilişkisi ile beraber 

değerlendirilmelidir. Çünkü bileşimde eşit şartların varlığından söz 

etmek oldukça zordur. Bu durum da, bir tarafın belirleyici olduğu ve 

diğer tarafın baskın olana göre şekil aldığı bir ortaklık durumu 

meydana getirebilmektedir. Dolayısıyla küresel kültürel sentez ve 

kültürlerin iç içe geçişini ifade eden melezleşme, belli bir belirleyiciye 

iktidar ortamı yaratabilmektedir. 

 

Bu paralelde küyerelleşme (Glocalization) ise melezleşmede olduğu 

gibi kültürlerin iç içelik durumu hakimdir. Ancak melezleşme 

durumundan yapısal olarak farklılık göstermektir. Robertson, 

küyerelleşme halini yerel ve küresel olanın bir araya gelmesi ve 

birbirleri ile etkileşim içine girmeleri sonucu oluşan durum olarak 

 
   Creolization ise, dünyaya Karayiplerin penceresinden ve İngilizceyi kendi yerel 

dilleriyle melezleştirerek oluşturdukları bir dilden bakmayı anlatmaktadır. Detaylı 

bilgi için Pieterse, 2004. 

  Aynı zamanda kavram melezleşme kuramı içerisinde İsveçli antropolog Ulf 

Hannerz tarafından tarihsel kökler olmayan ama küresel temasların bir sonucu olan 

yeni kültürel oluşumların ortaya çıkması anlamında kullanılmıştır (Sarıbay, 

2004:42).  
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tanımlamaktadır (Robertson, 1996:134).17 Ancak melezleşmeden 

farklı olarak küreselin yerel olan içerisinde varlığını devam 

ettirebilmesini sağlayan bir durum oluşturulmaktadır. Diğer bir değişle 

küyerelleşme, küreselin yerel içindeki yaşanan mikro tezahürü haline 

gelmesidir (Robertson, 1996:132).18 Buradan da anlaşılacağı gibi 

küyereli oluşturan küresel ve yerel parçalar ya da evrensel ve 

özgül/tikel (particular) bileşenler arasında bir iktidar ilişkisi 

oluşmaktadır. Yerelin farklılığı, küresel olana “eklemlenerek” yerelin 

de aşina olduğu ancak küresel bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu 

sebepten küyerelleşme bakış açısı da melezleşme gibi bileşenlerden 

birinin baskınlık durumu göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmelidir (Robertson, 1995).  

 

Küreselleşme ve kültür ilişkisinde son bakış açısı, 

Kutuplaşma/Çatışmadır. Çatışma bakış açısı, Homojenleşme, 

Melezleşme ve Küyerelleşme bakış açılarının tersine kültürlerin 

çatışma içinde olduklarını savunmaktadır. Bu bakış açının temel 

argümanı, Edward Said’in “Oryantalizm” adlı eserinin (2006) ortaya 

koyduğu kültürel ihtilaf ile açıklanabilir. Çatışma, Batı ile Batı-

 
17 Robertson, “Glocalization” kelimesinin Oxford Yeni Kelimeler Sözlüğü’ne göre 

“glocal” terimi ve “glocalization” süreç ismi olarak “global” ve “local” 

kelimelerinin kısaltılarak birleşmesiyle oluştuğunu belirtir. İlk çıkış yeri Japonyadır. 

Çıkış noktasıysa Japon iş dünyasında kullanılan ve yerel koşullara uyarlanan küresel 

bir taslak anlamına gelen “global localization” kelimesidir. Japon iş dünyasındaki 

kullanım ise çiftçilik tekniklerini yerel koşullara uyarlayıcı tarımsal bir ilke olan 

“birinin kendi arazisinde yaşaması”anlamına gelen ‘dochaku’ kelimesinden türeme 

‘dochakuka’ kelimesinden gelmektedir (Robertson, 1996:118)  
18 Bu duruma en iyi örnek; McDonald’s’ın ya da Coca-Cola’nın piyasaya girdiği 

ülkelerdeki gelenek ve görenekleri içeren reklam ya da satış stratejileri 

geliştirmeleridir. 
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olmayan arasında yapılanmış bir durumdur. Batı kültürel 

emperyalizmini yürütmek amacıyla, Batı-olmayanı “Öteki” olarak 

ortaya koyar (Holton, 2000:145; Said, 2000; Said, 2006). Çatışma ile 

ayrıştırma ve karşı karşıya getirme durumu, hegemonik bir işlemdir, 

amacı bir merkez kurma veya merkezleme (centering) yapmaktır. Bu 

merkez de Batı-merkezidir (Keyman&Mutman&Yeğenoğlu, 

1996:31). 

 

Benjamin Barber, çatışmacı (Kutuplaşma) bakış açısını “McWorld vs 

Jihad” olarak tanımlamaktadır.  “McWorld vs Jihad”, küreselleşme 

sürecini küresel ekonomi ve kültür eğilimleriyle geleneksel kültürlerin 

direnci olarak ele alır (Kellner, 2002:292). Barber’a göre küresel 

kültürel kutuplaşma, McWorld ile Jihad’ın çatışması anlamına 

gelmektedir. Bir tarafta küresel tüketim kapitalizmi, diğer tarafta ise 

haksızlığa uğramışlar adına adalet amacıyla köktendinci mücadele yer 

almaktadır. McWorld, özellikle Amerika başta olmak üzere tüm 

dünyaya yayılan Batı değerlerinin kombinasyonunu temsil ederken 

“Jihad” ise, “McWorld” değerlerine karşı savaşan her türlü hareket 

olarak kabul edilmektedir (Barber, 2006:29-36).  

 

Kutuplaşmacı görüşü genel çerçevede Batı ile Batılı olmayan 

arasındaki ayrım üzerinden açıklayan Samuel Huntington’a göre ise; 

Batı modern dönem öncesinde dahi Batı’dır. Batı’yı tanımlamak 

sadece tarihsel sürece bakarak karar verilecek bir durum değildir. Batı, 

bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu yüzden kültür temelinde 
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ayrıştırılan Batı medeniyeti19 ve “Öteki” medeniyetler arasında; kötü 

ile iyi, kutsal olan ve kutsal olmayan arasındaki karşıtlık şeklinde bir 

mücadele vardır (Huntington, 2006; Holton, 2000:148).  

 

Farklılıkların direnç ilişkisi kurduklarını savunan Samuel Huntington 

tarafından kutuplaşma bakış açısı, “Medeniyetler Çatışması” 

(Huntington, 2006) olarak tanımlanmaktadır. Medeniyetler çatışması, 

Fukuyama’nın tarihin sonu tezinde belirtmiş olduğu ideolojik 

evriminin son noktasına ulaştığı görüşünün (Fukuyama, 2006:228) 

aksine kültür ekseninde yeni dünya düzeninin çatışma kavramı 

üzerinden devam edeceği görüşünü savunmaktadır. 20 

 

Huntington’a göre Soğuk Savaşın bitişiyle uluslararası politika “Batı” 

aşamasından çıkmıştır. Artık ilişkiler ağı Batı ve Batılı olmayan 

üzerinden yürümektedir (Huntington, 2006:37). Bununla beraber 

Huntington, çatışma kaynağı olan medeniyetlerin özelliklerini yine 

aynı bakış açısı temelinde açıklamaktadır. Huntington’a göre: 

 

 Çatışmanın temeli, medeniyetler arası farklılıklardır. Bu 

farklılıklar, tarih, dil, gelenek ve özellikle de din zemininde 

yerleşmektedir. Dünya, küreselleşmenin bir sonucu olarak 

giderek küçülmekte ve medeniyetler arasındaki ilişkiler, 

farklılıkların farkındalığı ile kurulmaktadır. Ekonomik 

 
19 Medeniyet kavramı, Huntington tarafından kültür kavramının yerine 

kullanılmaktadır. Ancak bu kavramın kullanımı kültür ile eşanlamlılık ifade 

etmemektedir (Mozaffari, 2002:24-51). 
20  Fukuyama’nın tarihin tezi görüşü ile ilgili olarak detaylı bilgi için Fukuyama, 

2006: 227-265. 
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modernizasyon ve sosyal değişimler, ulus-devleti tanımlamakta 

ve yerel kimlikleri zayıflatmaktadır. Yerel kimliklerin 

zayıflamasının yarattığı boşluklar ise din olgusu ile 

doldurulmaktadır. Bu sebeple de içinde bulunduğumuz yüzyılın 

bu çerçevede medeniyet/dinlerin çatışması ile şekillenecektir 

(Huntington, 2006:37-38). 

 

Huntington’ın savunduğu bu düşüncede evrensel bir Batı medeniyeti 

bağlamında “Öteki” medeniyetlerin kültür temelinde sınırlarının 

tanınması ve bu sınırların “Batı” ve “Geri kalanlar” şeklinde bir 

yaklaşımla Batı’nın baskınlığının meşruiyeti sağlanmaktadır (Hersh, 

2003:206). Dolayısıyla denilebilir ki kutuplaşma durumunda, kültür 

ve medeniyet kavramları belirleyici ve ayrıştırıcı unsurlardır. Bu 

kavramların küreselleşme süreci içerisindeki tanımlamaları özellikle 

Batılı ve Batılı olmayanlar üzerinden kurulmaktadır. 

 

Küreselleşme ve kültür ilişkisini belirten bu bakış açıları farklılık 

göstermekle beraber belli noktalarda ortak bir görüşe sahiptirler. 

Homojenleştirme ve Melezleşme ve Küyerelleşme, modernizmin 

yenilenmiş, yeniden hayat bulmuş versiyonları olarak alınabilir 

(Pieterse, 2004:42) ve aynı paralelde kutuplaşma hali de modernizm 

ve Aydınlanma kavramları etrafında toplanmış olan bir grubun/ 

zümrenin/ kültürün/ medeniyetin belirleyiciliğini savunmaktadır. 

Dolayısıyla 3 bakış açısı içinde temelde geçerli olan modernizm 

paralelinde bir belirlemecilik hakimdir. 
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Küreselleşme ve kültür ilişkisinin tanımlandığı bakış açılarından çıkan 

sonuç, kültürün temel unsur olarak etkileşim ve bağlantılılık 

durumlarını şekillendirdiğidir. Küreselleşme ve kültür, birbirlerini 

besleyen ve birbirlerinden beslenen bir ilişki içerisindedir. Bu ilişki 

daha öncede belirttiğimiz gibi Tomlinson tarafından “karmaşık 

bağlantılılık” olgusuyla ifade edilir. Tomlinson, küreselleşmenin 

kültürle zaman ve mekan sıkışması içinde “karmaşık bir bağlantılılık” 

kurduğunu belirtir. Bu bağlantılılık durumu, bir uzaklığın farklı 

şekillerde algılanması; gelişen iletişim teknolojisiyle beraber mekan 

algısının zaman tarafından yok edilmesinin bir sonucudur (Tomlinson 

2004:14-15). Tomlinson, toplumsal boyutları birbirlerinden ayrılmaz 

kabul etmektedir (Tomlinson, 2004:33). Kültür de bu bağlantılılık 

içerisinde ilişkilerin iç içe geçtiği zemindir. Bu sebeple küreselleşme 

olgusu, günlük rutinlerin, faaliyetlerin genel olarak ilişkilerin girift 

hale geldiği kültürel analiz ile en belirgin şekilde biçimlenmekte ve 

anlaşılmaktadır. Çünkü kültürel değişim ve etkiler, insanların 

hayatlarına birebir nüfuz eden bir özelliğe sahiptir (Tomlinson, 2004: 

34).  

 

Bu paralelde Appadurai’nin “scape”ler üzerinden belirttiği kültürel 

akışlar, küreselleşmenin her alana yayılan yapısını göstermektedir. 

Appadurai, küreselleşmenin temel yansıması olan zaman-uzam baskı 

durumunun bir sonucu olarak toplumların birbirleriyle ilişkilerinin her 

alanda sıkı bir temas halinde ve her yöne akışlar içerisinde olduğunu 

belirtir. Bu etkileşim alanları, küresel kültürel akışlar (global cultural 

flows) vasıtasıyla gerçekleşmektedir (Appadurai, 1996). 
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Appadurai’nin 5 boyut içerisinde sınıflandırdığı bu kültürel akışlar, 

etno-mekan (ethnoscape), tekno-mekan (technoscape) , finans-mekan 

(finanscape), medya-mekan (mediascape)  ve fikri-mekan (ideoscape)  

başlıklarından oluşmaktadır.21 Etno-mekan, içinde yaşadığımız 

dünyayı değiştiren insanların (turistler, göçmenler, mülteciler, 

sürgünler, misafir işçiler ve hareket halindeki diğer insan grupları) 

oluşturduğu etkileşim alanıdır. Tekno-mekan, mekanik ve enformatik 

teknolojinin hızla akışının yarattığı alandır. Finans-mekan, uluslar 

arasında bugüne kadar görülmemiş hızda ve hacimde para akışı ve bu 

akışın ortaya çıkardığı piyasaların yayıldığı alandır. Medya-mekan, 

gazeteler, dergiler, televizyon istasyonları, film stüdyoları gibi 

enformasyon araçlarının elektronik olarak üretildiği ve kültürel 

temasların bu sayede sıklaşmasını sağlayan alandır. Son olarak fikri-

mekan ise, Aydınlanma kökenli ideoloji ve fikirlerin dayandığı 

kavramların (özgürlük, refah, haklar egemenlik, temsil ve demokrasi 

gibi) etkin olduğu alandır (Appadurai, 1996: 35-36). 

 

 
21 Burada yer alan alıntının aslı Appadurai’nin kendi makalesinden alınmıştır. Ancak 

–scape suffix’i ile oluşturulmuş olan kavramlar Mehmet Ali Sarıbay’ın 

Modernitenin İronisi Globalleşme kitabındaki çevirideki kullanımı referans alınarak 

türkçeleştirilmiştir. Detaylı bilgi için bkz Sarıbay, 2004: 42-43.  

Appadurai’nin makalesinde kavramların neden bu şekilde bir son ek (suffix) ile 

kullanıldığı açıklanmaktadır. -Scape son eki ile düzensiz yer şekilleri ifadesi 

verilmek istenmiştir. Bu ekin kullanılması, bu kavramların her durum ve koşulda 

aynı şekilde yorumlanmayacağını belirtmek amacıyladır. Yani farklı durumlar, farklı 

perspektiflerden farklı yapılar kurularak açıklanabilir. Bu durum da küreselleşmenin 

farklı boyutlarda farklı sonuçlar doğurabileceğini ifade etmektedir. Detaylı bilgi için 

bkz. Appadurai, 1996:33. 
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Appadurai’nin alanlar içerisinde ele aldığı durumlar küreselleşme 

içerisinde mesafelerin ortadan kalktığı ve bütünlük kazandığı bir 

süreci ifade eder. Bu mekanlar, Appadurai’nin “hayali dünyalar” 

(imagined worlds) olarak adlandırdığı, çoklu dünyaların tarihsel 

imgeler, kişiler ya da gruplarla tüm dünya etrafında yapı blokları 

olarak yayılmalarıdır (Appadurai, 1996:33). Küreselleşme farklı 

kültürlerin ya da grupların bir aradalığını bu 5 alan üzerinden 

birleştirmektedir. Dolayısıyla küreselleşme farklı kültüre sahip 

toplulukların ya da grupların birlikteliğini zaman ve mekan mesafesini 

ortadan kaldırarak içi içe geçirmektedir.  

 

Bu noktadan hareketle kültür- küreselleşme ilişkisinin anlaşılabilmesi 

için bir sonraki kısımda kültürün kavramsal arka planı üzerinde 

durulacaktır.  

 

1.1.2.  Küreselleşmenin Temel Unsuru: Kültür  

1.1.2.1. Kültür Kavramının Tanımı 

 

Toplumun temel öğelerinin başında gelen kültür hem ayırıcı hem de 

köklü bir yapı oluşturmayı sağlama özelliği ile toplumların 

farklılaştırıcı ve özgün bir unsuru olarak görülmektedir (Friedman, 

2000). Peter Burke, insanın toplumun bir üyesi olarak edindiği bilgi, 

inanç, sanat, ahlak, yasa, görenek ve herhangi bir yetenek ya da 

alışkanlığını içeren karmaşık bütünün kültür olduğunu ifade 

etmektedir (Burke, 2006:41). Karmaşık toplumsal ilişkilerin bir işlevi 

olan kültür, Raymond Williams’ın da altını çizdiği gibi günlük hayatın 

rutinlerinin çok ötesinde inanışlar ve değerler olarak ele alınan bir 
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kapsama sahiptir (Williams aktaran Holton, 2000:141; King, 

1998:101). 22 

 

Toplumsal ortamda hayat bulan insan için en önemli oluşumların 

başında yer alan kültür, en temelde yaşam tarzıdır. Bu anlamda kültür 

bir toplumun ve o toplumda yer alan bireylerin nasıl yaşadıkları, 

düşündükleri, eyledikleri, neyi ne şekilde ürettikleri sorularına karşılık 

gelmektedir. Bu sebepten bir toplumu, toplumsal grubu belirlemek, 

tanımak, tanımlamak doğrudan onun sahip olduğu kültür düzlemine 

bakmaktan geçmektedir (Tomlinson, 1999:139-140). Çünkü kültür, 

insanın bütününü ifade eden bir yapıdır.  Bu bakımdan toplumsal 

varlık olan insanın kimliğini, bakış açısını yaşam tarzını ortaya 

koyacak en önemli kavramların başında gelmektedir (Alver, 

2007:129). 

 

Kültürün toplum içindeki etkin rolünü vurgulayan bir başka 

kavramsallaştırmaya göre kültür, insanın ortaya koyduğu, içinde 

insanın var olduğu tüm gerçeklikler bütünüdür (Bhabha, 2007). Kültür 

kavramı ile insan dünyasını taşıyan, insan dünyasında gördüğümüz 

her şey anlaşılabilir. Doğanın insanlaştırılma biçimi, bu 

insanlaştırmaya özgü süreç ve verimi anlamına gelen kavram, 

dünyanın anlam varlığına ilişkin tüm düşünülebilirliklerini içerir. 

İnsan varoluşunun nasıl olduğunu ve ne ifade ettiğini tanımlar. İnsanın 

 
22Raymond Williams, kültürün tanımlamasını yaparken kültürün İngilizcede 

tanımlanması zor birkaç kelimeden biri olduğunu ifade etmiştir (Holton, 2000:141). 

Bu sebepten çalışma içerisinde kültür kavramının anlamına dair açıklama için birden 

fazla görüş ve yaklaşımın yer alması uygun görülmüştür. 
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nasıl düşündüğü, duyduğu; ne yaptığı, istediği; insanın kendisine nasıl 

baktığı, özünü nasıl gördüğü; değerlerini, hedeflerini, isteklerini nasıl 

düzenlediği kültürün öğeleri dahilindedir (Uygur, 2006:17). Bu 

yaklaşım, insanların etkileşim halinde olduğu ve sosyalleşme 

sürecinin yaşandığı her ortamda halihazırda var olan veya oluşacak 

olan kültür kuramının/paradigmasının ana savı olarak ele alınabilir.  

 

Tüm bu tanımlamaların ötesinde kültür, toplumların temel değerlerini 

barındıran bir yapı olması sebebiyle belirleyicilik özelliğine sahiptir. 

Aynı zamanda kültürün bu belirleyici rolü, karşılıklı bir ilişki 

düzeneğini içermektedir. Zygmunt Bauman’ın belirttiği gibi kültür, 

kültürel kodlar paralelinde toplumun şekillenmesini sağlayan ve 

toplum tarafından yaratılan bir kavramdır (Bauman, 1999; Abbott, 

2004:8). Bu durum, toplumu besleyen kültürün aynı zamanda 

toplumdan beslendiği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla toplum 

etkileşim içerisinde bulunduğu sürece kendisinin ve kültürün varlığı 

sürmektedir.  

 

Küreselleşme çağı içinde çevresel faktörlerden kopuk, kendi bütünü 

içinde bir toplumsal yaşam, mümkün olmamaktadır. Böylece 

küreselleşmenin zamansal ve uzamsal sıkışma sonucu yarattığı 

etkileşim ve bağlantılılıklar, farklı kültürlerin birbirlerini kontrol etme 

eğilimlerini ortaya çıkarmıştır (King, 1998). Bourse’nin belirttiği gibi 

kültürlerarası buluşma, yansız bir uzam değildir. Aksine kültürlerin 

çoğulluğunun ve hiyerarşisinin kendini göstermeye ve ifade etmeye 

çalıştığı, aynı zamanda her grubun kendi dünya görüşünü, kendi 
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değerlerini ve kendi kültürünü kabul ettirmek, baskın çıkarmak 

istediği bir yerdir (Bourse, 2009:225). Bu nedenle, Bourdieu’nun 

belirttiği gibi, “kültürlerarası iletişim ilişkileri” aynı zamanda 

tarafların arasında karşılıklı güç ilişkilerinin edimselleştiği sembolik 

iktidar ilişkileridir (Bourdieu, 1993). 

 

Bu bağlamda kültür, iktidar ilişkilerinin merkezindeki en temel unsur 

olmaktadır. Schiller, kültürün daha sonra “hegemonya” adını alacak 

şeyin işleyişi anlamına geldiğini ifade etmektedir (Schiller aktaran 

Eagleton, 2005:17). Toplumsal ve siyasi ilişkilerde hegemonya aracı 

olan kültür (Dirlik, 1987:14), toplumların birbirleri üzerinde kurmaya 

çalıştıkları iktidar ilişkilerinin merkezi konumundadır (Krishnaswamy, 

2002:115). Gramsci’nin de belirttiği gibi tarihsel süreçte sürekli var 

olan ve yaşam biçimleri olarak düşündüğümüz etkileşimlerin sonuçta 

aldığı biçim olan kültürün diğer bir kültür ile olan ilişkisi her zaman 

karşılıklı bir üstünlük durumuna sahne olmaktadır (Gramsci aktaran 

Crehan, 2006:109).  

 

Sturat Hall’un da üzerinde durmuş olduğu gibi kültür farklılıkların 

temel unsuru olarak çağımızda en çok vurgu yapılan kavram haline 

gelmiştir. Kültür ile şekillenen kimlikler, “var olma” ya da bir “olma” 

meselesi haline gelmiştir. Geçmişe olduğu kadar geleceğe de ait olan 

bu kavram, aidiyetliklerin sürdürülmesine hizmet etmektedir (Hall, 

1998:177).23 Bununla beraber küreselleşme ile ilişkilerin girift hale 

 
23 Hall, kültürel kimlik ile “Irkçılık” kavramının üzerinde durmaktadır. Özellikle 

“Siyah Irk” üzerinden yapılan ayrımcılığın günümüzdeki “yeni” halinin kültür ve 
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dönüşmesi kültürün etki alanını parçalı bir hale getirmektedir 

(Tomlinson, 2004; Baylis&Smith, 2006).   

 

Modern dünyanın parçalara ayrıldığı ve kültürel farklılıklar 

içerdiğinin kabul edilmeye başlandığı, sınıfsal hakların yerini öncelikli 

olarak kültürel hakların almaya başladığı, Batı’nın tarihsel 

dönüşümüyle kültürel aidiyetliklerinin önem kazandığı çağımızda   

kültür, küreselleşmenin temel belirleyici unsuru haline dönüşmüştür 

(Friedman, 2006:405). Bu bağlamda kültürün küreselleşme içinde bir 

iktidar aracına dönüşmesi, kültür belirleyiciliğinin de temelini 

oluşturmaktadır. Çünkü kültür, küreselleşme çağında tikel ve egemen 

bir kültür olmanın ötesinde çoğul kültürlerin varlığı vasıtasıyla parçalı 

bir yapının ancak yine tek bir kültürün- “Ben”in- varlığını 

beslemektedir (Hall, 2007). 

 

Hall’un “Sömürge Deneyimi sonrası” olarak ifade ettiği gibi 

küreselleşme çağında ırk temelli ayrıştırmaların yerini artık kültürel 

farklılıkları temel alan “benlik” durumu almıştır. Hall’a göre kültürel 

güç ve normalleştirme sebebiyle kendi kendimizi “Öteki” haline 

getiririz. Kişinin içindekine ait olan artık Öteki’dir. “Öteki”nin “Ben”e 

, “Ben”in de “Öteki”ne ihtiyacı vardır (Hall, 1998:178-180). 

Dolayısıyla “Ben”, kültür temelli bir güç ile ayrıştırılmakta ve aynı 

zamanda tanımlanmaktadır. Bu noktadan hareketle, Hall, 

 
kültürel kimlikler ile her alana yayıldığını ve “Öteki”nin bu temelde şekillendiğini 

vurgulamaktadır (Hall, 1998; Hall, 2005: 441-450; Hall, 1996, 12).  
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Foucault’nun iktidara bakış açısı paralelinde “Öteki” kavramının 

oluşturuluşuna dikkat çekmekte ve şöyle ifade etmektedir:24 

 

Bir özneyi ya da bir grup insanı baskın bir söylem içinde Öteki 

olarak konumlamak bir şeydir. Yalnızca dayatılmış istenç ve 

egemenlik meselesi olarak değil, içsel dürtü ve öznel normlara 

uydurma gücü ile de onları bu bilgiye maruz bırakmak tamamen 

başka bir şeydir (Hall, 1998:178). 

 

Kültürler, varlıklarını sürdürebilmeleri için iktidar mücadelesi ve 

baskınlık kurma eğilimindedirler. Bu baskınlık kurma eğiliminin 

altında yatan düşünce ise “Ben ve Öteki” ile açıklanabilir. Homi 

Bhabha’nın belirttiği gibi “Ben ve Öteki” tanımı vasıtasıyla 

odaklanılan amaç, kültürün tek bir parça, tek bir bütün olmadığı, 

hiçbir kültürün sadece bütünleyici de olmadığı yalnızca kendisi 

karşısında başka kültürler var olduğu için değil; onlar ile etkileşime 

girebildiği bir yapı olduğu için kendi varlığını devam ettirebildiği 

durumdur (Bhabha aktaran Rutherford, 1998:159). Dolayısıyla, 

kültürün küreselleşme içinde “Öteki” toplumlarla girmiş olduğu 

etkileşim hem kendisinin tanımlanmasını hem de “Öteki” kültürlerin 

varlığını ortaya koymaktadır. Bu durum, kültürün kurma faaliyetinde 

 
24 Foucault’nun iktidar kavramı, bireyin içselleştirdiği ve sorgulamadığı bir yapıdır. 

İktidar, her yerdedir. Her yerde olması sebebiyle, özne kendi hareket alanı içerisinde 

özgür iradesi ile varlık gösterdiği düşüncesindedir. Bu yüzden her özne de bir iktidar 

yapısını temsil eder. Ancak “baskın” olan iktidar tarafından “öteki” iktidar kontrol 

edilebilmektedir. Bu kontrol mekanizması, zorunlu ya da baskı ile değil, aksine 

“öteki” iktidarın kendi rızası ile gerçekleşmektedir. İşte bu nokta, iktidarın içinden 

çıkılamaz ve “her yerde olan” yapısını oluşturmaktadır (Foucault, 2003; Foucault, 

2006b). 



 

 
42 KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE AVRUPA-MERKEZİYETÇİLİK: MÜSLÜMAN 

GÖÇMENLER ÖRNEĞİ 

olduğu hegemonya ile yakın ilişkisini ve küreselleşme içindeki 

belirleyicilik rolünü anlamamıza yardımcı olmaktadır. 

 

Dolayısıyla kültürün toplumun sürekli etkileyen ve etkilenen unsuru 

olduğundan yola çıkarak küreselleşme ile ilişkisinin net anlaşılması ve 

küreselleşmenin temel unsuru olarak nasıl bir belirleyicilik ifade ettiği 

“Ben ve Öteki” kültürü ile anlaşılabilmektedir.  

 

1.1.2.2.  Küreselleşme ve Kültür: Ben ve Öteki İlişkisi  

Toplumların ya da grupların kültürel ilişkileri, “Öteki” ile oluşturulan 

aidiyetle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla “Ben” ve “Öteki” arasında 

kültür temelinde bir ilişki ağı ortaya çıkmaktadır. Aidiyetin “Öteki”ni 

tanımlama yoluyla “Ben”i yaratıyor oluşu, çoğu zaman taraflar 

arasında çatışma ve gerginlik ilişkisini yaratmaktadır (Hall, 2007). 

Çünkü bir ortamda “Ben” in sürekliliğinin sağlanabilmesi için 

“Öteki”nin varlığı gerekmekte ve ben, Öteki üstünde bir hegemonya 

kurmaktadır. Bu hegemonya ise iki taraf arasındaki etkileşim 

durumunun ana kaynağı olmaktadır (Onur İnce, 2003). Toplumsal 

farklılıklar ve iktidar ilişkisi devamlılığını/sürekliliğini “Öteki ve ben” 

arasındaki kültür ilişkisiyle yürütmektedir. Edward Said’in 

Oryantalizm düşüncesini açıklarken belirttiği gibi;  

 

 Her kültürün geliştirilmesi ve sürdürülmesi, başka, farklı ve 

yarışmacı bir “öteki ben”in varlığını gerektirir. Kimliğin yapımı, 

-çünkü kimlik ister Doğulu ister Batılı, Fransız ya da İngiliz 

olsun, farklı kolektif deneyimler hazinesi olduğu açıksa da 
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sonuçta bir yapımdır- gerçeklikleri her zaman “biz”e görelik 

taşıyan farklılıklarının durmadan yorumlanmasına ve yeniden 

yorumlanmasına tabi olan karşıtlar ve “ötekiler”ini yaratır. 

Kendi’nin ya da “öteki”nin kimliği, statik bir şey olmak şöyle 

dursun, tüm toplumlarda bireyleri ve kurumları içine alan bir 

çekişme içinde, üstünde çok çalışılan bir tarihsel, toplumsal, 

zihinsel ve siyasal süreçtir (Said, 2000:137). 

 

Bu bağlamda Mahmut Mutman da Ben-Öteki ilişkisi, “Batı’yı 

“Öteki”ne göre merkezlemek, basitçe Batı’yı hakim kılmak değil, 

Batı’yı ve “Öteki”ni hegemonik bir ilişki içinde birlikte kurmaktır ve 

bu iktidar sorunsalıdır.” diye ifade eder (Mutman aktaran Keyman, 

1996:17). Bu durum küreselleşme kuramlarının temel argümanı ile 

paralelik göstermekte ve kültürün belirleyici olarak “Ben ve Öteki” 

üzerinden iktidar aracına dönüşü anlamına gelmektedir.  

 

“Öteki ve Ben” ilişkisinin temelinde insan düşüncesinin ve eyleminin 

ön koşulu olan kategoriler yer almaktadır. Kategorileştirme, bilinmezi 

bilinir kılarak bireyin gündelik yaşantıyı yönlendirmesini, nesneler ve 

deneyimleri tanımlamasını sağlamaktadır (Schnapper, 2005:154; 

Zizek, 1998).25  Kategoriler, bireysel ve dolayısıyla kolektif oluşuma 

ilişkin toplumsal süreçlerin ürünü ve aynı zamanda sonucudur. 

 
25 Zizek, “A leftist Plea for “Eurocentrism ”(1998) adlı makalesinde “Ben ve Öteki” 

arasındaki ilişkinin psikoanalitik açıklamasını yapmaktadır. Bireyden yola çıkarak 

Öteki’nin her yer ve zamanda ortaya çıktığının vurgusunu yapmaktadır. Böylece 

yaşanan her durum için iktidarın üretiminin “Ben ve Öteki” ile sağlanabileceğini 

vurgular (Zizek, 1998). 
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Kategoriler ve genelleştirmeler üzerinden toplum, içgüdüsel bir 

hareketle kendine yakın olanlarla yaşama eğilimindedir. Yakınlık 

durumu, değerler ve inançlarla yüklenir (Schnapper, 2005:150). 

Tarihsel yakınlık, kategoriler ve genelleştirmelerde belirleyici faktör 

olarak alınabilir. Çünkü Sherif ve Tajfel tarafından geliştirilen 

toplumsal kimlik kuramında belirtilen aidiyet kavramı, bireyin 

“benliğini” ait ya da yakın olarak gördüğü grup ile bir hissetmesi 

anlamına gelmektedir (Schnapper, 2005:151). Dolayısıyla “Ben”, 

kendisini “Ben” olarak gördüğü grubu bir kategori, “Öteki” grup 

olarak kendisinden farklı gördüğü grubuysa karşısında bir kategori 

olarak görebilmektedir. “Ben ve Öteki”, bu paralelde 

değerlendirildiğinde farklılıkların ayrışması ve benzerliklerin 

birleştirici etken olduğu bir etkileşim ilişkisi ortaya koyar. 

 

 Bu ilişki ise toplumun temel değer, inanç ve tarihsel arka planını içine 

alan kültür etrafında şekillenmektedir. “Öteki”nin edinim şeklini 

belirleyen, kültürel paradigmalardır (Keyman, 2000:223). Ben ve 

Öteki ilişkisi, “Gemeinschaft-Gesellschaft” sorunsalından 

kaynaklanan ve kültürün ayrı ayrı öznelerin belirli tarihsel dönemde 

birbirleriyle etkileşimlerinde kullandıkları ortak değer olarak görülür 

(Keyman, 2000: 223; Tönnies, 2001). Her “benlik” durumu aidiyet 

grubu ile dış grup (Öteki) arasında görülen kuvvetli farklılaşma ve 

kendi benlik durumunu dayatmaya yönelik mücadelenin ürünü olarak 

ortaya çıkmaktadır. Aidiyet grubu, öteki grup karşısında kendisini 

tanımlar (Schnapper, 2005:151).  Bir diğer deyişle, “Ben” kendi 

aidiyet belirleyicisi kültürle, “Öteki” karşısında kendisini belirler. 
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Dolayısıyla, “Ben”, kendini belirlediği her evrede “Öteki”nin de 

sınırlarını belirlemiş olur. Durumun daha net anlaşılabilmesi için 

Hegel’in “Ben ve Öteki” (Russel, 1961:701-716; Kaufmann,1997; 

Strauss & Cropsey, 2005:732-761), Schiller’in “a” ve “a’nın değili” 

(Copleston, 1996:107-118) açıklamaları üzerinden gitmek gerekirse, 

Ben’in belirlenmesi, Öteki’nin olmayanlarının, değillerinin ortaya 

konması ve “Öteki”nin sınırlarının çizilmesi anlamına gelmektedir 

(Russel, 1961). 

 

Catarina Kinnvall’ın “Ben” in, “Öteki”si için kullandığı kavram 

“abject”tir.  Çünkü küreselleşmenin getirdiği travmatik değişiklikler 

ve etkileşimler sonucunda “Öteki”, “Ben”in varlığını rahatsız eden, 

kimliğini, sistemini ve düzenini bozan bir varlık (object) olarak 

görülür. Bu sebepten “yabancı” olarak sınıflandırılan Öteki, tehdit 

unsuru haline dönüşür (Kinnvall, 2004:753). Etkisiz hale getirilmek 

amacıyla “Öteki”, “Ben” tarafından kontrol edilir ve sınırlandırılır. 

“Öteki”nin “Ben” aidiyetinin tehdidi olarak görülmesi ve 

sınırlandırılması, “Ben” için iki taraflı bir güç sağlar. Hem “Ben”in 

kendisini tanımlaması, “Ben’in Değili” üzerinden daha sağlam 

gerçekleşir, hem de üzerinde güç kurabileceği, “iktidar” 

gösterebileceği bir “kendi dışındaki” varlık yeniden üretilmiş olur.   

 

Bu bağlamda “Ben ve Öteki” arasındaki etkileşim ve ilişki ağı, 

Kinnvall’ın da belirttiği gibi küreselleşmenin bir yandan bütünleştirici, 

bir yandan ayrıştırıcı etkinliğinin merkezinde bulunmaktadır. 

Küreselleşmenin “Batı ve Batılı olmayan” arasındaki ilişkinin bir 
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tezahürü olması ve “Batılı olmayan Öteki”nin, Batı tarafından kültür 

vasıtasıyla açıklanması “Ben-Öteki ilişkisi” ile daha açık 

anlaşılabilmektedir. Dolayısıyla Fuat Keyman’nın da ifade gibi “Ben 

– Öteki” ilişkisi: 
 

Batılı olmayan Öteki’yi algılamanın modern benliğin öz-tanımı 

ile koşullanan “yansıtma” biçimini aldığı ve bu benliğin egemen 

üstün özne olarak tarihsel kuruluşunun ayrılmaz bir parçası 

işlevini gördüğü Batı- evrenselciliğinin hegemonik logo-

merkezci söylem olarak üretilmesinde ve yeniden üretilmesinde 

ötekileştirme sürecinin oynadığı göz ardı edilemeyecek rolü 

açığa çıkarmayı amaçladığı için önemli bir kuramsal stratejidir. 

(Keyman, 2000:244). 
 

Bu çerçeveye ek olarak Öteki ve Ben ilişkisinin tanımlanmasındaki bir 

amaç da, Batı’nın kendi başarılarını, rasyonelliğini, kültürel ve 

ekonomik hegemonyasını vurgulamak adına Batılı olmayanı yaratma 

eğilimidir. Kültür temelinde toplumların ayrışmasına sebep olan 

durum ve kültürün hegemonyalaş(tırıl)ması “Öteki” kavramı 

ekseninde anlam kazanmaktadır. 

 

Öteki, sosyolojik ve antropolojik söylemlerin kavramsallaştırmasından 

farklı olarak 
 

(i) Ampirik/kültürel nesne olarak Öteki,  

(ii) Varlık olarak Ötekilik, 

(iii) Söylem olarak Öteki   
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(iv) Farklılık olarak Öteki şeklinde kavramsallaştırılabilmektedir 

(Keyman, 2000:223).26  

 

Aynı zamanda “Ben ve Öteki” ilişkisi, tipolojik bir tarih anlayışı 

içinde “modern” öznenin Batılı olmayan kültürlerin 

“ötekileştirilmesi”yle ayrıcalıklı bir konuma getirilmesi ve kültürlerin 

içeriklerinin Batı merceğinden kavramsallaştırılmasıdır (Keyman & 

Mutman & Yeğenoğlu, 1996:18). Bu bağlamda farklılıklar temele 

alınarak kültürle “Öteki”nin tanımlanması, hegemonyanın kurulması 

için öncül haline getirilmektedir. 

 

Bu noktadan hareketle kültür ve küreselleşme arasındaki ilişki “Ben 

ve Öteki” ilişkisi ile anlaşılabilmektedir. Ben ve Öteki ilişkisinin 

ortaya koyduğu karşılıklı etkileşim ve tanımlama halidir. 

Küreselleşme, toplumların kültürlerinin iktidar aracı olarak 

farklılaştırıcı ya da birleştirici bir yapı haline gelmelerini 

 
26 1.Ampirik/Kültürel bir nesne olarak Öteki: Sözde nesnel bir tavır ve gerçeklere 

dayanarak Öteki’nin açıklanmasıdır. Öteki nosyonunun modern (Batılı) ve 

geleneksel (Batılı olmayan) arasındaki modernleştirici temellere dayanan ikilikte                   

yerleşik olan kültürel özselciliğin bir ürünü olduğunu belirtmektedir.  

2. Varlık olarak ötekilik (kitap çalışmasında ağrılıklı olarak kullanılan) Öteki, 

modern benliğin, benliğin oluşturulmasına yardımcı olan “görünmeyene” 

gönderimde bulunur. Sadece Öteki üzerinde yazılmaz, aynı zamanda “kendi” 
benliğinin kültürel ve tarihsel ikilemlerini araştırarak Öteki ile yeni ilişkileri 

keşfetmeye çabalar. Benlik/Öteki karşıtlığı tarihsel varoluş ile gerek yorumcu 

gerekse varoluşçu söylem modernite rejimi içerisinde karşıtlığını sürdürür.  

3. Söylem olarak Öteki: Edward Said’in belirttiği gibi, Aydınlanma sonrası dönemde 

“Avrupa kültürünün kendisini, yedek hatta gözükmeyen bir benlik çeşidi olarak Şark 

(Orient) karşısında konumlandırarak göç ve kimlik kazanması” şeklinde verilen 

varlığın nasıl kurulduğunu, hatta üretildiğini gösterir.  

4. Farklılık olarak Öteki ise: Öteki/Benlik tali karşıtlığını modernitenin kültürel 

özselciliğinin temeli olarak çözecek şekilde benlik ve Öteki’nin ilişkisel                   

karakterini vurgular. Öteki’yi kendi içinde anlayamamamıza sebep olacak şekilde 

bütünselleştirici ve homojen bir kurguya dönüştürür (Keyman, 2000:223).  
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sağlamaktadır. Farklı kültürler küreselleşmenin oluşturduğu ortam 

içerisinde sürekli karşılıklı etkileşim içerisindedirler. Bu etkileşim 

sırasında ise kültür, ilişkilerin belirleyicisi yani aracısıdır. Çünkü 

kültür üzerinden “Öteki” kültürü tanımlayan “Ben” kültürü 

hegemonyasını oluşturmuş demektir.  

 

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse kültür, küreselleşmenin en 

temel unsuru olarak kabul edilmektedir. Ayrıştırıcı ve birleştirici 

özelliğe sahip olması sebebiyle küreselleşmenin muğlak yapısı içinde 

iktidar ilişkilerinin belirleyicisi haline gelmiştir. Toplumların 

farklılıklarını ele alan bakış açıları içinde kültür hegemonya aracına 

dönüşmektedir. Ben- Öteki ilişkisi, kültürün hegemonya olarak 

somutlaştığı durumu yansıtır. Küreselleşme ve kültürün bu girift 

ilişkisi, farklılıkların kültür ile sınırlandırılarak kültür kavramının 

içinin iktidar ilişkileri paralelinde doldurulması durumudur.  

 

Bu bağlamda zamansal ve uzamsal esnemenin küreselleşme sürecinde 

somut bir şekilde yaşandığı alan göçtür. Bu yüzden göç ve 

küreselleşme kültür etkileşiminin göç ile ele alınması, kültürün 

belirleyiciliğinin de somutlaşması anlamına gelecektir. Bu doğrultuda 

2. bölüm dahilinde küreselleşme ve kültür ilişkisinin Batı Avrupa’daki 

yansıması ve göç politikaları ele alınacaktır. Batı Avrupa’da 

küreselleşmenin kültür temelli yansıması, Amerika Birleşik Devletleri, 

Büyük Britanya, Kanada ve Avusturalya’dan farklılık göstermektedir. 

Aynı zamanda Avrupa’nın tarihsel ve düşünsel arka planı sebebiyle 

küreselleşmenin kültür ile olan karmaşık bağlantılılığı farklı etki ve 
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tepkiler barındırmaktadır. Bu sebepten Batı Avrupa’da küreselleşme, 

kültür ve “Ben-Öteki” ilişkisi 1960’lardan itibaren yaşanan göçler 

paralelinde değerlendirilerek küreselleşme olgusu ve kültür 

kavramının nasıl bir anlam kazandığı, hegemonya aracı olarak nasıl 

işlediği Müslüman göçmenler örneği üzerinde ele alınacaktır. 
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2. BÖLÜM 

2.1. KÜRESELLEŞME VE GÖÇ  

2.1.1.  Küreselleşme ve Göç İlişkisi: Batı Avrupa Örneği  

İnsanlar, asırlardır farklı sebeplerden dolayı bir yerden bir yere göç 

etmektedirler. Bu göç hareketleri Doğu-Batı eksenli olduğu kadar 

küreselleşme ile Kuzey Güney eksenli olarak da yaşanmaktadır. 

Castles ve Miller, göç ülkeleri olarak Amerika Birleşik Devletleri, 

Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya’yı “klasik göç ülkeleri” olarak 

belirtmektedir (Castles &Miller, 1998: 5).  

 

Farklı sebeplerden dolayı yaşanan göçler, göç edenlerin yaşadıkları 

toplumsal yapıdan koparak başka bir toplumsal yapı içerisine adapte 

olma sürecini beraberinde getirmektedir (Held& McGrew& 

Goldblatt& Perraton, 1999:285). Kültürleri, dilleri ve dinleri farklı 

olan grupların bir arada yaşamasının ötesinde göçmenlerin durumu 

azınlık oldukları bir toplumda kendi yaşantılarını devam ettirmeye 

çalışma halidir (Held& McGrew&Goldblatt&Perraton, 1999; Yalçın, 

2004; Abadan-Unat& Keleş& Penninx& Van Reselaar& Velzen& 

Yenisey, 1983).  

 

Tarih boyunca yaşanan göç, günümüzde küreselleşme ile en hızlı 

boyutuna ulaşmıştır. Kitabın 1. bölümünde de bahsedildiği gibi 

Appadurai, artık küresel akışlar içerisinde insanların bir yerden 

diğerine hareketinin gelişen teknoloji ile çok yoğun ve çok daha kolay 

yaşandığını belirtmektedir. Son 50 yıl içerisinde ise yaşanan en büyük 

göç hareketinin 1960’lı yıllar ile başlayan Fas, Cezayir, Tunus ve 
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Türkiye’den Avrupa’ya yaşanan göçler olduğunu söyleyebiliriz 

(Abadan-Unat& Keleş& Penninx& Van Reselaar& Velzen& Yenisey, 

1983; Held& McGrew&Goldblatt&Perraton, 1999: 299).  

 

Göç sonucu farklı bir kültür içerisinde yaşamaya başlayan gruplar, 

yaşadıkları toplum ile etkileşime girmektedirler. Aynı zamanda kendi 

kimliklerini koruma çabası da göstermektedirler. Castles ve Miller’ın 

belirtmiş olduğu etnik azınlıklar (ethnic minorities) ya da etnik 

topluluklar (ethnic communities), göçmen grupların toplumsal 

bağlarını tanımlamaya yardımcı olmaktadır. Etnik azınlıklar, 

kendilerini toplumsal, kültürel ve siyasi olarak göç ettikleri toplumun 

dışında tutmaktadırlar. Yaşadıkları yerler ya da çalışma alanı olarak 

ayrılmamış olmalarına rağmen “marjinalleşmiş” gruplar olarak 

içlerine kapalı bir yapı sergilemektedirler. Göçmen bir topluluk olarak 

tam ya da kısmi vatandaşlık talepleri yoktur. Çokkültürlü bir toplum 

içerisine adapte olmak gibi bir eğilim göstermezler. Etnik azınlık 

grubunun aksine etnik topluluklar ise, kendilerini göçmen olgusuna ve 

kendilerinden sonra gelecek olan nesilleri çokkültürlü ortama adapte 

etmeye çalışırlar. Aynı zamanda içinde yer alacakları toplumun kendi 

kültürel kimlikleri ile tekrar şekillenmesi talepleri vardır (Castles 

&Miller, 1998: 37). Castles ve Miller’in yapmış olduğu bu 

sınıflandırma hiçbir göçmen grubun tam olarak içinde yer almadığı bir 

durumdur. Çünkü ülkelerin göçmenlere karşı algıları ve tepkileri farklı 

olduğu gibi göçmen gruplarının da tepkileri farklı olabilmektedir. 
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Castles ve Miller’in geliştirdiği 4 vatandaşlık modeli üzerinden, 

göçmenler ve Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkiyi ele alırsak 

ülkelerdeki farklı göçmen politikaları, vatandaşlığa kabul politikaları, 

eğitim ve kültür politikalarını anlamamız daha kolay olacaktır. Bu 4 

model ya da strateji şöyledir: Emperyal (Imperial), Dışlayıcı 

(Exclusionary-folk and ethical), Cumhuriyetçi (Republican) ve 

Çokkültürcü (Multicultural) (Castles&Miller, 1998:43).   

 

Emperyal Model, Büyük Britanya’da uygulanan modeldir. Eski 

imparatorlukların yapısını taşımaktadır. Farklı kültür ve etnik yapıdan 

gelen grupların varlığına izin verir. Aslen bir grubun baskın yapısını 

ya da ulusal bir kabulün üstünün örtülmesini sağlayan ideolojik bir 

karakteri vardır. Dışlayıcı ya da etnik-folk modeli ise, kan dil ya da 

belli bir bağlılık ile oluşan vatandaşlık hakkının sadece bu ortak 

özelliklere sahip grup tarafından elde edilebildiği bir modeldir. Belirli 

kriterlerin yerine getirilmesi gerekliliği taşıdığı için dışlayıcı bir 

özelliğe sahiptir. Almanya, Hollanda, İsviçre ve Belçika’daki misafir 

işçilerin durumu, bu grup içinde değerlendirilir. Cumhuriyetçi model, 

Fransa’da olan bir modeldir. Bu modele göre vatandaşlık, anayasa, 

kanun ve siyasi düzenlemeler paralelinde ulusal bir kültürün kabul 

edildiği asimilasyoncu bir yaklaşım hakimdir. Bu sebepten vatandaşlık 

için ülkenin değerlerinin benimsenmesi koşul olarak sunulmaktadır. 

Çokkültürcü model ise göç ülkesi olarak belirtilen ülkelerin içinde yer 

aldığı, kültürel farklılıkların hoşgörü ile karşılandığı ortak bir yaşam 

alanını ifade eder (Castels & Miller, 1998: 43; Held & McGrew & 

Goldblatt & Perraton, 1999:316). 
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Göç ile küreselleşme olgusunun hız kazandığı ve nüfus hareketlerinin 

farklı eksenlerde yaşandığı çağımızda göçmenlerin kültürel 

farklılıkları, temel problem olarak görülmektedir (Fekete, 2004:4). 

Kültürlerin bir aradalığına vurgu yapan küreselleşme bakış açılarından 

yola çıkarak küreselleşme ve göç ilişkisinin geldiği nokta rahatlıkla 

anlaşılabilir. Homojenleştirici bakış açısının ortaya koyacağı 

asimilasyonist bir politika karşısında, Melezleşme ya da Küyerelleşme 

temelinde hareket eden bir ülke için bu durum, çokkültürcü bir modele 

daha yakın olacaktır. Çatışmacı bakış açıdan hareket etmek gerekirse 

durum, farklılıkların çatıştığı ve göçmen olan grubun ötekileştiği bir 

yapı sergileyecektir.  

 

Aynı zamanda göç, yersiz yurtsuzlaşma ve zaman-uzam sıkışmasının 

somut olarak gerçekleştiği bir olgudur (Tomlinson, 2004; King, 1998). 

Bölüm içerisinde belirttiğimiz gibi küreselleşme çağında en yoğun ve 

sistemli nüfus hareketi olarak Avrupa’ya yaşanan göç üzerinden göç 

olgusu ve göç politikalarına Çokkültürcülük ve Yeni-Irkçılık 

politikaları ile bakarak, küreselleşme bakış açılarının yansımasının 

daha net anlaşılabileceği düşünülmektedir. Bu sebeple küreselleşme 

ve göç ilişkisi, Çokkültürcülük ve Yeni-Irkçılık politikaları üzerinden 

ele alınacaktır. 

 

2.1.1.1. Çokkültürcülük ve Yeni Irkçılık Politikaları 

Çokkültürcülük politikaları, küreselleşmenin bir araya getirdiği farklı 

kültürel yapılara sahip grupların ya da toplumların arasındaki ilişki ve 

etkileşimleri temel alan bir olgudur. Özellikle Charles Taylor ve Will 
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Kymlicka’nın çalışmalarında ifade edilen Çokkültürcülük kavramı, 

farklı kültürlerin bir arada yaşayabileceğini ve farklılıkların hoşgörü 

temelinde sürdürülebileceğini ifade etmektedir (Taylor, 2005; 

Kymlicka, 1998; Kymlicka, 2004; Burçoğlu, 1997; West &Brown, 

1993).  

 

Will Kymlicka’nın ağırlıklı olarak Kanada, Avusturalya ve Amerika 

Birleşik Devletleri örnekleri ile ifade ettiği Çokkültürcülük 

politikaları, Avrupa’da kültür temelli yürütülen politikalarının 

anlaşılabilmesi için de önemlidir. Bu bağlamda Kymlicka, göçmenleri 

iki gruba ayırır: Yurttaş olabilme hakkına sahip olanlar ile bu haktan 

yoksun olanlar. İlk grup için göçmen grup kavramını, ikinci grup 

içinse “metik”27 kavramını kullanmaktadır. Göçmen gruplar, göç alan 

ülkelere gitmiş ve görece kısa bir sürede yurttaş olabilme hakkı 

tanıyan bir göçmen politikası çerçevesinde bir ülkeye göç etmiş 

insanları ifade eder. Kymlikca, Metikler grubu içerisine Almanya’daki 

Türkler veya İtalya ya da İspanya’daki Kuzey Afrikalıları 

koymaktadır (Kymlicka, 1998; Kymlicka, 2004: 498). 

 

Kymlicka, göçmen gruplar olarak tanımladığı toplulukları bütünleşme 

koşullarını gözden geçirerek değerlendirmektedir. Göçmenler, 

çoğunluğun dilinde işleyen ortak kurumlarla bütünleşseler bile kendi 

etnik ve kültürel miraslarının çeşitli yönlerini korumalarını 

 
27 “Metik”, Michael Walzer’i Antik Yunan’dan ödünç aldığı bir kavramdır. Antik 

Yunan’da metikler, uzun süreli sakini olsalar da kentin işlerinden dışlanan kişilerdir. 

Metikler, bütünleşmede, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik büyük engellerle 

karşılaştıklarından toplumun kıyısında durma eğilimindedirler (Kymlicka, 1998; 

Kymlicka, 2004). 
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sağlayacak, hoşgörülü ya da “çok kültürlü” bir bütünleşme yaklaşımı 

talep etmektedirler. Bütünleşmenin göç edilen ülkenin belirlediği 

ortak zeminde oluşturulan kurumlara (eğitim, resmi dilin öğrenilmesi, 

ülkenin tarihi ve siyasi kurumlarına ait bir şeyler bilmek, vs.) uyum 

sağlanarak yürütülmesi sonucunda göçmenlerin kültürel ve etnik 

hakları değerlendirmeye alınmaktadır (Kymlicka, 2004). 

 

Kymlicka, Metikler olarak ele alınan grubu ise ülkeye geldiklerinde 

geleceğin yurttaşları ya da uzun vadeli yerleşimcileri olarak 

görülmeyen bir grup olarak tanımlar (Kymlicka, 2004:497). Metikler, 

ülkeye girmek için yasaları çiğnemiş (kaçak göçmenler) ya da 

anavatanlarına dönme yönünde verdikleri sözü yerine getirmemiş 

gruplardır (misafir işçilerdir) (Kymlicka, 2004:498). Bu gruplar, 

ağırlıklı olarak kendilerini göçmen ülkesi olarak kabul etmeyen 

ülkelerde görülmektedir.28 Genel olarak bu ülkelerin göçmenler 

üzerine yerleşik bir süreçleri ya da alt yapıları yoktur (Kymlicka, 

2004:498).  

  

Bir başka çokkültürcülük yaklaşımı ise Chandran Kukathas tarafından 

yapılmıştır. Kymlicka’nın “Metik” kavramı üzerinden yapmış olduğu 

tanımlamayı destekleyerek devam eden Kukathas, çeşitlilik 

akışkanlığının insanlık durumunun yerleşik bir hali olduğunu belirtir 

 
28 1960’lardan itibaren göç almaya başlamış olan Almanya, Fransa, Hollanda gibi 

ülkeler kendilerini göçmen ülkesi olarak kabul etmediklerini belirtmektediydiler. 

Ancak yakın zamandaki süreç göz önünde bulundurulduğunda göçmenlerin bu 

ülkelerdeki “kalıcı” durumu üzerinden yürütülen politikalarda göçmen ülkesi 

olduklarına dair açıklamalar yer almaktadır. (Şahin& Altuntaş, 2009: 33-35; Fekete, 

2006) Ancak politikalarının genel çerçevesine bakıldığında, göçmen ülkelerinde 

yürütülen politikalardan farklı bir süreç ve içerik taşıdıkları gözlemlenmektedir. 



 

 
56 KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE AVRUPA-MERKEZİYETÇİLİK: MÜSLÜMAN 

GÖÇMENLER ÖRNEĞİ 

(Kukathas, 2003). Özellikle John Rawls’un çokkültürcülük yaklaşımı 

(Tok, 2003:185) üzerinden değerlendirmeler yaparak kendi 

çokkültürcülük bakış açısına açıklık getirmektedir. Kültürel 

farklılıklara sahip gruplara belirlenmiş haklar ve özgürlükler 

çerçevesinde sağlanacak yaşam alanlarının sosyal birlikteliği 

gerçekleştirmek için mümkün ve yeterli olmayacağını belirtmektedir. 

Birlikteliği sağlayacak çözüm için “birliklerin birliğinin” (association 

of the associations) oluşturulması gerektiğini ifade etmektedir 

(Kukathas, 2003:5-8). Bunun anlamı ise “liberal takım adalar” ( the 

liberal archipelago) metaforu üzerinden açıkladığı bir çokkültürlülük 

ortamıdır (Kukathas, 2003:261). Çünkü Kukathas’a göre farklılıklara 

sahip olan gruplar/birlikler, yanyanalık durumlarında dahi kendi 

belirledikleri yaşam biçimleri içerisinde yaşama eğilimi taşırlar. Bu 

sebepten çokkültürcülük politikalarının oluşturduğu ortam, 

farklılıklara saygı gösteren ancak bir belirleyenin olduğu çokkültürcü 

bir ortam yerine çeşitliliklerin ve farklılıkların grupların kendi 

seçimleri doğrultusunda oluşturulduğu ve sürdürüldüğü bir bütünlük 

hali olmalıdır.29   

 

Avrupa, tarihsel arka planıyla beraber değerlendirildiğinde yabancı 

düşmanlığının hız kazandığı, yalıtılmış yaşam alanlarının 

oluştu(ruldu)ğu ve farklılaştırılarak kontrol edildiği bir nitelik 

 
29 Kukathas, liberal takım adalar metaforu üzerinden çokkültürcülük düşüncesini 

açıklayarak liberal demokrasinin işlerliği üzerine vurgu yapmaktadır. Liberalizmin 

çeşitlilik ve farklılık problemine bir cevap olduğunu belirterek diğer çokkültürcülük 

savunucularından farklılıkları temelinde düşüncesini “The Liberal Archipelago: A 

Theory of Diversity and Freedom” (2003) adlı eserinde detaylı olarak ifade 

etmektedir. 
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taşımaktadır. Bu nitelik bağlamında, Avrupa’daki göçmenler, 

yaşadıkları toplumdan ayrışma göstermekte ve kendi kültürleri 

içerisinde bir yaşam sürme eğilimi içerisine itilebilmektedirler. Bu 

yaşam şekli, çokkültürlü bir yapı göstermenin ötesinde paralel 

yaşamların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (Fukuyama, 2006b:14; 

Taylor, 2005). 30  

 

Batı Avrupa’daki göçmenler örneğinde yaşanan, farklılıkların 

meydana getirdiği ve tepkisellik taşıyan paralel yaşam durumu, 

Kukathas’ın belirtmiş olduğu “birliklerin birlikteliğinin” bir örneği 

olarak yorumlanabilir. Ancak bu durum, iktidar ile yakın ilişkilidir. 

Baskın olan “kültürün”- ki bu çoğunluk durumunda olan göçün 

yaşandığı ülkenin kültürü olmaktadır- “öteki” olan kültürü kontrol 

etme eğilimini içinde barındırmaktadır. Aynı zamanda bir arada 

yaşama sürecinde grupların birbirleri ile etkileşim içerisine girme 

durumu da Kukathas’ın yaklaşımını engelleyen bir unsurdur.  

 

Her iki Çokkültürcülük politikası da Batı Avrupa’daki durumda 

Anglosakson gelenek ve düşünce sisteminden farklılık gösteren 

sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (Fukuyama, 2006b, Fuller&Lesser, 

1996:91; Runblom, 1994:623).  Avrupa’daki bakış açısının farklılığını 

 
30 Paralel yaşamlar olarak ele alınan durum, özellikle Almanya’daki göçmenler için 

kullanılan bir durumdur. Gettolaşmaya yakın bir anlam ifade eden kavram, 

göçmenlerin kendi yaşam alanlarında kendi gelenek, görenek ve alışkanlıklarını, 

gündelik yaşamlarını içinde yaşadıkları toplumdan kopuk olarak sürdürmeleridir. 

Paralel yaşam olgusunda göçmenler, anavatanlarındaki hayatlarını sürdürdükleri bir 

ortamı ev sahibi ülke de kurarak oluşan soyutlanmış durumdur. Paralel yaşamın 

oluşma sebepleri çeşitlilik gösterebilmektedir. Göç ettikleri toplumun dışlaması ya 

da tepkisel olmanın ötesinde “içe kapanma” durumunun yaşanması ile ortaya 

çıkabilmektedir. Paralel yaşamlar ile ilgili bilgi için bkz. Karataş, 2006. 



 

 
58 KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE AVRUPA-MERKEZİYETÇİLİK: MÜSLÜMAN 

GÖÇMENLER ÖRNEĞİ 

vurgulayan ve Çokkültürcülük kavrayışının farklılığının altını çizen 

Kymlicka, kültürel olarak farklı olma halinin “hoşgörü” tanımlaması 

altında göçmenlerin toplumdan tecrit edilmesi, yabancılaşması veya 

ırkçı biçimde tanımlanmış bir alt sınıf yaratılması ile sonlanacağını 

ifade etmektedir (Kymlicka, 2004:500).  

 

Bu noktadan hareketle hem Çokkültürcülük politikalarının daha net 

anlaşılabilmesi hem de Avrupa’nın tarihsel arka planın daha net 

değerlendirilebilmesi için 1960’lardan itibaren Avrupa’ya göç eden 

nüfusun farklılıklarının kültür temelinde ele alındığına vurgu yapan 

diğer bir politika, “Yeni-Irkçılık”tır (Balibar& Wallerstein, 2007; 

Wallerstein, 1990:31-57). Balibar, toplumsal etkileşimin “Yeni-

Irkçılık” adı altında kültürel bir proje ile ortaya konduğunu ifade 

etmektedir (Wallerstein& Balibar, 2007). 

 

“Yeni-Irkçılık”, ırkçılığın farklılığa dayalı formu ya da kültürel 

ırkçılık olarak tanımlanmaktadır. Kültürel ırkçılık ya da ırkçılığa 

kültürel yaklaşım, kültürel farklılıkları ve bu farklılıklar üzerinden 

grupların ayrışmasını vurgulamaktadır. Avrupa’daki kültür 

politikalarının temeline yerleşmiş olan bu düşünce, bireylerin 

tutumlarının ve yeteneklerinin kan bağıyla ya da genleriyle değil, 

tarihsel kültüre aidiyetleriyle açıklanması anlamına gelmektedir 

(Balibar& Wallerstein, 2007:32). Yeni-Irkçılık, belli bir toprak 

üstünde yaşayan insan topluluklarının tarihsel süreç içinde kültürel 

alışkanlıklarının farklı olduğunu savunur (Taş, 1999:51). Bu sebepten 

ırklar yoktur, insan toplulukları ve kültürler vardır. Irkı olmayan 
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ırkçılık anlamında kullanılan bu kültür politikası özünde kültürel 

realitenin neden ve sonuçları olarak değerlendirilir (Wieviorka, 

2002:463).  

 

Balibar’a göre “Yeni-Irkçılık”, post sömürgeciliğin eski sömürge ve 

eski metropollere doğru yönelen insan göçünü tersine çevirmeyi ve 

insanlığı tek bir politik sisteme bağlamayı amaçlamaktadır.31 İlk 

bakışta bir grubun veya bir halkın üstünlüğünü savunmaz, daha çok 

yaşam biçimi ve geleneklerin uyumsuzluğunu ve sınırların 

kaldırılmasının zararlı olduğunu belirtmektedir (Balibar& Wallerstein, 

2007; Taş, 1999:52). Ancak farklı kültürlerin yaşatılması ve devamını 

savunan Yeni-Irkçılık düşüncesi, bu noktada insanlar arasındaki 

kültürel farklılıkların aşılamayacağı ve hiçbir zaman egemen kültürle 

bütünleşemeyecekleri sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla 

sömürüyü kolaylaştırmak için “Öteki”ni kötülemeyi amaçlayan klasik 

ırkçılık gibi olmasa da kültürel yaklaşıma sahip olan Yeni-Irkçılık da 

dışlamayı kolaylaştırmak için farklılığı vurgulamış olmaktadır 

(Wieviorka 2004:212). Buradan hareketle denebilir ki Yeni-Irkçılık 

politikaları, farklılıklara saygı ve hoşgörü çerçevesinde toplumun 

temel kurumlarına katılıma kuşku ile yaklaşan muhalif bir alt kültür 

yaratmaktadır. Çünkü yaşam alanı sağlanan farklı olan kültüre, 

ayrışmanın getirdiği bir “aşağılama” gerçekleşmektedir. Bu durumun 

bir sonucu olarak göçmenler arasında özellikle de ikinci kuşakta 

 
31 Balibar, “Yeni-Irkçılık” kavramsallaşmasının emperyalizm ve kültür hegemonyası 

ilişkisi ile ele almıştır (Balibar, 2002:71-72). Bugün bir Siyaset Bilimi kavramı 

olarak ele alınan “Yeni-Irkçılık”, Avrupa’da yaşanan göç politikaları üzerinden 

emperyalizm ve kültür hegemonyasının bir yansıması olarak küreselleşme içerisinde 

yer almaktadır. 
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yaşanan siyasi yabancılaşma, suça yönelme ve dini köktenciliğin bir 

karışımı oluşmaktadır (Wieviorka, 2004:200-221).32 

 

Çokkültürcülük ve Yeni-Irkçılık politikaları, temelde aynı düşünceden 

hareket etmektedirler. Kültürlerin farklılaştırılması, tanımlanması ve 

ayrıştırılarak korunması düşüncesi savunulur. Her iki politikanın farklı 

özellikleri olsa da kültürlerin ayrıştırılması üzerinden ortaya çıkan bir 

“üst” kültür ya da “baskın” kültür varlığı yadsınamamaktadır. Bu 

bağlamda Avrupa’da Anglosakson ülkelerden farklılık göstermekle 

beraber Kukathas ya da Kymlicka’nın ele alınmış olduğu 

Çokkültürcülük ortamı da Yeni-Irkçılık ortamı da kültürün 

hegemonya aracı olduğu ve göçmenleri ayrıştırdığı bir zemin 

oluşturmaktadırlar.  

 

Bu durum, Çokkültürcülük ya da Yeni-Irkçılık politikalarının 

olumlanması ya da olumlanmaması durumunu amaçlamamaktadır. Bu 

durum, iktidar kavramının varlığının kültür ve göçmenler üzerinden 

ele alınışına vurgu yapmak amacı taşımaktadır. İktidar, göç almış olan 

ülkelerin göçmenler ile kurdukları ilişkiler neticesinde oluşan 

 
32 “Yeni-Irkçılık” kavramının “Irkçılık” kavramı ile ilişkisi üzerinden bir 
netleştirmesini yapmak gerekirse, “Yeni-Irkçılık” kavramı, kültürel temellere dayalı 

olarak farklı kültüre mensup olanları birbirlerinden ayırmaktadır. Bu ayrım, ırkçılık 

kavramının barındırdığı etnik farklılıklar ya da biyolojik bir temele dayanma halini 

taşımaması sebebiyle daha esnek bir yapı göstermektedir. Ancak Hall’un da 

belirtmiş olduğu gibi, “Öteki” yine belirli bir unsur üzerinden ayrıştırılmaktadır. 

Bugün bu ayrıştırma, kültür üzerinden yapılmaktadır. Kültür, tıpkı bir etnik unsur 

gibi ele alınarak farklılaşmanın, dışlamanın ve “aşağılamanın” kaynağı haline 

getirilmiştir (Hall, 1998; Hall, 1998:177; Hall, 2005:466-467). Dolayısıyla Irkçılık 

ile Yeni-Irkçılık arasında yakın bir ilişki vardır. Ancak “Yeni-Irkçılık” 2. Dünya 

Savaşı ve sonrasında yaşanan tarihsel sürecin bir yansıması olarak ırka dayalı 

ayrımcılığın daha esnek bir formu halini almaktadır. 
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politikaların bir sınıflaması olarak Çokkültürcülük ya da Yeni-Irkçılık 

politikaları ile yeniden üretim halindedir.   

 

Denilebilir ki Çokkültürcülük politikaları içerisinde yer alan 

ayrıştırma ve kültürel olarak varlık gösteren “Öteki”nin sürdürülmesi 

hali, kültürel olarak baskın olan iktidarın kontrolündedir. Bu 

belirleyici kültür, diğer kültürlere yaşam alanı sağlayarak kendi 

varlığını “öteki kültürler” üzerinden yeniden üretmektedir. Bu durum 

Michel Foucault’nun ifade ettiği iktidarın her alana yayılmış halinin 

bir yansımasıdır. Baskın olan kültürün varlığını diğer kültürlere 

sağlamış olduğu yaşam alanı üzerinden sürdürmesi halidir (Foucault, 

2003:49).33 Dolayısıyla, Avrupa’da yaşanan ve Çokkültürcülük ya da 

“Yeni-Irkçılık” politikaları ile “Öteki” kültüre tanınan paralel 

yaşamlar, baskın olan kültürün iktidar alanı haline gelmektedir.  

 

Bu değerlendirmeler üzerinden Batı Avrupa’daki göç ve göç 

politikalarına genel bir bakış yapılarak Çokkültürcülük ve Yeni-

Irkçılık politikalarının Almanya, Fransa, Hollanda, Bleçika ve İsveç 

ülkelerindeki yansımaları ele alınacaktır. Bu yansımaların iktidar 

ilişkileri üzerinden değerlendirilmesi yapılarak kültürün 

araçsallaştırılması ve sonuçları üzerinde durulacaktır.  

 
33 Michel Foucault’nun iktidara bakışı, kitabın giriş kısmında da bahsedildiği gibi 

tek parça bir iktidar anlayışından fazlasıdır. İktidar, öznelere özgürlük ve yaşam 

alanı tanıyan bir yapıya sahiptir. Bu iktidar, tek bir merkezden oluşmamaktadır. Bu 

yüzden her yerdedir. Her yerde olduğu noktada ise varlığını sıradanlaştırarak özneler 

tarafından içselleştirilir ve böylece varlığını yeniden üretir (Foucault, 2003; 

Foucault, 2000; Foucault, 2000b). Dolayısıyla öznelerin sahip oldukları özgürlük ve 

kendilerine sağlanmış görünen yaşam alanı, aslında “baskın” olan iktidarın lehine 

bir araç haline dönüşmektedir.  
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2.1.2.  Batı Avrupa’da Göç ve Göç Politikalarına Genel bir 

Bakış  

Avrupa içi göç dalgalanmaları, 1950’lerin sonuna doğru biterken, II. 

Dünya Savaşı’nın yarattığı tahribatın onarılması ve kıtanın yeniden 

inşası için gerekli iş gücü açığı büyümüştür.34 Doğal kaynaklar 

açısından zengin olan Avrupa kıtasının Sanayi Devrimi’nin 

1950’lerden sonraki yüzünün yenilenebilmesi için insan gücüne 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu iş gücü talebini karşılamak için Üçüncü 

Dünya’dan işçi getirme dönemi başlamıştır. Türkiye’den, eski 

Yugoslavya’dan, Kuzey Afrika’dan (Mağrib ülkeleri) , Güney 

Avrupa’dan gelen ucuz işgücü Avrupa’nın ekonomik kalkınmasının 

belkemiğini oluşturmuştur (Taş, 1999: 14; Geddes, 2003:17-19; 

Wieviorka, 2004). 

 

Kıta Avrupa’sındaki bu iş gücü akışı, ülkelerin kendi ihtiyaçları, kendi 

tarihsel gelişimi ya da diğer ülkeler ile ilişkileri paralelinde farklı 

kaynaklardan sağlanmıştır. İngiltere ve Hollanda ağırlıklı olarak eski 

ve yeni sömürgelerinden, Belçika ve İsviçre Avrupa’nın güneyinden, 

İtalya, İspanya ve Portekiz’den iş gücü sağlamışlardır. Almanya önce 

Doğu Avrupa’dan, Berlin Duvarı’nın inşasından sonra Akdeniz 

ülkelerinden ve Türkiye’den “misafir işçi” (Gastarbeiter) almıştır. 

Fransa da ağırlıklı olarak Kuzey Afrika ülkelerinden ve Türkiye’den 

 
34 Tarihsel süreçte uluslararası göçün dönemsel dalgalar halinde yaşandığını 

vurgulayan Nermin Abadan Unat, beşinci dalganın dördüncü dalgayla birleşerek, 

daha sınırlı ölçüde ekonomik nedenlerden kaynaklı olduğunu ifade etmektedir.1950 

ve 1960’lı yıllarda Batı Avrupa, Birleşik Amerika ve petrol üreten Ortadoğu ülkeleri 

ekonomilerini daha verimli kılmak amacıyla yabancı işgücü ithal etmeye 

başlamışlardır (Abadan-Unat, 2002:34). 
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işgücü ithal etmiştir (Taş, 1999:15; Abadan-Unat, Nermin& Keleş, 

Ruşen& Penninx, Rinus& Van Renselaar, Herman& Van Velzen, 

Leo& Yenisey, Leyla, 1983; Kaya&Kentel, 2005; Castles, Stephen& 

Miller, Mark J., 1998.). 

  

Tüm Avrupa’ya yaşanan göç sonucu kıta, “misafir işçi” , “geçici 

işgücü” olarak gelen “kalıcı göçmenler” ile yaşama sürecine girmiştir 

(Alsayyad& Castells, 2004). 70’li yılların sonu ve 80’lerde teknolojik 

gelişmelerle beraber sanayide nitelikli olmayan işgücüne gereksinim 

azalmaya başlamıştır. Aynı zamanda 70’li yıllar ile beraber 

yabancılara karşı artan tepkiler, Avrupa ülkelerinin göçleri durdurma 

politikalarına (Anwerbestop) sebep olmuştur. Ancak göçlerin 

durdurulması ile göçmen akışı durmamıştır (Kaya&Kentel, 2005). O 

sürece kadar Avrupa’ya gelen “misafir işçiler” artık yeni geldikleri 

ülkeye temelli olarak yerleşme eğilimi göstermişlerdir (Abadan-Unat, 

2002: 34).35 Bu durum, başlangıçta geçici bir süre için göç etmiş olan 

grupların ailelerini yanlarına getirtmelerine neden olmuştur (Abadan-

Unat, 2002:50; Castells& Alsayyad, 2004; Kaya&Kentel, 2005).36  

Göçmenler, aile birleşmelerinin yaşanmasıyla, göç ettikleri ülkenin 

toplumsal, etnik, kültürel ve dinsel yapısını etkilemeye başlamışlardır.   

 

 
35 O dönemde “kalıcı” hale gelen göçmen işçiler, bir taraftan anavatanlarına dönmek 

istemiş diğer bir yandan ise anavatanlarındaki yaygın işsizlik, artan şiddet ve siyasal 

istikrarsızlık nedeniyle dönüşlerini emeklilik dönemlerine ertelemişlerdir (Abadan-

Unat, 2002:50). 
36 Almanya’da yaşayan göçmenlerin yaşam şartlarını anlatan bilgi için Wallraff, 

1986. 



 

 
64 KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE AVRUPA-MERKEZİYETÇİLİK: MÜSLÜMAN 

GÖÇMENLER ÖRNEĞİ 

Farklı tarihsel arka planlara sahip Batı Avrupa ülkelerinin göçmenler 

ile ilişkileri ve göç politikaları benzerlikler gösterdiği kadar 

farklılıkları da içinde barındırmaktaydı. Federal Almanya, ihtiyacı 

olan iş gücünü 1955 ile 1973 arasındaki yıllarda birinci evre olarak 

Alman iş piyasasına alım ile gerçekleştirmiştir. İkinci evre (1973-

1979) ise yabancıların istihdamının konsolidasyonu olarak 

adlandırılmaktadır. Bu yıllarda genel olarak yabancı işgücü alımının 

durdurulması örneğinde olduğu gibi emek göçmenlerinin sayılarının 

azaltılmasına yönelik kararlar alınmıştır. Üçüncü evre, yabancılar 

politikasıyla ilgili kavramların düzenlenmesinde sosyal içerikli 

etmenlerin dikkate alındığı 1979-80 dönemini kapsamaktadır. 

Dördüncü evre ise 01.01.1991 tarihinde yürürlüğe konulan Yabancılar 

Yasası’nın hazırlık tartışmalarının yapıldığı ve yabancıların sayılarının 

azaltılmasına yönelik önlemlerin devamına ilişkin taleplerin 

yoğunlaştığı 1981-1990 dönemini kapsamaktadır. Beşinci devre 1991 

yılında, Yabancılar Yasası’nın yürürlüğe konulmasıyla başlamıştır 

(Okyayuz, 1999:7-8; Delanty & Gerard & Rumfold, & Chris: 2005). 

Altıncı evre ise 2000’lerden günümüze gelen süreçtir. Bu dönem 

göçmenlerin ekonomik ve sosyal haklarının yeniden düzenlendiği 

dönemdir. Alman vatandaşlığına geçiş ile ilgili yasal düzenlemeleri ve 

gözden geçirmeleri kapsamaktadır (Şahin&Altuntaş, 2009:33). 

 

Ekonomik çıkarların belirleyici olduğu 1960’lı yıllar ile beraber 

Alman Devleti ve sermaye sahipleri tarafından uygulanan işçi getirme 

politikaları, sırasıyla İtalya, İspanya, Yunanistan, Türkiye, Portekiz ve 

Eski Yugoslavya ile yapılan ikili anlaşmalar, Alman işverenlerin 
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yabancı işgücüne duyduğu ihtiyacın giderilmesi amacıyla kurulan işçi 

alma programlarının temelini oluşturmuştur (Okyayuz, 1999:32). 

Anlaşmalarda özellikle belirtilmemekle beraber, uygulama için 

“rotasyon prensibi” (Rotationsprinzip)37 esas alınmıştır. Rotasyon 

Prensibi, yabancıların “geçiçi” çalışan olduklarına vurgu yapmak ve 

bu bağlamda yabancıların Alman toplumuyla bütünleşmesini 

(entegrasyonunu)38 ve Alman toplumu ile sağlıklı ilişkiler kurabilme 

yollarını içermemekteydi. Yabancıların alıştıkları yaşam 

biçimlerinden (akrabalık, arkadaşlık ilişkileri) koparılarak tam bir 

izolasyon içerisinde yaşadıkları ve çalıştıkları ortamlar yaratılmıştır 

(Okyayuz, 1999:33).  

 

Otuz yılı aşkın bir göç süresi ve ikinci bir göç kuşağının yanı sıra 

üçüncü bir kuşağın da yetişmesi neticesinde Almanya’da yaşayan 

yabancıların büyük bir çoğunluğunun kalıcı göçmen statüsüne 

girdikleri söylenebilmektedir (Silverstein, 2005; Kastoryano, 1996). 

80’li yılların ortasından itibaren Almanya’da bulunan yabancıların 

yaşamlarını belirgin bir şekilde etkileyen siyasi ve hukuki çerçeve 

şartlarının yeniden düzenlenmesi yönündeki talepler yoğunluk 

kazanmıştır (Okyayuz, 1999:141). Böylece rotasyon prensibinden 

 
37 Rotasyon Prensibi, işçilerin iş piyasası gereğince işe alınmaları ve işten 

çıkartılmaları anlamına gelmekteydi. Rotasyon prensibinin sözcülüğünü işverenler 

üstlenmiştir. 
38 1950’lere kadar devam eden asimilasyonist teorilerin yerine çokkültürcü içeriklere 

sahip teoriler önem kazanmaya başlamıştır. Yabancı grupların asimilasyonu yerine, 

onların entegrasyonu için teorik bir çıkış yapan Andrew M. Greeley’in “kültürel 

entegrasyon modeli” (Yalçın, 2004:65) Avrupa’nın kültür temelli göçmen 

politikalarının temel argümanlarını içermektedir 
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siyasi ve hukuki hakların talebi ile bütünleşme (entegrasyon) sürecine 

girilmiştir (Silverstein, 2005) .39   

 

Siyasal ve sosyal güvenceler çerçevesinde ele alınan yabancılar 

politikası ve değişen toplumsal dinamikler bağlamında “yabancılar 

sorunu” (Auslanderproblem) hem Almanya hem de göçmenler için 

kimlik ve aidiyet kavramlarının sorgulanmasını beraberinde 

getirmiştir (Silverstein, 2005:364). Bu bağlamda bütünleşmenin bir 

koşulu olan hukuki haklara ve vatandaşlık kavramlarına göçmen 

kimliği çerçevesinde netlik kazandırılmaya çalışılmıştır.  

 

Aslen Almanya’da vatandaşlığa geçmek “kan hakkı (jus sanguinis) 

sebebiyle oldukça zordu (Kastoryano, 1996:38).40  Bu zorluğun 

altında yatan sebep, yurttaşlıkta sadece biyolojik kökenin esas 

alınmasını gerektiren düşünce yapısıydı. Bu ise özcü, etno-kültürel bir 

ulus düşüncesinin egemenliği ve dışarıdan göç eden nüfusların 

marjinalleşmelerine sebep olmaktaydı. Göç politikaları sürecinde  

 
39 Bu duruma bir örnek olarak; Almanya’da 1 Ocak 1991’de yürürlüğe giren ve genç 

kuşak ya da 3. jenerasyon olarak bilinen göçmenlerin vatandaşlığa geçişlerini 

kolaylaştıran yeni Yabancılar Yasası gösterilebilir (Abadan-Unat,2002:60). Diğer 

bir örnek ise daha yakın dönemden olup, Almanya’da vatandaşlığa geçiş ile ilgili 
yapılmış olan düzenlemelerdir. Kanunda Alman bir anne ya da babaya sahip 

olmaksızın ancak 8 ile 15 yıl arasında Almanya’da yaşamış olan göçmenlerin 

vatandaşlığa geçişini içeren değişiklikler yapılmıştır (Şahin& Altuntaş, 2009:33, 

Fekete, 2006). Bu doğrultuda vatandaşlık yasasında 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe 

giren yeni bir madde ile “Almanya’da dünyaya gelecek çocuklar, anne ve babadan 

birinin de Almanya’da doğmuş olması ve on yıldan beri Almanya’da oturması 

halinde, sahip oldukları vatandaşlık statüsünden ayrı olarak 23 yaşına kadar Alman 

vatandaşlığına da sahip olacak, nihai statüleri ise o tarihte yapacakları tercihle 

belirlenecektir” (Abadan-Unat, 2002:62). 
40 Anayasanın 116. maddesine göre “Yabancı, anayasanın koyduğu koşullara göre 

Alman olmayan her birey” olarak tanımlanmaktadır (Kastoryano, 1996:38). 
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“Jus Sanguinis” ilkesini  esas alan vatandaşlık yasalarının 

göçmenlerin vatandaşlık hakkı kazanmasını neredeyse imkansız hale 

getiren bir etkisi olmuştur (Fenton, 2001:290). Ancak göçmenlerle 

ilişkilerin ve konjonktürel sürecin bir sonucu olarak “jus sanguinis” 

ilkesi “jus cultus”e dönüşmektedir. Vatandaşlık yasalarının kültür 

esasına dayalı olarak değerlendirilmeye başlanmış olması, “Alman 

ırkının üstünlüğü” fikrini ortadan kaldırıcı bir durum yaratmamıştır. 

Aksine “jus cultus” ile “Alman Kültürü”ne yapılan vurgu göçmenlerin 

kültür temelinde farklılaştırıldığı bir ortamı beraberinde getirmiştir 

(Pautz, 2005:39-46). 41 

 

Fransa da Almanya’nın paralelinde bir göç süreci geçirmiştir. 1962-

1965 yılları arasında Alman pazarının belirli bir doygunluğa ulaşması 

özellikle Türkiye’den Avrupa’ya yaşanan göç dalgasının Fransa’ya 

yönelmesine sebep olmuştur (Fırat, 2003:76). 1966 yılında Fransa ve 

Türkiye arasında işgücü alımıyla ilgili bir anlaşma imzalanmıştır. İlk 

dalga “anonim” olarak adlandırılan (Therborn, 1995)  ve Almanya’ya 

gitmek için başvuran ancak Türkiye’deki İş ve İşçi Bulma Kurumu 

 
41 “Jus Cultus” ilkesi, Almanya’da kültürel kimliğin temel alınması esasına 

dayanmaktadır. Alman kültürünün üstünlüğü ve öncülüğünde hareket eden bir 
farklılaşma ve ayrışma durumudur. Özellikle yakın dönemde büyük bir önem 

kazanmış olan ve “Leitkultur” e yapılan vurgu ile yaşanan tartışmalar, göç ve 

göçmen politikalarının kültürel farklılıklar göz önünde bulundurularak ele alındığını 

belirtmektedir (Pautz, 2005; Gezen, 2010).  

“Jus Soli” yani toprak esasına dayalı sistemin Fransa’daki göç ve göçmen 

politikalarını belirleyici olması ve Almanya’daki “jus sanguinis” ilkesinin geçerli 

olması bölüm içerisinde belirtildiği gibi iki ülke arasında farklılıklara sebep 

olmaktaydı. Ancak Almanya’da uygulanan ve yürülüğe giren yasalar incelendiğinde 

sürecin “jus soli” paralelinde değişme gösterdiği görülmektedir. Belirli bir süre için 

“jus soli” temelinde sürdürülen yasalar, yakın dönemde “jus cultus” ilkesi temelinde 

yürürlüğe girmektedir.  
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tarafından Fransa’ya gönderilen göçmenlerden oluşmaktaydı. Bu ilk 

evreyi ise “nominal” olarak adlandırılan (Therborn, 1995) işgücü 

alımı takip etmiştir. Bu işgücü alımı, işçilerin verdikleri bilgiler 

ışığında işverenlerin çağırmasıyla alınan bir durumdu (Fırat, 2003:76; 

Therborn& Göran, 1995:34-133). Dolayısıyla Almanya’nın aksine 

nominal olarak gerçekleştirilen bu işgücü alımları, hemşerilik bağları 

tarafından organize edilen “zincirleme göç” biçiminin ortaya 

çıkmasına yol açmıştır (Geddes, 2003:52-77). Aynı zamanda 

Fransa’daki yerleşim alanlarında bölgesel ve etnik bir yoğunluğun 

ortaya çıkmasına yol açmıştır. 1974 yılında Fransa’ya işçi alımı sona 

ermiştir (Kaya& Kentel, 2005). Ancak aile birleştirme programları ile 

Fransa’ya yerleşmeye karar veren göçmenlerin ailelerini yanlarına 

alma süreçleri devam etmiştir. Almanya’da olduğu gibi bu süreç, 

Fransa’ya yaşanan göçün devamı anlamına gelip toplumsal yapının 

göç politikaları paralelinde değerlendirilmesi gerekliliğini beraberinde 

getirmiştir. Ancak hukuki taleplerin dikkate alınmaya başlandığı 

sürecin en başından itibaren izlenen yabancılar politikası, 

Almanya’dan farklı olmuştur (Reysoo, 2005). Göçün en başından beri 

Fransa’daki göç politikaları, Fransız toplumu ve kültürü ile 

göçmenleri bütünleştirmeyi amaçlamaktaydı (Murray, 2006:26-47). 

 

Fransa’da yurttaşlık hakkı devlet tarafından jus soli ilkesi esas 

alınarak verilmekteydi (Fenton, 2001:291).42 “Jus soli”, “toprağa” 

göre hak ilkesiyle ilişkilidir. Kişilerin esasen kökenine göre yurttaşlık 

 
42 Jus soli’nin ifade ettiği şey şudur: “Bir ülkede doğmak ve ülkenin geleneklerini ve 

ideallerini iyice tanıyıp bilmek bu fırsata sahip olacak kadar talihli her insanın iyi 

bir yurttaş olması için yeterlidir” (Fenton, 2001:290). 
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kazandığı “jus sanguinis” ilkesinin aksine “jus soli” ilkesinde kişilere 

esasen doğduğu yere göre yurttaşlık hakkı tanınır. Fransız vatandaşı 

olarak, Fransa topraklarında doğmuş olma koşulunun altındaki asıl 

amaç, Fransız toplumuna uyum sağlamış, Fransız kültürel mirasını ve 

değerlerini benimsemiş bireylerin eğitimini Fransız vatandaşlığı 

altında gerçekleştirmektir. Göçmenler ile Fransız toplumu arasındaki 

bütünleşmenin ancak bu bağlamda sağlanabileceği görüşü hakimdir 

(Murray, 2006). Bu nedenle bütünleşmeyi amaçlayan vatandaşlık 

yasası asimilasyon fikrini içinde barındırmaktadır diyebiliriz (Fenton, 

2001:291) 43 

 

Almanya ve Fransa’nın yanı sıra Hollanda da göçmenler ile ilgili 

faaliyetler 70’lı yılların sonuna kadar ekonomik temelli olmuştur. 

Yaşanan göç gerek verici ve gerek alıcı ülkelerin ekonomik değişme 

süreçlerinin bir sonucu olarak görülmektedir (Silverstein, 2005:364). 

Göçmenlerin kültürel arka planları ve geçmişleri devre dışı 

bırakılmaktaydı (Sunier, 2005:225; Haleber, 2005).  

 

1979 yılında Hollanda hükümeti, konuk işçi olarak farklı ülkelerden 

gelen göçmen kategorilerinin Hollanda’daki kalıcılığını resmen kabul 

etmiştir (Sunier, 2005:226; Fekete, 2004; Fekete,2006; Haleber, 

2005). Bu noktadan hareketle 1980’li ve 90’lı yıllarda Hollandalılar ve 

göçmenler arasındaki sosyal mesafelerin ortadan kaldırılması 

 
43 Fransa’nın Almanya’daki politikalarla karşılaştırıldığında daha “hoşgörü” temelli 

bir düşünce yapısının olduğu söylenebilmektedir. Ancak yurttaşlığa kabulün bir 

koşulu olarak Fransız değerlerinin benimsenmesi en önemli kriter olduğu için 

durum, Almanya’nın içinde bulunduğu tavırla benzer bir ayrımcılık yaratmaktadır.  
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amaçlanmıştır (Sunier, 2005:225; Haleber, 2005). Göçmenlerle ilgili 

politikalar bütünleşme ve Çokkültürcülük temelinde oluşturulmaya 

başlanmış ancak bu göç politikaları, kültürel asimilasyonu barındıran 

bir yapı göstermiştir (Geddes, 2003:113; Fekete, 2004). Bu bağlamda 

göçmenler ile Hollanda değerleri arasındaki iletişimin birinci ayağı 

“dil” olarak gösterilmekte ve göçmenlere Hollandaca öğrenme koşulu 

getirilmektedir. Aynı zamanda “Hollandalı yaşam tarzı” (the Dutch 

way of life) vurgusu yapan çokkültürcülük anlayışı, göçmenlerin 

kültürel kimliklerinin dönüşüm ve değişimini amaçlamaktaydı 

(Silverstein, 2005:366). Dolayısıyla genel olarak Hollanda’daki 

göçmenler ile Hollanda toplumunun sosyal bütünleşmesi (social 

integration), Hollanda kültürünün devamını sağlama beklentisi ve 

amacını taşımaktadır (Geddes, 2003:113).44   

 

İsveç’te45 ise göç politikaları ve göçmenlerle sosyal bütünleşme, 

Hollanda’dakine benzer bir çokkültürcülük algısı ile ele alınmaktadır. 

Göçmenlerin sosyal eşitlik ilkesi çerçevesinde korunması ve 

korporatist politikalar bağlamında göçmenler ile sosyal diyaloğun 

kurulması amaçlanmıştır. 1980’li yıllar itibariyle çokkültürcülük 

temelindeki politikalar sosyal bütünleşme politikalarının temelini 

 
44 EUMC (European Union Monitoring Centre)’nin 2001 yılı anketine göre 

Hollanda halkı genel olarak kültürel çeşitliliğin pozitif yanlarını desteklerken, ankete 

katılanların yüzde 35’i göçmen politikaları bağlamında azınlık gruplarının kendi 

kültürlerini terk etmeleri ve Hollanda kültürü ile bütünleşmeleri gerektiğini 

belirtmiştir (Geddes, 2003:113).  
45 Tüm Avrupa genelinde olduğu gibi İsveç’te de göçmenlerin sayısına dair net bir 

rakam verilememesiyle beraber göçmen profilinin Avrupa’nın geneli ile paralellik 

gösterdiği söylenebilir. Detaylı bilgi için Sander, 2005:139-141; Geddes, 2003:102-

124; Nekby, 2006:197-226. 
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oluşturmuştur (Fekete, 2006b). İsveç halkı, çokkültürcülük açısından 

Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika’ya oranla daha homojen 

toplum yapısına rağmen en iyimser Avrupa toplumlarından biri olarak 

göçmenlerle yaşanan sosyal çatışma ortamını çözme yoluna 

gitmektedir46. Ancak bütünleşme politikalarının içeriğinin İsveç 

kültürel mirasını (Swedish cultural heritage) devam ettirme yönünde 

hazırlanması gerektiği düşüncesi hakimdir. Bu sebeple göçmenlerin 

İsveç toplumu ile bütünleşmesinin öncelikle İsveç kültürü ve dilini 

benimsemeleri ile mümkün olacağı düşüncesi savunulmaktadır 

(Nekby, 2006; Geddes, 2003:122).  

 

Belçika da genel olarak Almanya, Fransa ve Hollanda paralelinde bir 

göç süreci yaşamıştır. Bu bağlamda ülkelerin tarihsel arka planları, 

göç politikalarında birincil belirleyici olmuştur. Politikaların genel 

yapısı, göçmen grupların bütünleşmesine yönelik yasaları 

içermektedir (Fekete, 2004; Fekete, 2006). Ancak temelde ortak olan 

görüş, kültürel değerlerinin korunması ve göçmenlerin bu değerler 

çerçevesinde varlıklarını sürdürmeleridir (Dassetto, 2005:160-180).  

 

Göç politikalarının genelinde hakim olan unsur, kültürel farklılıklar ve 

göçmenlerin Avrupa toplumları ile bütünleşmesi çerçevesindedir. 

Halen Avrupa Birliği içerisinde ve ülkelerin kendi iç politikalarında 

tartışılan bir olgu olan göç ve göçmenlere bakış, sorunlu yapısını 

sürdürmektedir. Özellikle yakın dönemde yaşanan 11 Eylül saldırıları 

 
46 2001 yılında EUMC’nin Hollanda’da olduğu gibi İsveç’te de yapmış olduğu anket 

sonucuna göre ankete katılanların yüzde 75’i azınlık gruplarının İsveç kültürünü 

zenginleştirdiği düşüncesine katılmışlardır (Geddes, 2003:119). 
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ile beraber göçmenlere bakış ve göç yasalarının kapsamları farklı bir 

boyutta ele alınmaya başlanmıştır (Fekete, 2006b; Kadıoğlu, 2006: 

149, Fekete, 2004). Özellikle Müslüman göçmenlerin potansiyel bir 

tehdit olarak görülmeye başlandığı günümüze gelen süreçte çıkartılan 

göç yasaları, Avrupa ülkelerinin güvenliklerine yönelik göçmenlerin 

yaşam alanlarını ve haklarını sınırlandırıcı bir yapı göstermektedir 

(Sivanandan, 2006).  

 

Fekete’nin ifade ettiği gibi son dönemde göçmenler ile ilgili genel 

tartışma ve çözüm arayışı, Müslüman azınlığa tepki olarak 

şekillenmektedir (Fekete, 2004:18). Özellikle “11 Eylül” sonrasında 

ortaya çıkan “yabancı karşıtlığı” (xeno-racism), 1960’lardan bugüne 

Avrupa’da yaşayan etnik azınlık grupları hedef almaktadır (Roy, 

2004; Carr, 2010). 

 

Buradan hareketle, göçmenlerin Avrupa’da nasıl algılandığı önemli 

bir noktadır. Çünkü göç politikalarının bütünleşmeyi ne kadar hayata 

geçirebildiği bu bakış üzerinden anlaşılabilecektir. 

 

2.1.3.  Batı Avrupa’da Müslüman Göçmenler Kimliğine 

Genel bir Bakış  

Batı Avrupa’da göç ile ortaya çıkan politikalar, göçmenlerin 

ayrıştırılarak bütünleştirilmesi düşüncesine dayanmaktadır. Bu sebeple 

Avrupa’nın göçmenler ile etkileşimi “farklılık” temelinde 

oluşmaktadır. Liz Fekete’nin ifade ettiği gibi “Avrupa’da çokkültürlü 

bir ortamı ortaya koymaktan öte kültürcü (culturalist) bir durum 
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hakimdir.” (Fekete, 2004) Kuzey Afrika ve Türkiye gibi ağırlıklı 

olarak Müslüman nüfusa sahip ülkelerden aldığı göçün sonucunda 

Batı Avrupa, göçmen ve “Avrupalı” arasındaki farkı göçmenleri 

“müslümanlık” olgusuna indirgeyerek şekillendirmektedir (Klausen, 

2008; Kastoryano, 1996:142). Bu yüzden Avrupa, kültürcü ortam 

içerisinde yabancı olarak ayrıştırdığı göçmenin kimliğinin sınırlarını, 

İslam ile çizmektedir (Kastoryano, 1996:85,224). Bu durum, aynı 

zamanda farklı etnik yapılardan ya da kültürlerden geldikleri halde 

göçmen grupların kimlik tanımlamasında kendilerini “Müslüman” 

kimliğine indirgenmelerine yol açmaktadır (Kastoryano, 1996:224).  

 

Almanya’da tireli vatandaşlıklar, etnik kimlik algısının müslümanlık 

ile birleşmesi anlamına gelmektedir (Kaya, 2009:259-293).47 

“Müslüman- Türk” gibi belirlemeler “kolektif kimlik” algısıyla paralel 

bir düşünce yapısı oluşturmaktadır. Kimliklerin oluşturduğu ağlar 

farklı ülkelerden gelmiş yabancıların dinsel bir kimlik altında 

bütünleşme eğilimini beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda hukuki 

haklar Alman hükümeti tarafından yeni düzenlemelerle geliştirilmekte 

ve toplumsal yapı açısından göçmenler, Alman toplumuna 

“cemaat”leşme mevhumu ile eklemlenmektedir (Klausen, 2008).  

 

Alman ulusal bilincini yansıtan “Kultur” ün (Kastoryano, 1996:72) 

kolektif kimliklerin temelini oluşturduğu görüşü savunulmaktadır 

(Kastoryano, 1996:66). Dolayısıyla kolektif kimlikler, kültür 

temelinde varlık gösterir ve kültürün ayrıştırıcı rolü, yabancıların 

 
47 “Müslüman-Türk” kimliği tireli kimliklere bir örnektir. 
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aidiyetlerinin ve kimliklerinin belirleyicisi haline gelir (Fekete, 2004). 

Diğer bir deyişle “öteki” kültür, “korunmaya” dayalı çözümlerin 

benimsendiği bir bütünleşme algısı içinde değerlendirilir (Fekete, 

2006). Bu koruma neticesinde paralel yaşamların ortaya çıkması ve 

göçmenler ile Alman halkının çokkültürlü bir ortamda değil, ayrışmış 

kültürcü bir ortamda yaşamaları sonucu doğmaktadır (Fekete, 2006:9; 

Fekete, 2006b). Bu durum ise çokkültürlü değil, kültürcü bir anlayış 

ile dışlanmış ve yok sayılmış bir göçmen olgusunu beraberinde 

getirmektedir.  

 

Almanya’nın aksine Fransa’da göçmenlerin cemaatleşmesi ya da 

gruplaşması bütünleşmeyi engelleyen bir durum olarak kabul edilir 

(Geddes, 2003). Göç politikalarında göçmen ailelerin toplumsal 

yaşamlarını kendi cemaatleri içerisinde sürdürdükleri, Fransız 

toplumuna uyum sağlayamadıkları vurgusu yapılmaktadır. Çünkü 

Fransız değerleri ile uyum sağlamak, Almanya’daki durumdan 

farklıdır. Fransız değerlerinin benimsenmesi, Fransız kültürünün 

gerekliliklerinin yerine getirilmesi anlamına gelmektedir. Bu 

bağlamda Fransa’nın bütünleşmeye yönelik asimilasyona varan 

uygulamaları sonucu göçmenler, tepkisel bir sosyal yapı haline 

dönüşmüştür (Tietze, 2006; Khedimallah, 2006:369-395). Netice de 

gruplaşmalar, gettolaşmalar ya da cemaatler oluşmuş ve bu 

guplaşmalar, laiklik kavramının karşıtı olarak gelişme göstermiştir 

(Bouteldja, 2008). Çünkü bu gruplar (Mağrib ülkeleri ve Türkiye’den 

göç edenler), birleştirici ortak değer olarak İslam’ı temel almaktadırlar 
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(Tietze, 2006:354-357).  Bu durum ise Fransa’nın bütünleşme 

politikalarına zıtlık göstermektedir. 48 

 

Almanya’daki göç politikalarının desteği ile oluşturulan kolektif 

yapıların aksine Fransa’da göç politikalarına tepki olarak ortaya çıkan 

kolektif yapı, etnik özelliklerin ötesinde dini değerler ekseninde 

birleşerek hareket etmektedir. Bu bağlamda günümüz Fransasında 

kültür ve göç politikalarıyla ilgili en tartışmalı durum, baş örtüsü, 

burka, hijab gibi Müslümanlıkla özdeşleştirilmiş sembollerin kamusal 

alanda kullanımı ve görünürlüğü ile ilgilidir (Göle, 2006:3-45). Bu 

konudaki “evrenselci” görüş, dini partikülarizmin, laiklik ilkesini 

tehdit eden bir durum olduğunu savunmaktadır (Fenton, 2001: 292). 

Müslümanlıkla özdeşleştirilen bu davranış ve hareketler, çıkartılan 

göçmen yasaları ile göçmenlerin kültürel farklarının 

sınırlanması/yasaklanması noktasına kadar götürülebilmektedir 

(Geddes, 2003:52-77). Müslümanlık, Fransız değerlerinin karşısındaki 

“Öteki” olarak algılanmaktadır ve bütünleşmeye engel olarak 

görülmektedir. 

 

Almanya’da yaşayan “Yabancılar”, cemaat olarak yaşayarak 

hayatlarını bu cemaat içerisinde ve Alman toplumundan ayrı olarak 

devam ettirebilmekteyken, Fransız toplumu göçmen cemaatlerinin 

oluşturduğu “çokkültürlü” yapı ile beraber yaşayabilir miyiz 

 
48 Bu değerlendirmeden yola çıkarak Çokkültürcülük ve Yeni-Irkçılık politikaları 

içerisinde belirtilmiş olan Kukathas’ın çokkültürcülük kabulündeki “liberal takım 

adalar” anlayışının Müslüman göçmenler örneğinde baskın kültürün etkisi karşısında 

tepkisel olarak bir içe kapanma ve şekillenme yaşadığı sonucuna varılabilir. 
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sorusunun cevabını bulmaya çalışmaktadır. Çünkü Fransa’da 

yurttaşlığın ilkesel olarak herkese açık olması ve Durkheimcı “bireyin 

ulusla bütünleşmesi” fikri (Fırat, 2003:8), Fransa’nın göçmenleri ile 

ilgili politikalarını belirlemektedir. Göçmenlerin ekonomik, sosyal ve 

uzun vadede siyasal katılıma dahil olmalarını öngören Fransız 

bütünleşmeci yaklaşımı göçmenleri birkaç kuşak içinde yurttaşa 

dönüştürme eğilimindedir (Fırat, 2003:9). Ancak bu dönüşümün 

gerçekleşmesi “Cemaat ya da marjinal gruplara bölünmeyen bir 

“Öteki” ile sağlanmalıdır” görüşü halen hakimdir (Klausen, 2008). 

 

“Çok kültürlü” bir göçmen politikası izlediğini belirten Hollanda’da 

ise göçmenler Müslüman kimliği altında oluşturdukları birlikler ile 

varlıklarını koruma eğilimi göstermektedirler (Fekete, 2004). Ancak 

Hollanda değerleri ile örtüşmemesi sebebiyle Müslümanlık bir 

problem olarak görülmektedir (Landman, 2005; Sunier, 2005; Fekete, 

2006; Fekete, 2001; Fekete, 1999). Aynı paralelde Belçika’daki İslam 

Merkezi, göçmenlerin Belçika halkı, hükümeti ve kurumları 

arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde önemli bir role sahiptir 

(Dassetto, 2005:164). İsveç içinde durum farklı değildir. Göçmenlerin 

kimliklerinin belirleyicisi kültürel farklılıklardır ve bu farklılıkların 

birincil öğesi Müslümanlık’dır (Fekete, 2006; Fekete,2004; Roy, 

2004; Klausen, 2008). 

 

Göç alan ülkelerin şekillendirmeye çalıştığı göçmen kimliği, Fransa 

örneğinde üstünde durduğumuz gibi tepkisel bir yapı 

gösterebilmektedir. Ancak diğer taraftan, göçmenler ise göç alan 
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ülkenin kültürel yapısı ve göç alan ülke ile ilişkilere farklı bir 

perspektiften bakmakta ve değerlendirmektedirler.  

 

Başka bir ülkede “yabancı”, “misafir”, “geçici işçi” gibi tanımlamalar 

ile bir yaşam süren göçmenler, kalıcı hale geldikleri ülkelerin 

toplumsal yapısı paralelinde aidiyetlerini geliştirme eğilimi 

göstermektedirler (Khedimallah, 2006:369-395).49 Etkileşim 

içerisinde oldukları toplumun değerleri paralelinde “öteki” olan 

göçmen hem göç ettiği ülke tarafından ötekileştirilmekte hem de kendi 

kendini ötekileştirmektedir. Böylece kültürel farklılıklar ve Müslüman 

kimlik hem Avrupa’nın göçmenleri ötekileştirirken kullandığı hem de 

göçmenlerin kendi kimliklerini ortaya koyarken vurguladıkları 

durumlar haline almıştır (Tietze, 2006; Göle, 2006; Fekete, 2004)  

 

Bu noktadan hareketle Avrupa’nın göçmenleri tanımlarken kullandığı 

“Müslüman ve …” kullanımları, göçmenlerin kendi etnik 

kimliklerinden önce Müslüman kimliğini öne çıkartma ihtiyacını 

doğurmuştur (Göle,2006:1-45; Tietze, 2006:335-369). Göç ettikleri 

ülke ile girdikleri etkileşim sonucu geldikleri ülkeye ait etnik 

kimlikleri değişime uğramakta olan göçmenler, sonuç olarak “din” 

olgusuna tutunmaktadırlar. Çünkü bugün her iki kültürün (göç ettikleri 

ve göç amacıyla ayrıldıkları ülkenin kültürü) arasında kalmış olan 

 
49 Kültürel değerleri, göç ettikleri ülkenin değerleri ile örtüşmeyen göçmenler, uyum 

sağlama sürecindeki farklılaştırılmış dışlama politikaları ekseninde, kendi içlerine 

dönük bir eğilim sergilemişlerdir (Silverstein, 2005; Werbner, 2005)  Bu durum, 

karşılıklı olarak göçlerin yaşanmaya başladığı ilk dönemden günümüze kadar 

büyüyerek gelişmiştir.  
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göçmenler bir kimliğe ihtiyaç duymaktadırlar (Yalçın, 2004:41).50 Bu 

sebepten Avrupa’nın “Öteki” olarak atfettiği Müslüman kimliğini hem 

tepki hem de ellerindeki güçlü bir kimlik belirleyicisi olarak 

tutunmaktadırlar. Stuart Hall’un ifade ettiği gibi kültürel kimlik, “ne 

olduğumuz” ile ilgili sorunun cevabından yola çıkılarak ortaya konan 

bir durumdur (Rutherfor& Stuart& Mercer& Hall& Bhabha& 

Weeks& Young, 1998:177). 51 

 

Aynı zamanda ortaya çıkan başka bir durum da göçmenlerin “arada 

kalmışlık” halidir.  Avrupa’nın belirleyici olduğu bir ortamda gelişme 

gösteren ikinci nesil, iki kültür arasında sıkışmış bir grup anlamına 

gelir. Silverstein’in ifade ettiği gibi, göçmenler “iki sandalye arasında” 

kalmış gibi iki kültür arasında kalmışlardır (Silverstein, 2005:374).52 

Uyum ve entegrasyon politikaları paralelinde şekillendirilen 

“melezlik”, cemaatleşme53 gibi toplumsal yapıları da beraberinde 

 
50 Göçmen gruplar, göç etmeden önce, göç ettiği ülkeye ilk gidişi ve sonrasındaki 

“adaptasyon” sürecinde, kendisini farklı bir kültür içerisinde tanımladığı ve ait 

hissettiği değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmasını sağlayacak ağlara ihtiyaç 

duymaktadır. Bu eğilim, Parekh’in göç teorisi sınıflaması içerisinde yer alan 

toplumcu görüşün bir sonucudur. Göçmenlerin aidiyetliklerini devam ettirebilmeleri, 

ortak değerleri taşıdığı “ötekiler” ile beraber cemaatleşme, gruplaşma ya da 

gettolaşma sürecini getirmektedirler (Yalçın, 2004). 
51 Kukathas’ın liberal takım adalar metaforundaki, grupların kendi özelliklerini 

koruma eğilimi göstererek ve kendi özelliklerine tutunarak diğeri ile “biraradalık” 

halini yaşaması, Müslüman göçmenler örneğinde ağırlıklı olarak tepkisel bir 

durumun neticesinde şekillenmektedir. Çünkü Hall’un belirtmiş olduğu gibi 

biraradalığın getirmiş olduğu etkileşim, zıtlaşma ve bir tarafın baskınlığı ile son 
bulan “doğa” durumunu ortaya çıkarmaktadır (Hall, 1998). 
52 Bu “aradalık” durumu isimlendirmelere de yansımıştır. Örneğin Almanya’daki 

Türkler için “Deutsckei” kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelime “Deutschland” ve 

“Türkei” kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir (Argun, 2003).  
53 Arif Dirlik’in melezleşme ya da farklı kültürlerin bir aradalığı üzerinden ele aldığı 

bu toplumsal yapı, göçmenlerin kendi içine kapandığı ve kendi aidiyetliklerini 
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getirmektedir. Ancak her iki taraftan da kopuk bir yapı meydana 

gelmektedir. Göle bu durumu şöyle özetlemektedir;    

 

Genellikle düşünülenin ve söylenenin aksine, Fransa’daki 

Cezayirliler veya Almanya’daki Türkler Müslüman kimliklerini 

öne çıkararak sömürge geçmişin belirleyiciliğinden veya okuma 

yazma bilmediği için gittiği ülkenin eğitim sisteminden 

yararlanamayan birinci kuşak göçmen kimliğinden kurtulmanın 

bir yolunu buluyorlar. Bir yandan geldikleri ülkeyle ve 

aileleriyle aralarına mesafe koyan bir tutum içinde yer alsalar da 

diğer yandan Batı modernitesinin bilişsel yapılarını tamamen 

özümseme mantığı içine girmiş de olmuyorlar. Bu çifte beyan- 

Müslüman ve Modern, Müslüman ve Avrupalı- aynı zamanda 

çifte reddir, çünkü kendini bu şekilde “ne tamamen geleneksel 

Müslüman ne de tamamen Avrupalı” olarak beyan etmek 

kimlikler, kültürler ve yerler arasındaki sınırları 

belirsizleştirmektedir veya endişeyi yaratan da bu anlam 

belirsizliğidir, çünkü siyah ve beyaz, bir ve ötekiler 

çerçevesinde kavranamamaktadır. Yine de bir tür kültürel 

melezleşmeden kaynaklanan bu durum sınırları koruma 

ihtiyacını gösteren savunma tepkilerine yol açmaktadır. (Göle, 

2009: 152) 

 

 
devam ettirmek adına geliştirdikleri bir tepki olarak görülmektedir (Dirlik 2009; 

Khedimallah, 2006). 
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Aslen “arada kalmışlık” durumu göçmenlerin Müslümanlık kimliğine 

sıkı sıkıya tutunmaları sonucunu doğurmaktadır. Müslümanlık, 

genellikle fenotip olarak farklı olan göçmenler tarafından tatbik 

edilmekte ve hemen aşılmaz ya da bütünleşmesi imkansız şeklinde 

nitelendirilen bir farklılığın görülmesinin mümkün olduğu kültürel bir 

özellik teşkil etmektedir (Wieviorka, 2004:212). Göçmenlerin 

Müslüman kimliğine tutundukları ve kendilerini “Müslüman kültürü” 

ile tanımlamaya başladıkları durum yersizyurtsuzlaşma halinin bir 

yansımasıdır (Tomlinson, 2004; King, 1998). Göçün ortaya çıkardığı 

yersiz-yurtsuzlaşma kavramı ile yakın ilişkili olan Appadurai’nin 

etno-mekan “ethnoscape” akışı, bu durumun anlaşılması için yardımcı 

olmaktadır. Belli bir aidiyete sahip oldukları kültürden başka bir 

kültüre göç etmek durumunda kalan gruplar için bu akış, yeni bir 

kimlik ve aidiyet arayışı anlamına gelmektedir. Göç etmiş olan 

grupların akışın yaşandığı ortamdaki koşullar paralelinde diaspora ya 

da melezlik özelliği taşıyan bir aidiyet içerisine girme eğilimi vardır. 

Appadurai, ethnoscape’in açtığı akış halinde küçük grupların 

çoğunluk grupları karşısında aidiyetliklerini korumak amacıyla 

cemaatleşebileceklerini de belirtmektedir (Amin,2006:94-96; 

Appadurai, 2008).54 

 
54 Bölüm içerisinde ilk kısımda ele aldığımız Çokkültürcülük politikalarında da yer 

verilmiş olan Kukathas’ın “Liberal Takım adalar” olarak tanımladığı durum, 

göçmenlerin “tepki” davranışı ile yakından ilişkilidir. Kukathas’ın belirtiş olduğu 

gibi farklı yapılara sahip gruplar bir arada ancak ayrı olarak yaşamaya devam 

edebilirler. Bu durum karşı tarafın herhangi bir belirlemeciliğine ihtiyaç duymadan 

yürütülebilir (Kukathas, 2003). Ancak yine aynı kısım içerisinde ifade edilmiş 

olduğu gibi, iktidar kültürel farklılıkları araçsallaştırarak kendi varlığını yeniden 

üretme eğilimindedir (Foucault, 2003). Bu eğilim sebebiyle Kukathas’ın belirtmiş 

olduğu müdahalesiz ayrışma ve bir arada yaşama durumu gerçekleşemez. Aksine 
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Ancak burada göçmenlerin tepki olarak ortaya koydukları 

kimliklerinin incelemesinden öte, Müslüman göçmenlerin bu kimlik 

içerisinde nasıl belirlendiği üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla Batı 

Avrupa’nın “Müslüman kültürü” ile sınırlandırdığı göçmen kimliği ile 

ilişkisi üzerinde durulacak ve bu durumun temel sebebi ele alınacaktır. 

 

2.1.4.  “Müslüman Göçmen” ve “Avrupalı” İlişkisi  

Arjun Appadurai’nin ifade ettiği gibi küresel hareketliliğin kimlik 

konusunda durmadan üretmiş olduğu belirsizlik azınlık ve çoğunluk 

kategorilerinin yarattığı bir “eksiklik endişesi”dir (Appadurai, 

2008:21). Bu sebepten küçük gruplar, kendi içlerinde bir azınlık 

kategorisi yaratmaktadır. Küçük grupların yaratmış olduğu 

kategorilere karşı da çoğunluk olanların verdiği şiddetli bir tepki 

oluşmaktadır. Bu durum göçmenleri “ötekileştiren”, “Dışlayan”; 

“Beur”55, “Auslander” (Yabancı) ya da farklı isimlendirmeler ile 

toplumda stigma haline getiren göç politikalarında da 

gözlemlenmektedir (Alba& Schmidt& Wasmer, 2003; Kastoryano, 

1996). Ancak burada Appadurai’nin belirtmiş olduğu azınlık ve 

çoğunluk grupları arasındaki ilişki, her iki grubunda farklılıklarıyla 

var olabilmeleri için birbirlerine ihtiyaç duymaları anlamına 

gelmektedir (Appadurai, 2008:52). Böylece karşılıklı ihtiyaç durumu 

“biz/onlar” ilişkisini beraberinde getirmektedir. Tek tipleştirme ve 

 
baskın olan “Avrupa kültürünün”, “Müslüman göçmenlerin kültürünü” ayrıştırarak 

dışlaması durumu yaşanmaktadır. 
55 Özellikle Mağribi göçmenler için kullanılan aşağılama anlamı taşıyan bir tabirdir 

(Kastoryano, 1996:147-165).  
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kimlik karşıtlığı aracılığıyla karşılıklı sınırlar konmaktadır. “Biz” 

dinamiklerinin sınırlarının çizilmesine yardımcı olmak için kolektif 

ötekilerin ya da “Onlar”ın yaratılması bir gereklilik haline 

gelmektedir.  1. Bölümde bahsedildiği gibi etki-tepki durumu, göç 

sürecinin bir parçası olmaktadır (Tietze, 2006).  

 

Bu bağlamda, Avrupa’daki göç politikaları, Müslüman göçmenlerin 

farklılığına vurgu yapmakta ve aynı zamanda bu farklılık vurgusu, 

göçmenlerin de aidiyet ve kimliklerini belirlemektedir. Lutz 

Hoffmann’ın ifade ettiği gibi göçmen pozisyonuyla yeni gelene, 

çoğunluk toplumu doğrultusunda geliştirilen bir kimlik 

atfedilmektedir (Lutz Hoffmann, aktaran Onur İnce, 2003:261). 

 

Bu noktadan hareketle “Öteki ve Ben” üzerinden yürütülen bu iktidar 

ilişkisi içerisinde Avrupa kültürü belirleyici unsur olarak ele 

alınmaktadır. Bu “evrensel” denen şeydir. Evrensel her zaman tırnak 

içerisindedir. Evrenselleştirme çabası, evrenselleştirme tasarısı, 

evrenselleştirme umudu bir belirleyicinin olduğu durumun sonucudur 

(King, 1998:95). Ben ve Öteki paralelinde küreselleşme içerisinde 

kültür, hegemonyayı elinde bulunduran bir etkiye ve iktidar kaynağı 

bir role sahiptir.  

 

Bütünleşme politikaları ülkeden ülkeye farklılık gösterse de ortak bir 

kabul mevcuttur. Bu da, Göle’nin kültürel bir eleştiri olarak ele 

alınması gerektiğini belirttiği “Batı eşittir Medeniyet/Kültür” 

denklemidir (Göle, 2009:191). Bu bağlamda kültür içeriğinde 
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barındırdığı değerler kümesi ile “Avrupa”yı anlamlı hale getiren ve 

Avrupa’yı “Öteki”den ayrıştıran unsurdur. Avrupa, küreselleşmenin 

tarihsel süreçteki evrelerinde ve bugün içinde bulunduğumuz 

küreselleşme çağında kültürel bir belirleyicilik ile “Öteki”yi 

anlamlandırma çabasındadır. Çünkü Neumann ve Welsh’in de 

belirttiği gibi, içerdeki “Ben”in etkileşim içinde olduğu, harekete 

geçirdiği Öteki’nin dışarıdaki hasım olarak yaratılması söz konusudur 

(Neuman&Welsh aktaran Keyman, 2000:229).  

 

Samir Amin’in ifadesi ile “Doğu”’nun kurularak Batı’nın kendisini 

net bir şekilde ortaya koyması, “Doğu”yu koruyarak ve 

belirginleştirerek olmaktadır (Amin, 2007). Kültürel olarak 

farklılıkların korunmasını amaç edinmek ve Doğu’nun çerçevesini 

çizmek aslen Avrupa’nın kendi rasyonelliğini, kültürel ve ekonomik 

hegemonyasını devam ettirebilmek içindir. Temelde “Avrupalı” ve 

“Avrupalı olmayan” kavramlarına netlik kazandırma düşüncesini 

barındırmaktadır (Amin, 2007:177). 

 

Dolayısıyla bugün kendi içinde ve göç politikaları dahilinde farklılık 

göstermekle beraber Fransız, Alman ya da Hollanda değerlerini 

taşıyan bir Avrupa kültürü ve bu kültürün karşısında tek tipleştirilmiş 

bir göçmen kültürü oluşturulmaktadır. Bu tek tipleştirme, bugün 

özellikle de 11 Eylül saldırıları sonrasında “kötü bir Öteki” algısının 

oluştuğu Batı Avrupa’da Müslüman göçmenler üzerinden yapılan bir 

kültür indirgemeciliği anlamına gelmektedir. Göçmenler, “tek bir 

kültür” algısıyla Avrupa kültürü karşısında ötekileştirilmektedir. Bu 



 

 
84 KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE AVRUPA-MERKEZİYETÇİLİK: MÜSLÜMAN 

GÖÇMENLER ÖRNEĞİ 

bağlamda “göçmen kültürü” olarak ötekileştirilen kültür, farklı 

kültürel özellikler gösteren göçmen grupları içerdiği halde bu çeşitlilik 

göz ardı edilmektedir (Fenton, 2001:322).  

 

 “Öteki” olarak ele alınan ve tek tipleştirilen bu göçmen kültür, 

müslümanlık ile özdeşleştirilme eğilimdedir.56 Çünkü bu 

özdeşleştirme Avrupa’nın birleştirici düşünce olarak koruma altına 

aldığı Avrupa kültürünün yeniden üretimi ve tanımlanmasını 

sağlamaktadır (Galtung, 1999:24). Johan Galtung, Öteki ile Ben 

arasındaki ilişkinin ihtiyaç öznesi ile ihtiyaç nesnesi (ihtiyacı doyuran 

şey) arasındaki ilişki olduğunu belirtir. Aslında ihtiyaçların 

doyurulması ile siyasal süreçler arasında genel olarak bir benzerlik 

vardır: Bireyde ihtiyaca dair bir bilinç olmalıdır¸bu bilinç toplumsal 

hale gelmeli ve bireyleri seferber ederek örgütlenme biçimine yol 

açmalıdır. İhtiyaçların tanınması için ise genellikle bir tür zıtlaşma 

gerekir (Galtung, 1999:70). Buarada Batılı olanın bütün paketi ifade 

ettiğine vurgu yapan Galtung, ihtyaçlarının giderilmesi ve 

tanımlanması gerekenin de öncelikle Batı haline geldiğini ifade eder. 

İnsan haklarının evrenselliği üzerinden değerlendirdiği “Batı” fikri, 

belirli bir çerçeve- ki bu Galtung’da insan haklarıdır- içerisinde Batılı 

uygarlığın yayılması planlanmış bir durumdur diye dile getirir. Kendi 

içinde Batılı, değerlerini yanlış kılmaz (Galtung, 1999: 29). Bu 

durumda Batı’nın bir merkezleşme sürecine girmesini sağlar, böylece 

çevrenin karşısında her zaman bir bütün olabilme özelliğini 

 
56 “Biz” ve “yabancı” arasındaki sınır, birlikte yaşanan süreçlerin sonucunda ten 

rengi, köken, din ve meslek gibi çoğunlukla nötr ve olumsuzlanan semptomları 

referans almaktadır (Onur İnce, 2003: 259). 
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korumaktadır. Galtung “Batılı varsayım” olarak tanımladığı “Batı” 

olgusunun dünyayı üç parçaya ayırdığını savunur:  

 

i) Batı’da bulunan bir merkez,  

ii) Batı’dan ne gelirse almak için bekleyen bir çevre,  

iii) Batı’nın emrini ve onu izleyen mal ve hizmetleri almayı, 

ikinci-sınıf Batı olarak içerilmeyi reddeden inatçı bir bela 

(Galtung, 1999: 24). 

 

Bu üç durumdan yola çıkarak Batı’nın kendisini koymuş olduğu 

merkeziyetçi konum ve evrensellik hali farklı durumlara ve farklı 

koşullara adapte edilebilmektedir. Daha öncede belirtildiği gibi insan 

hakları ve insan haklarının belirlediği çerçeveye uymak durumunda 

olan ülkeler üzerinden ele aldığı düşünce, Batı’nın “evrensellik” 

kabülünün eleştirisini de yapmaktadır. Evrenselin sadece Batılı bir 

algı olduğu ve merkez ya da çevreden bakılan noktaya göre değişiklik 

gösterebildiği üzerinde durarak sorgulamayı içinde barındıran bir 

düşünce öne sürmektedir (Galtung, 1973; Galtung, 1999:25). Ancak 

bu eleştirel yaklaşımın yeniden üretimin yararına olan ve Batılı- 

Evrensel için bir araç haline dönüşen durumunu da dile getirmektedir. 

Daha önce birinci bölüm içeirisinde Zizek üzerinden ele aldığımız gibi 

“Batı”nın varlığı “Batılı olmayanın” da varlığını devam ettirmesi için 

bir gereklilik olduğu sürece, taraflardan birinin yeniden üretimi 

diğerinin araçsallaşmasını beraberinde getirmektedir. 
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Galtung’un bu yaklaşımı Müslüman göçmenler örneğine yansıtacak 

olursak, Müslümanlık olgusu, göçmenlerin ötekileştirilmesi için 

kullanılan bir araç haline getirilmektedir ve aynı zamanda Müslüman 

göçmenler karşısında Avrupalı kimliğini de tanımlamaktadır sonucuna 

varılır. Kumar’ın belirttiği gibi Müslüman, “Avrupalı olmayan” 

demektir ama aynı zamanda bir dereceye kadar da Avrupa’yı 

tanımlayandır (Kumar, 2004:87). 

 

Bu bağlamda Avrupa, “ötekisini” ortaya koyarken kültürü tek temel 

belirleyici unsur olarak almakla kalmayıp, din temelinde bir kültür 

indirgemeciliğine gitmektedir. Çünkü kendi evrenselliğini devam 

ettirebilmesi ve yeniden üretim için “Ötekisi”nin korunması 

gerekmektedir. Bu korumanın Müslümanlık olgusu üzerinden 

gerçekleşmesi ise Edward Said’in belirttiği gibi “Avrupa, Şark’ı her 

zaman din ile örtüştürerek açıklaması eğiliminden dolayı olmuştur. Bu 

eğilim Garp’takinin Şarkı inceleme onu egzotikleştirme ve onu 

keşfetme fikri ile paralel olarak 18. yüzyıl itibariyle önem 

kazanmıştır.”(Said, 2006:285). Bugün de Batı kültürü/ medeniyeti ve 

karşısında Doğu kültürü/medeniyeti tanımlanırlen araçsal unsur 

Müslümanlıktır. Müslümanlık, Avrupa örneğinde küresel sistemin “alt 

küresel kültürü” olarak konumlanmaktadır (Sarıbay, 2004:72). 

 

Yine Galtung’un eleştirel bakışından devam etmek gerekirse, 

Avrupa’nın içinde bulunduğu bu “evrensel” tavır ve Müslüman 

göçmenlere yaklaşım, kendi içinde farklılıklar taşımakla beraber tek 

bir “Avrupa topluluğu” (The European Community) algısını ortaya 
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çıkarmaktadır.57 Bu algı, Avrupa Topluluğu’nun merkezi ifade ettiği 

herhangi bir durum için çevre olan durumun paralelinde belirlenecek 

bir “Avrupa değerler” belirlenimidir. Diğer bir değişle, bugün 

“Müslüman” kimliği ve kültürel farklılığı ön plana çıkarılan 

göçmenler karşısında “ev sahibi Avrupa”, Avrupa kültürüne ait 

kültürel değerlerini ön plana çıkarmaktadır. Başka bir “öteki” 

karşısında ön plana çıkartılacak değerler bu “öteki” algısı paralelinde 

olacaktır. 

 

Bu noktada bir değerlendirme yapmak gerekirse, Avrupa’da 

küreselleşme ve göç politikaları, “Müslüman Öteki-Avrupa Ben” 

ilişkisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Zaman ve uzam sıkışmasının 

somut örneği olarak yaşanan göçler ve göçmenlerle olan ilişkiler, hem 

Avrupa’nın kimlik ve aidiyet sorgulamasına hem de göçmenlerin 

kendilerini tanımlama ihtiyacına yol açmıştır. Çıkartılan ve yürürlüğe 

giren politikaların Avrupa ülkelerinin aidiyet ve kimlikleri 

çerçevesinde göçmen kimliklerinin belirlenmesi, karşılıklı olarak etki-

tepki durumunun yaşanmasına ve göçmenlerin gruplaşmasına sebep 

olmuştur. Bu gruplaşmaların temel öğesi olarak ise Müslümanlık harç 

görevi görmüştür. Avrupa’nın göçmenleri tanımlarken vurgulamış 

olduğu kültürel farklar, Müslüman kültür ve Avrupa kültürü farkı 

üzerinden ele alınmaktadır ki bu göçmenlerin farklı kültürel arka 

 
57 Johan Galtung’un “The European Community: A Superpower in the Making” 

(1973) adlı eserinde dile getirmiş olduğu “Avrupa Topluluğu” kavramı, Müslüman 

göçmenler üzerinden direkt bir örnek vermemektedir. Ancak Avrupa değerlerinin 

belirlenişi ve Avrupa’nın “iktidar” kavramına bakışını açıklayan yaklaşımları, 

kitabın bakış açısını ve eleştirel yöntemini destekler bir düşünce sistemi 

içermektedir.  
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planlardan geldiklerinin tamamen göz ardı edildiğinin de bir 

göstergesidir. 

 

Burada göçmenlerin farklılıklarına hoşgörüyle yaklaşıldığı ya da 

göçmenlerin tepkisel hareketlerinin oluşmasının sorgulanmasının 

ötesinde kültürel olarak farklı oldukları savunulan ve vurgulanan 

göçmenlerin Avrupa’dan farklı ancak tikel bir kültür altında 

toplanmaları ve belirlenmeleri ciddi sorunsal oluşturmaktadır. Aynı 

paralelde tikel bir kültüre indirgenen göçmen kimliği, “Müslüman 

göçmen” olarak müslümanlık ile tanımlanmaktadır.  

 

Edward Said’in belirttiği gibi, “Eğer kültürel temellerde bir ayrışmaya 

gidiliyorsa ve bu din unsuru üzerinden yapılıyorsa sorun İslam’la 

karşı karşıya getirilenin, Hıristiyanlık değil, Batı olmasıdır.” (Said, 

2000). Galtung’un yaklaşımı üzerinden açıklanan Batı kültürünün 

kendi içinde çeşitlilik göstermesi ötesinde bir bütün halinde ifade 

edilen Avrupa kültürü karşısına Öteki olarak Müslümanlık olgusunun 

konması, Avrupa’nın kendisine atfettiği “evrensellik” durumundan 

kaynaklanmaktadır. Daha önce belirttiğimi gibi bu evrensellik 

düşüncesi, her durum/öteki karşısında “Avrupa”nın merkez olduğu bir 

algıyı içinde barındırmaktadır. 

 

Avrupa’nın merkeze alındığı bu düşünce, temelde sahip olduğu bu 

evrenselcilik özelliğini modernitenin getirmiş olduğu belirlemecilik 

yapısından almaktadır. Modernitenin kazandırmış olduğu değerler ile 
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Avrupa, dünyanın geri kalanını şekillendirerek kendi varlığını devam 

ettirecek bir iktidar güç olma eğilimdedir (Göle,2009: 36).  

 

Bu bağlamda Avrupa’nın göçmenlere karşı gösterdiği belirlemeci 

tavır ve bu eğilimin ortaya çıkardığı iktidar ilişkisi kavramsal olarak 3. 

Bölüm içerisinde Avrupa-merkeziyetçilik, küreselleşme ve 

modernizm üzerinden ele alınacaktır. 
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3. BÖLÜM 

3.1. KÜRESELLEŞME VE AVRUPA-MERKEZİYETÇİLİK 

3.1.1. Küreselleşme ve Modernizm İlişkisi  

 

Modern, Oxford İngilizce Sözlüğü (OED) ’ne göre içinde bulunulan 

zamanın özelliklerini taşıyan geçmişten farklılık gösteren anlamına 

gelmektedir.58 OED’ye göre kavram, Orta Çağ dönemine ait olanın 

zıttı anlamında kullanılmaktadır. Latince “modus” kökünden gelen 

modern, ölçüm (measure) anlamına gelmektedir (King, 1995:108-

109). Dolayısıyla kavram, bir ölçüm veya referans noktasından 

türeyen bir anlama sahiptir.  

 

Anthony King’in ifade ettiği gibi, modern, modernizm, modernite, 

modernist kavramları özellikle Avrupa ve Amerika’da 1890 ve 

1940’lar arasında edebiyat sanat ve mimarideki eğilim ve hareketler 

için kullanılmaktaydı (King, 1995:109). Modernizm kavramının 

toplumsal yapıyı ifade eden kullanımı, Avrupa ve Kuzey Amerika’da 

hakim ve kabul gören bir görüş olmuştur (King, 1995:110; Eisenstadt, 

2001). Aydınlamanın ve Batı’nın projesi olarak görülen modernizm, 

akılcılık, düzen, evrensellik, bireyselcilik ve ulus devlet gibi 

kavramları içinde barındırmaktadır (Einsenstadt, 2001:26; King, 

1995:111).  

 

 
58 Anthony King, modern kelimesinin “şimdi, şu an” (right now) anlamına “çağdaş” 

kavramından farklı olduğunu ifade eder (King, 1995:108).  
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Avrupa’nın ve Avrupalı’ nın oluşum süreci ile beraber ilerleyen 

modernizm, 15. ve 16 yy.’ın ürünüdür (Delanty, 2005:93). 

Aydınlanma, Rönesans, Fransız İhtilalinin Avrupa Kıtası’nda 

yaşanmış olması, modernizmin tüm dünyaya Avrupa coğrafyasından 

yayılmasının temel sebebidir (Delanty, 2005). Dolayısıyla modernizm, 

doğduğu topraklar olan Avrupa’ya ait bir kavramdır (Cevizci, 2007; 

Çiğdem, 2006). 

 

Modernizm, evrensellik ve teklik gibi değerlerin bir aradalığını 

amaçlamaktadır. Arif Dirlik ve aynı zamanda Agnes Heller’in 

belirttiği gibi, “Modernizm, biricik ancak evrensel bir yapıdır” (Dirlik, 

2009:347; Heller, 1999).  Bu sebepten müphemlik (ambivalence)59 

durumunun yaşanmasının önüne geçilme amacını taşır (Bauman, 

2003:18; Bauman, 1999:69; Dirlik, 2009:101). Belirsizlik 

durumlarının engellenmesi amacıyla uzlaşımsallaştırma 

gerekmektedir.60 Bu uzlaşımsallaştırma ise ancak bir teklik referansına 

varılması ile sağlanabilir (Wagner, 2005:147-150). Teklik durumu, 

modernizmin kendi içinde tanımladığı “Öteki” ile mümkündür 

 
59 Müphemlik ve Modernlik arasındaki ilişki detaylı olarak Bauman tarafından ele 

alınmıştır. Bir nesne ya da olayın birden fazla kategoriye sokulabilmesi demek olan 

müphemlik, dile özel bir düzensizliktir, yani dilin icra ettiği adlandırma 
(sınıflandırma) fonksiyonunun iflası anlamına gelmektedir. Bu düzensizliğin temel 

belirtisi, belli bir durumu doğru okuyamadığımız ve alternatif eylemler arasında 

seçim yapamadığımız zaman hissettiğimiz keskin rahatsızlıktır (Bauman, 2003:9). 
60 Uzlaşımsallaştırma, cereyan edecek olayların, eylemlerin ve yorumların 

çeşitliliğini sınırlandırarak belirsizliği azaltmanın bir aracıdır. Toplumsal dünyanın 

yönetilebilirliğini sağlama yolundaki kolektif bir çabadır. Genel niteliklerinden biri 

olarak toplumsal fenomenlerin sınıflandırılmasını sağlayarak kavranabilirliği 

artırmaktır. Başka bir niteliği de, bu sınıflandırmaların toplum çapında 

uygulanmasına erişmektir. Önemli toplumsal gruplar can alıcı toplumsal 

fenomenlerin tanımları üzerinde farklılaşmadığı sürece yönetilebilirlik artırılamaz 

(Wagner, 2005:147).  
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(Habermas, 2002:26). Dolayısıyla modernizm, kendisini ancak 

“Öteki”si ya da “Öteki”leri ile evrensel bir hale getirebilmektedir.  

 

Modernizm, merkez ile çevre ülkeler arasında, zaman ve uzam içinde 

hiyerarşik bir mesafe ilişkisi kurmuştur. Modernizm kuramının altında 

yatan doğrusal ve evrimci zaman anlayışı, modern ve geleneksel; 

medeni ve barbar; gelişmiş ve az gelişmiş halkları zıt kutuplara 

yerleştiren bir dünya haritası oluşturur (Wagner, 2005; Göle, 2009). 

Modernizm anlatısı, gelişmiş olanların özelliklerini betimlemekle 

kalmaz, aralarında hiyerarşik bir ilişki de kurar; değişimi ise doğrultu 

cinsinden yorumlayan ve onu varılması gereken bir üst evre gibi kabul 

eden ilerleme ya da gelişme düşüncesine dayanır (Göle, 2009:128). 

Modernizm, ilerleme ideali ile öteki ülkeleri de bunu bir güdülenme 

ve değişim modeli olarak izlemeye davet ederek kendi evrenselci 

kapsamını besler. Bununla birlikte modernite nötr de değildir; yansız 

veya nesnel bir biçimde düşünülemez (Göle, 2009:106). 

 

Modernizmin belirsizlikten çıkma, evrenselleş(tir)me ve hiyerarşik bir 

düzen kurma eğilimi, geçmişten günümüze geçirmiş olduğu süreç ile 

paralellik gösterir. Geçmişte sömürgeleştirme ve Batılılaştırma 

süreçleri ile iç içe olan modernitenin öğeleri; günümüzde, göç ve 

küreselleşme aracılığıyla ulusal, kültürel ve coğrafi sınırları aşarak 

devam etmektedir (Göle, 2009:128; Dirlik, 2009:445). 

 

Tüm bunlarla birlikte modernizm sürecinin başlangıcında Avrupa’nın 

“Öteki” olarak tanımladıklarına karşı olan üstünlük olgusunu 

evrenselci değerler ile uzlaştıramadığı ve sonuçta ırkçılığa sapan bir 
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durum içerisine girdiği bir dönem de mevcuttur (Amin, 2007:128-129; 

Fenton, 2001).  Faşizm ve II. Dünya Savaşı, sosyalizm adına yapılan 

devrimler ve altın çağı bekleyenlerin boşa çıkan umutları, sömürge 

savaşları ve sonrasında bağımsızlıklarını kazanan Afrika ve Asya 

yönetimlerinin kimi kez endişe verici boyutlara varan başarısızlıkları 

(postkolonyal hareketler) gibi tarihi olaylar, 19. yüzyılın 

Aydınlanmaya ve evrensel aklına olan güveni sarsmıştır (Baum, 

2005:31-56; Copleston, 2004; Baumeister, 1997; Amin, 2007:154).  

 

Bu bağlamda tarihsel süreç içerisinde yaşanan olaylar ve son 30 yıl 

içinde küresel ilişkiler sonucundaki dönüşümler, modernizmin 

yeniden kavramsallaştırılmasını gerektirmiştir (Dirlik, 2009; Bauman, 

1999:80).  Avrupa’nın geçmişini tekrar gözden geçirmesi ve yeni tarih 

yazımı, küreselleşme temelli bir anlayış üzerine kurulmuştur. Bu 

durum için Avrupa’nın merkezileştirildiği bir modernizm anlayışından 

“küresel” bir modernizm anlayışına geçiş diyebiliriz (Dirlik, 

2009:105; King, 1995).  Ancak buradan hareketle Dirlik, kitabın 1. 

Bölümünde de açıklanmış olduğu gibi “Şüpheci” bakış açısının 

argümanı olan küreselleşmenin modernizmin devamı olduğu 

sonucunun çıkarılmaması gerektiğinin altını çizer (Dirlik, 2009:422-

423). Aksine küreselleşme, hızla gelişen bilgi teknolojilerinin sonucu 

bir değişim ve toplumsal imgelem paradigması olarak modernleşme 

ile karşılaştırılan bir kavram haline gelmiştir. Çünkü tüm dünyayı 

etkileyen bir “ağ toplumu” yaratmaya doğru giden süreç, 

modernizmin vurgulamış olduğumuz evrenselci iddiasına benzer bir 

yapı göstermektedir (Rattansi, 1997).  
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Küreselleşmenin modernizmin devamı ya da başka bir evrenin 

başlangıcı olup olmadığı sorusundan öte, küreselleşme ve modernizm 

ilişkisini ele almak gerekirse; ancak toplumsal, ekonomik ve siyasi 

mekanizmaların karşılaştırılması ile anlaşılabilen bir durum ortaya 

çıkmaktadır. Buradan hareketle küreselleşme, yeni ekonomik ve siyasi 

güç merkezlerinin ortaya çıkması ve sınırları aşan insanların artan 

hareketliliği ile ulus-ötesine taşınan sorunları ele almak için yeni 

kurumsal biçimlerin ortaya çıkışını ifade etmektedir. Bunun aksine 

modernleşme sürecinin şekillendirdiği kurumsal düzenlemelerin artık 

dünyanın sorunlarını kavramada ve çözmede yeterli olmadığı 

varsayılmaktadır (Dirlik, 2009:422; Friedman, 1996). Ancak yine 1. 

bölüm içerisinde değindiğimiz gibi, küreselleşmenin meydana 

getirdiği “Yeni Dünya Düzeni”, modernizmin tamamen reddi 

anlamına da gelmemektedir. Birbirlerinin karşıtı olmayan bu iki süreç, 

birbirilerinden referansla hareket etmektedir (Ögün, 2000:39-87).  

Artık içinde bulunduğumuz çağın “ya o; ya o” şeklinde 

açıklanamayacağını ancak “ve”lerin yaşandığı ve yaşanacağına vurgu 

yapan Beck’ten yola çıkarak modernizmin “küresel bir modernizm” 

haline gelmesi ve küreselleşmenin modernleştirici bir yapı göstermesi 

kabul edilebilir hale gelmektedir (Beck, 1997). 

 

Beck’in “ve” ler çağına yapmış olduğu vurgudan devam etmek 

gerekirse, küreselleşmenin hem parçalanmayı hem de 

bütünleş(tir)meyi içeren yapısı, modernizmin küreselleşmesinin yani 
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küresel modernizmin de belirleyici özelliği haline gelmiştir (Dirlik, 

2009; Bauman, 1999; Bauman, 2003; Beck, 1997).  

 

Modernizmin küreselleşmesi, parçalanmasına sebep olmaktadır. Bu 

parçalanma da farklı belirlemecilikleri yani farklı/çoklu moderniteleri 

ortaya çıkarmaktadır (Göle, 2006; Arnason, 2001:131-157; Wittrock, 

2001:49-74). Ancak farklı ya da çoklu bile olsalar bu moderniteler 

kendilerini modernizm ekseninde tanımlamaktadırlar ya da 

şekillen(diril)mektedirler (Dirlik, 2009:97; Rattansi, 1997). 

Dolayısıyla çevre ifade edilebilecek olanların hem kabul etmiş odluğu 

hem de yeniden üretim sürecine soktuğu modernizm, evrenselliğini bu 

yolla ortaya çıkarabilmektedir. Çünkü özünde farklı veya çoklu 

modernizm olguları, “modernizm” olgusunun oluşturulması ve devam 

ettirilmesi düşüncesini taşımaktadırlar.  

 

Göle, farklı moderniteleri Batı-dışı moderniteler olarak 

sınıflandırmıştır. Bunlar tek güzergahlı, kültürdışı modernlik anlatımı 

yerine, modernliğin çok güzergahlı ve kültür-bağımlı yeni bir 

okumasını getirmek isteyen çoğul modernlikler; Batı modernliğini 

referans noktası olarak almakta, öte yandan alternatif modernlik 

anlayışlarına meşruluk hazırlama eğiliminde olan alternatif 

modernlikler; Batı merkezli modernlik okumalarından çıkıp çevreye, 

ötekine, tikel pratiklere yönelmekte, bizi yeni melezlenme şekillerini 

anlamaya yaklaştırmakta ve sosyal bilimsel lisan tarafından 

kavramsallaştırılmamış, dillenmemiş bir alana sokmakta olan yerel 

modernlikler ve Batı’yı merkezden kaydırarak modernlik üzerine 
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Batı’nın kıyısından yeni bir okuma ve dil üretmeye çalışan Batı-dışı 

modernlik olmak üzere 4 başlık altında toplamıştır (Göle, 2008:159-

175).  

 

Bu bağlamda farklı moderniteler, ya modernitelerin çoğalışına ya da 

modernitenin evrenselleşmesine işaret etmektedir. Küresel 

modernitenin sahip olduğu bu belirsizlik durumu, - belirsizlikten 

kastedilen parçaların ve bütünlerin varlıklarını sürdürmesi bir 

belirleyicinin olmaması durumudur- küresel bir çokkültürcülük yaratır 

ki bu durum, kültürel ve siyasi tutarsızlıkları idare edilebilir hale 

getirmek için kültürleri şeyleştirir (reification of culture)61; küresel 

ölçekte bir farklılık yönetimi oluşur (Dirlik, 2009: 105; Wagner, 

2005:148). Modernitelerin şeyleşmiş kültürel varlıklarını sınırlar 

için(d)e çerçevelemek, modernite konusundaki kültürel iddiaları 

destekler ve sonunda meşrulaştırır. İlk başta Wagner’den alıntı ile de 

belirttiğimiz gibi, küreselleşme içerisinde dönüştürülen modernizm, 

epistomolojik yapısında olan uzlaştırmacılık hali nedeniyle belli bir 

referans noktası alma ya da belli bir merkez oluşturma eğilimi 

göstermektedir.  

 

Farklı moderniteler ya da küresel bir modernite anlayışının oluşması, 

modernizmin kendi epistomolojik değerlerinden gelen evrenselleştiren 

ancak bir taraftanda tek tipleştiren halinin ortadan kalkmasını 

sağlamaz. Netice de Avrupa değerleri ya da farklı bir merkezin 

(Avrupa merkezde olduğunda çevre konumunu alan merkezin) 

 
61  Kültürün belirli bir tanımlama ile sınırlandırılması anlamına gelen kültür 

şeyleşmesi, bu bölüm içerisinde detaylı olarak ele alınmaktadır (Dirlik, 2009:105). 
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değerleri olarak modernitenin temel düşüncesinin dışına 

çıkılamamaktadır. Aynı zamanda küreselleşmenin modernizm ile 

ilişkisi değerlendirildiğinde Avrupa’nın 15. yüzyıldan günümüze 

gelen değerleri, temel çıkış noktası olmaktadır. Bu bağlamda merkez, 

Avrupa ve etkilediği “dışarısı/çevresi” alanının varlığı, modernizmin 

akılcılık ilkesi doğrultusunda sorgulanmaktadır. Dolayısıyla Dirlik’in 

ifadesi ile AvroAmerikan62 düşünce sisteminin karşı argümanı yine 

AvroAmerikan değerlerine başvurularak oluşturulmaktadır (Dirlik, 

2009; Slater, 1997) . 

 

Bu noktada sorulması gereken ve kitabın devamında üzerinde 

durulacak olan durum, modernitenin belirlediği temel unsurlar, 

parçalanmış moderniteler halinde bile aşılamazken “Avrupa-

merkeziyetçi” değerler taşıyan modernizmin dışarısının nasıl 

şekillendiğidir. Çünkü modernizmin vurguladığı değerler, 

Avrupamerkeziyetçi düşüncenin de arka planını oluşturan Avrupa 

değerleridir (Rattansi, 1997; Slater, 1997) Dolayısıyla “dışarısı” 

olarak ifade edilen “Öteki” de bu paralelde tanımlanmaktadır.63 

 

 

 

 
62  Arif Dirlik, makalelerinde Avrupa-merkeziyetçilik kavramını, “AvroAmerikan” 

tanımlaması ile ifade etmektedir. Bu sebepten Dirlik’ten yapılan alıntılarda kavram, 

değiştirilmeden bırakılmıştır (Dirlik, 2009).  
63 Bu noktada, Foucault’nun her yerde olan ve bu sebepten aşılması mümkün 

olmayan iktidar kavramının bir yansıması ortaya çıkmaktadır (Foucault, 2003). 

Avrupa-merkeziyetçi düşünce sisteminin oluşturduğu merkez ve bunun etrafındaki 

“dışarı ya da çevre” durumları, yine Avrupa-merkeziyetçi düşünceyi temel olarak 

onun “değilini” oluşturmaktadır.  
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3.1.2. Avrupa –merkeziyetçilik Kavramı  

3.1.2.1. Avrupa-merkeziyetçilik Kavramı ve 

Modernizm: Küreselleşme ve Kültür 

 

Avrupa-merkeziyetçilik kavramını farklı yaklaşım tarzları ile ele 

almak mümkündür (Amin, 2007:16).  Ancak Amin’ in de üzerinde 

durduğu Avrupa-merkeziyetçi yapı, toplumsal iktidarın işleyişini göz 

önünde tutmamızı sağlayacak, bir kültür kuramıdır (Amin, 2007:24). 

Arif Dirlik’in ifadesiyle Avrupa-merkeziyetçilik, tarihsel bir 

farklılaşma ile kültürleri birbirlerinden ayırmaktadır (Dirlik, 1999). Bu 

tarihsel farklılaşma, Avrupa’nın kendisini tanımladığı Aydınlanma, 

Rönesans ve takip eden Modernizm sürecine referans vermektedir. 

Avrupa-merkeziyetçilik, Rönesans’tan Aydınlanma felsefesine uzanan 

üç yüzyıllık bir tarihe sahiptir (Amin, 2007:111). Modern zamanların 

Avrupa-merkeziyetçiliği hem bir dünya tarihi kuramı hem de bununla 

bağlantılı bir dünya siyaseti tasarısıdır. Rönesans ile kurulmaya 

başlanan “Avrupalılık” olgusu, Avrupalıların üstünlüğünü temele alan 

bir bakış açısının yerleşmeye başladığı dönem ile devam eder (Amin, 

2007:97). Dolayısıyla Avrupa’nın Aydınlanma ve Rönesans 

düşüncelerinden gelen, evrenselcilik algısıyla hareket eden prensipleri 

Avrupa-merkeziyetçiliğin arka planını oluşturmaktadır (Fenton, 

2001:288).  

 

Bu noktadan hareketle Avrupa-merkeziyetçilik, modernitenin 

evrenselcilik anlayışını taşıyan ve kendine özgü modern Avrupa 

geçmiş bilincinin ortak mirası olarak görülmektedir (Dirlik, 2009:335; 
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King, 1995:119). Aynı zamanda Avrupa-merkeziyetçi bakış açısı üç 

temel anlamda evrensel olarak kabul edilmektedir. Bunlardan ilki, 

modernizm değerlerinin, küresel olarak her yerde olmasıdır. İkinci 

olarak, Avrupa-merkeziyetçiliğin Avrupalı olmayanlar aracılığıyla 

yayılması anlamında evrenseldir. Son olarak, Avrupa-merkeziyetçilik, 

onun dışında bir dışarı düşünmenin giderek daha da imkansızlaştığı 

bir ortam oluşturmaktadır. Bu Avrupa-merkeziyetçiliğin bir dışarısı ya 

da ötekisi olmadığı anlamına gelmemektedir. Ancak bu, 

ötekisi/dışarısı ile beraber tikel-bütüncül bir Avrupa-merkeziyetçilik 

anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Avrupa-merkeziyetçilik, 

karşısındakini de içine alacak şekilde bir belirlemecilik alanı 

oluşturmaktadır (Dussel, 1998)  

 

Avrupamerkeziyetçiliğin, evrensellik iddiasını ve küreselleşen bir 

olgu olduğunu modernizm kavramı ile yakın ilişkisi ortaya 

koymaktadır. Modernizm, Batı’nın sahip olduğu bir değerdir 

(Tomlinson, 2004; Bauman, 2003; Wagner, 1994; Heller, 1999). Göle 

“Batı’ya ait olan modernizmi şu şekilde açıklar: 

 

Batı modernitesi kavramı türdeş bir kendilik oluşturmasa 

da Avrupa’nın içinde kültürel ve dinsel çoğulluk, 

ulusallığın ve yurttaşlığın geliştirilmesinin farklı 

tarihlerinde birçok karşıtlık söz konusu olsa da, ve yine 

son olarak kamusal alan ile laiklik aynı şekilde inşa 

edilmemiş olsa da, yine de bu ülkelerin modernite 

konusunda aynı kültürel tecrübeyi paylaştıkları bir 
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gerçektir. Modernitenin “model” ülkeleriyle aynı coğrafi 

mekanda ve aynı tarihsel zamansallıkta yer almayan 

ülkeler açısından bakıldığında ise, modernite kavramı ile 

Batı arasındaki bağ sömürgeleştirici niteliğe bürünen bir 

güce sahiptir. Nitekim “Batı modernitesi” diye 

adlandırılabilecek olguya yapılan gönderme, Müslüman 

ülkelerde modernitenin tarihsel inşası sürecine içkin bir 

unsurdur; bu unsurun seçmeli bir tarzda boy göstermesi 

veya bazı ayırt edici özelliklerinin tartışılması, hatta bir 

kenara bırakılması bu gerçeği değiştirmez. Bu 

modernitenin anlamı, devrin ideolojik mizacına göre 

değişebilir, ama referans, modernleşme tarihi içinde 

oluşturucu bir unsur olarak varlığını hep korur; bu 

referansın her yerde, gerek kendini gösteren taklit etme 

arzusunda, gerekse milliyetçi veya dinci nitelikteki öze 

dönme çağrılarıyla dile gelen Batı taklitçiliğinin inkar 

edilişinde hep hazır ve nazır olduğu görülür (Göle, 

2009:169). 

 

Modernite yayılmacı bir yapı göstermektedir. Bu yapısı gereği 

“evrensel” değerleri, yayılmacı ve belirlemecidir. Modernitenin 

Batı’yı temsil eden bir değer olması (Pieterse, 1997:197)  ile ilişkili 

olarak Avrupa-merkeziyetçilik kavramı, dünyayı şekillendirmeye 

yönelik bir eğilim göstermektedir.64  

 
64 Burada Avrupa-merkeziyetçilik olgusunun dünyayı şekillendirmede oynadığı rolü 

ortaya koymak, ona normatif bir güç vermek amacıyla değil, aksine onun dünyayı 
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Modernizmin Avrupa-merkeziyetçilik olgusuna sağlamış olduğu bu 

belirlemecilik özelliği, küreselleşme çağında toplumlar arasındaki 

ilişkilerin doğrusal bir süreç izlememesi ile değişim göstermiştir. 

Artık farklılıkların daha çok görünür olduğu ve etkileşimlerin daha 

fazla olduğu ortamlarda bir tek “tikellikten” bahsedilmesi 

zorlaşmaktadır. Farklılıkların bir aradalığı bir noktaya kadar çeşitliliği 

ve koşulların adaletini getirse de Avrupa’nın tahakküm temelli yapısı 

iktidar ilişkilerini tekrar ön plana çıkartmaktadır (Juergensmeyer, 

2003).  

 

Küreselleşme ve modernizm arasındaki iç içelik (Göle, 2009), 

Avrupa-merkeziyetçilik ve küreselleşme iç içeliğini ortaya 

çıkarmaktadır. Arka planda modernizm düşüncesinin yer aldığı 

Avrupa-merkeziyetçilik, AvroAmerikan değerlerinin hakimiyetinin 

sürdürülmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda küreselleşen ve 

parçalara bölünmüş modernizm ile iç içelik gösteren parçalanmış 

Avrupa-merkeziyetçilik, bu yolla tahakküm ilişkisine sahip olma 

arzusunda olan diğer grupların da varlıklarının devam etmesine izin 

vermektedir. (Dirlik, 2009:342).  

 

Bu Avrupa-merkeziyetçilik, “Ötekiler”in katılımının desteklendiği ve 

asimilasyonun önüne geçilmeye çalışılan bir süreç ifade etmesi 

koşuluyla kendi varlığını da besleyebilecektir (Lubeck, 2004:105-

 
değiştirmeye devam etmesinin – kültürel ya da oryantal bir olumsuzlama niyetiyle 

yapılan eylemler sonucu ortadan kalkmayacak- güçlü yollarını kavrama amacıyla 

ifade edilmektedir (Dirlik,2009)  
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141). Bu noktada ise farklılıkların “hoşgörü” ortamında oluşturulduğu 

iktidar ilişkileri ortaya çıkmaktadır. Bu iktidar ilişkileri, modernizmin 

kapsayıcı özelliğinden yola çıkarak “muhafaza ederek” dışlama 

(Paralel yaşamlar) ya da ortak bir yaşam alanı yaratmak amacıyla 

melezlikler oluşturma çabalarını barındırabilmektedir. Ancak 

farklılıklara yaşama imkanı tanıyan bu düşünce, özünde Avrupa 

değerlerinin yeniden üretimi ve “Öteki”nin belli sınırlar içerisinde 

tutulmasını ve kontrol edilebilmesini amaçlamaktadır (Dussel, 1993; 

Sayyid, 2000). Avrupa-merkeziyetçiliğin içinde bulunduğu şartlara 

göre dönüşümü, temel amacını değiştirmemektedir. 2. Bölüm 

içerisinde de ele aldığımız Galtung’un yaklaşımından yola çıkarak 

özünde kendi yeniden üretimini ve merkezdeki varlığını sürdürmeyi 

amaç edinmiş bir Avrupa, karşısındaki Öteki paralelinde temel 

unsurlarını belirleyebilmektedir. 

 

Bu noktadan hareketle Avrupa-merkeziyetçi görüş, modernizm 

değerlerinin küreselleşme çağına uygun bir yapı ile varlığını 

korumasını amaçlamaktadır. Çünkü günümüzde küreselleşmenin 

kültür ile yakın ilişkisi, “kültürcü” bir temelde ele alınmaktadır (King, 

1995:119; Dussel, 1993). Kültüre yapılan vurgu ve kültürün 

etnikleştirilmesi, evrenselcilik düşüncesiyle beraber farklı bir süreç 

içerisine girilmesine neden olmuş ve bu süreç Avrupa değerlerin 

üstünlüğüne zemin hazırlamıştır.  Farklı kültürlerin tek tipleştirilmesi 

artarken etnik sınırların “katılaştığı” bu süreç (Fenton, 2001: 258,322), 

Stuart Hall’un ifade ettiği gibi merkezinde etnisitelerin ayrıntılarına 

inilmesi ve kültürlere yeniden değer biçilmesi durumunu 
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barındırmaktadır (Hall, 1992 aktaran Fenton, 2001:325; Hall, 1998). 

Bu durum ise karşılıklı ilişkilerin girift bir hal aldığı küreselleşmenin 

yansıması olarak “Kültürüme değer ver / bana değer ver” (Fenton, 

2001:325) algısının oluşturulmasıyla beraber, kültür temeline 

indirgenen bir süreci ortaya çıkarmıştır.  

 

Aynı paralelde devam ederk küreselleşme ve Avrupa-merkeziyetçilik 

ilişkisini küreselleşmenin temel bakış açıları üzerinden ele alacak 

olursak; Avrupa-merkeziyetçiliğin homojenleştirmeci bakışla tam 

olarak açıklanması mümkün olmayacaktır. Ancak durum, çatışmacı 

görüşe de bir örnek değildir. Melezleşmeye yakın olan Avrupa-

merkeziyetçilik düşüncesi, farklılıklara yer verir ancak farklılıklar tam 

olarak birbirlerinden ayrı değillerdir (Robertson, 1995; Robertson, 

1996). Çünkü farklı olanlar birbirlerine karışma sürecinde karşılıklı 

olarak değişime uğrarlar. Dirlik’in ifadesiyle “Bu süreçte asimile olan 

da asimile edilir.” (Dirlik, 2009:452). Bu bakış açısı, kültürel olarak 

AvroAmerikan normlarının evrenselleşmesiyle özdeşleşen bir yapıyı 

ifade eder (Dirlik, 2009:65). Karşılıklı etkileşim içerisinde olan 

kültürlerin değişimi sonucunda evrensel ortak bir durum ortaya 

çıkmaktadır. Evrenselciliğin Herder’in ifadesinden yola çıkarak her 

ulusa özgü, değişik tarihsel (ve coğrafi) miraslardan kaynaklandığı 

düşüncesi, bu görüşün temellerini de beslemektedir (Copleston, 

2004:217-227; Kula, 2002:55).  

 

Avrupa-merkeziyetçilik, kültürel farklılıkların somutlaşmasını da 

beraberinde getiren küreselleşme, evrenselcilik, kapitalizm, 
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emperyalizm ve kültürel hakimiyetin (cultural domination) dinamizmi 

olmaksızın yapılan yorumlar ile kavranamaz (Dirlik, 1999:14; Dussel, 

1993). Farklılıkların devam ettirilmesi ve farklı kültürlerin 

şeyleştirilmesi yoluna gidilmekte ve bu yolla Avrupa kültürünün 

varlığı beslenmektedir. Avrupa’nın “Ötekisi”nin “Ben” içinde bir 

“Öteki” haline getirilmesi ve bu sayede “Öteki”nin marjinalliği ve 

aidiyetinin sınırlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Bu noktadan hareketle farklı kültürlerin “şeyleştirilerek” (reification 

of culture) (Dirlik, 2002:103-105; Wagner, 2005) belli bir çerçeve 

içerisine alınması, kültürün tanımını netleştiren bir kavramsallaştırma 

haline gelmektedir. Ancak bunun ötesinde kültürün şeyleştirilerek 

sınırlarının belirlenmesi, Avrupa kültürünün kendisini yeniden 

üretebildiği ortamı oluşturmak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 

kültürün şeyleşmesi, kültürel tekçilik veya kültürel görececilik 

(cultural relativism) kavramları çerçevesinde Avrupamerkeziyetçiliğin 

hegemonyasını ifade etmektedir (Sayyid, 2000:139; Gellner, 1994). 

Arif Dirlik, kültür şeyleşmesini kültürlerin “basitçe kültür” ile 

özdeşleştirilmesi ve içinin Avrupa hegemonyası tarafından 

doldurulması olarak tanımlamaktadır (Dirlik, 2009:105; Sayyid, 

2000:141). Bu bağlamda kültür, bir iktidar aracı haline getirilerek ele 

alınmaktadır (Dirlik, 1999:12). Bu durum, daha önce bahsetmiş 

olduğumuz gibi modernizmin “uzlaşımsallaştırma” eğiliminden 

kaynaklanır. Uzlaşımsallık ile Avrupa kültürü, Avrupa-

merkeziyetçiliği ötekileştirme ve iktidar aracı haline gelmektedir 

(Dussel, 1993; Mowitt, 2001) 
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Bu paralelde kitabın temel argümanlarından olan kültür 

indirgemeciliğinin/belirlemeciliğinin temeli Avrupa-merkeziyetçilik 

düşüncesi ve modernizme bağlanmaktadır. Avrupa’daki göçmen 

sorunu üzerinde somutlaşan durum, Müslüman göçmenlerin ve 

Müslümanlık durumunun şeyleştirilmesi/ metalaştırılması ile içi içe 

geçen bir yapı gösterir. Bu sebeple bir sonraki kısımda Batı 

Avrupa’daki Müslüman göçmenler ile Avrupa-merkeziyetçilik ilişkisi 

ele alınacaktır.  

 

3.1.2.2. Avrupa-merkeziyetçilik ve Batı Avrupa: 

Müslüman Göçmenler 

 

Avrupa’ya yaşanan göçler, küreselleşmenin zaman-uzam algısının 

somutlaştığı durumu ifade etmenin yanında Avrupa değerlerinin 

belirlemeciliğini temel alan Avrupa-merkeziyetçilik düşüncesinin 

somut olarak yaşandığı ortamı da hazırlamıştır. Göçün sonucu olarak 

“Avrupalı olmayan” göçmen gruplar ile “Avrupa değerlerini taşıyan 

toplumların” bir arada yaşamaya başladığı bir süreç ortaya çıkmıştır. 

Bu bağlamda kültür farklılıkları hem göçmenlerin hem de 

Avrupa’daki toplumların kimlik tanımlaması için bir yol gösterici 

olmaktadır (Dirlik, 2009; Rattansi, 1997:49). 

 

Bugün küreselleşme çağı içerisinde Avrupa-merkeziyetçilik düşüncesi 

ile kültürel farklılıklar, Avrupa kültürünün tanımının güçlenmesini 

sağlayan temel unsurlar haline gelmiştir. Çünkü ırksal arka planın 
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yerine artık Öteki karşısında Avrupa’daki toplumların sahip oldukları 

Avrupa kültürü vurgulanmaktadır. Bu nedenle kavram, farklı bir 

etnosentrizm de meydana getirmektedir (Fenton, 2001; Dirlik, 

2002:12). Farklı tarihsel arka plana sahip olan Avrupa toplumlarının 

ortak değerlere sahip olduğuna vurgu yapan Avrupa-merkeziyetçilik 

kavramı, göçmenleri Avrupa kültürü ve Avrupa kimliği üzerinden 

tanımlamaktadır (Rattansi, 1997; Wieviorka, 1997).  

 

Diğer bir deyişle, Avrupa’nın Ötekisi olan göçmen gruplar, “Öteki 

kültür” olarak değerlendirilmektedir. Öteki olarak tanımlanan göçmen 

gruplar, bu kültürcülük ortamında, farklılıkları ile Avrupa kültürü 

karşısında yer almaktadırlar. Ancak yine Avrupa kültürünün kapsamı 

içerisinde şekillendirilmektedirler. Çünkü daha önce belirtildiği gibi 

kültürün belirleyicisi olan Avrupa-merkeziyetçi düşünce, Avrupa 

kültürünün evrenselliği ile her yerde tahakküm göstermektedir. Aynı 

zamanda göçmen kültürünün sınırlarının belirlenmesi, göçmenlerin 

kültürünün ve kültürel farklılıklarının toplumsal ilişkiler bağlamı 

dışına çıkarılması anlamına da gelmektedir (Dirlik, 2009:168). 

Toplumsal ilişki ağlarının dışına çıkartılan göçmenler, artık sadece 

“kültür” kavramı ile özdeşleştirilmektedir.  

 

Galtung ve Zizek üzerinden ifade ettiğimiz gibi Avrupa kültürünü 

merkeze alan kültürcü bakış, bütünlüğünü ve tikelliğini korumuş bir 

“Ezeli Batı” “kurmacasını” ortaya koymaktadır (Amin, 2007:112; 

Bernal, 2003). Dirlik’in ifadesiyle kültürel bir fenomene dönüştürülen 

bu durum (Dirlik, 1999:1), sürekliliğini sağlayabilmek için Öteki’ye 
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de ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden bir “Başkaları” (“Doğulular” ya da 

“Doğu”) kurmacasının yaratılmasına ihtiyaç vardır (Amin, 2007:112). 

Bu sebeple Avrupa-merkeziyetçi kültürcü sav, “Batılı” soyağacı 

düşüncesini ileri sürmüştür (Amin, 2007:112; Delanty, 2005).  Bu 

Batılı soyağacında kültürlerin birbirlerinden farklılığı bağlamında ise 

“din” ayrıştırıcı bir unsur olarak ele alınmıştır.  

 

Bu noktada Avrupa-merkeziyetçiliğin farklılıkları tanımlayıcı ve 

kültür temelli tanımı önem kazanmaktadır. Belli bir sınır içerisinde 

tanımlanan Müslümanlık olgusu, Avrupa kültürü ile tanımlanarak bu 

sınırın dışına çıkartılmamaktadır. Dolayısıyla göçmen kültürünü 

tanımlayan Müslümanlık öğesi, Avrupa-merkeziyetçi tahakkümü 

yeniden üretmenin aracı haline dönüşür (Mowitt, 2001; Dussel, 1998; 

Dirlik, 2009). Artık İslam, tüm iç dinamikleri, siyasi yapılanmaları ve 

farklı etnik yapıların getirmiş olduğu kültürel farklar göz ardı edilerek 

“Müslüman kültürü” olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bu kültürcü 

bakış ile Müslümanlık, Avrupa karşısında değiştirilemez ve 

“düzeltilemez” bir olgu haline getirilmektedir (Amin, 2006). Avrupa 

kültürü tarafından Ötekileştirilen Müslümanlık, belli bir kalıp içerisine 

sokularak artık sorgulanmayan ve olduğu gibi kabul edilmesi gereken 

bir meta haline dönüştürülmektedir (Hall, 1998; Hall, 2005; Hall, 

1995:114). Başka bir deyişle belli bir sınır içerisinde tanımlanan 

Müslümanlık, bu sınırlandırma sebebiyle tanımının dışına 

çıka(rtıl)mamaktadır. Dolayısıyla bu durum, bir yandan göçmen 

kültürünün asimile edilmesinin ve değiştirilmesinin önüne geçmekte 
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ancak göçmen kültürünün içinde barındırdığı dinamikleri ve 

dönüşümleri de göz ardı ederek etkisizleştirmektedir.  

 

Etkisizleştirilen ve Müslüman kimliği içerisinde sınırlandırılan 

göçmen kültürü, hem “ayrıştırılarak bütünleştirilme” vurgusu ile 

depolitize edilmektedir hem de tartışılması ya da sorgulanması 

gerekmeyen bir alan haline getirilerek bastırılmaktadır. Bu durum, 

modernizmin öğelerinin Avrupa-merkeziyetçilik düşüncesi ile beraber 

küreselleşme içinde gerçekleştirilmesinin sonucudur. Küreselleşmenin 

farklılaştırıcı ve bütünleştirici yapısı, modernizmin arka planını 

oluşturduğu bir Avrupa hegemonyası yaratılması için kültür ve dini 

iktidar aracı olarak kullanmaktadır (Hefner, 1998).  

 

Göçmenlerin kültür üzerinden Müslümanlık ile özdeşleştirilmesi, 

Avrupa-merkeziyetçi değerlerin bir ötekisi haline getirilmesine sebep 

olmaktadır. Böylece hem göçmenlerin kültürlerinin “muhafaza 

edildiği” bir ortam yaratılmakta hem de Avrupa değerleri tekrar 

üretilebilmektedir.  

 

Avrupa değerlerinin üstünlüğünün savunulduğu, Müslümanları İslam 

kültürüne indirgeyen ve belli grupların Fundamentalist İslami 

hareketlerinden dolayı tüm Müslümanları terörist kabul eden kültür 

indirgemeci düşünce, Avrupa-merkeziyetçi bir bakış açısının 

sonucudur.  Aynı zamanda İslam’ın kabul edilebilir ve beraber 

yaşanabilir bir olgu olmasının Avrupa değerleri ile belirlenmiş bir 

çerçevede yaşanması koşuluyla mümkün olacağını savunan görüş de 

Avrupa-merkeziyetçi bir politikanın sonucudur.  
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Bu bağlamda sonraki kısım içerisinde Avrupa-merkeziyetçilik ve 

“küreselleşen” İslam kültürünün sonuçları olan bu iki durum ele 

alınacaktır. 

 

3.1.2.3. Avrupa-merkeziyetçilik ve Küreselleşen İslam 

Kültürü: Fundamentalist İslami Hareketler ve Avro-

İslam  

 

Batı Avrupa’da çoğunluğu Müslüman olan göçmen nüfus65, 

“Avrupalı” toplumlar ile bir arada yaşamaktadır. Bu bağlamda 

küreselleşme süreci, sadece bu yeni vatandaşların yeni kimliklerini 

müzakere etmelerine değil, bir yandan da Avrupa’nın yerli nüfusunun 

hem Avrupalı hem de tek tek ülkelerin vatandaşları olarak, kendi 

kimlikleri üzerine yeniden düşünmeye zorlanmaktadır (Castells & 

Alsayyad, 2004:14). 

 

Almanya’nın kültürel homojenlik algısı (Kulturnation), Fransa’daki 

medeniyet temelli ayrıştırma durumları, Hollanda’daki çokkültürcülük 

ortamı gibi durumlar temelde tikelci bir “Avrupa kültürü” algısının 

sonucudur (Balibar, 2002:51-52). Bu Avrupa kültürü algısı, 

göçmenleri kimlik kazanma sürecinde Avrupa karşısına “Müslüman 

kültür” olarak koymaktadır (Roy, 2004). İslam, Avrupa’nın 

 
65 Avrupa Müslümanlarının kimlikleri hakkında genellemelere varmak zordur; 

bunun nedeni büyük ölçüde kökenlerinin coğrafi çeşitliliğidir. Avrupa’da ve Avrupa 

Birliği’nde yaşayan Müslümanların gerçek sayısı üzerinden birbirini tutan 

kaynakların sayısı pek azdır; artan yasadışı göç de doğru tahminlerin yapılmasını 

iyice zorlaştırmaktadır (Tibi, 2004:66). 
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çerçevesini belirlediği bir Müslüman göçmen kültürü ile 

sınırlandırılarak objeleştirilmektedir (objectification of Islam) (Roy, 

2004:21). Bu durumun problemli yanı, farklı kültürleri içinde 

barındıran bir Müslüman kültürü yerine “İslamizm” ile şekillendiği 

iddia edilen tikel bir “İslam kültürü” algısının yaratılmasıdır (Roy, 

2004:9).  

 

Özellikle 11 Eylül Saldırıları sonrasında, Müslümanlara bakış açısı 

oldukça değişmiştir (Kadıoğlu, 2006:149). Müslümanlık ve Müslüman 

değerlerin “şeytanlaştırılması”66, tüm Müslümanların terörist olarak 

ilan edilmesi (Fekete, 2006b; Kadıoğlu, 2006:149) gibi gelişmelerle 

beraber Avrupa’nın Müslüman göçmenlere olan algısı da sertleşmiştir 

(Fekete, 1999; Fekete, 2004; Fekete, 2006). Kitabın 2. bölümünde ele 

alınmış olduğu gibi, göç politikaları üzerinden göçmenlerin 

farklılaştırılması ve ötekileştirilmesi işgücü göçünün yaşanmaya 

başladığı ilk dönemden beri var olan bir durumdur.67 Ancak 

küreselleşmenin sonucu ilişkilerin ve etkileşimin iç içe geçişiyle 

beraber göçmenlerin Avrupa’daki varlığı “potansiyel terör tehditi” 

olarak algılanmaya başlamıştır (Fekete, 2004).68 

 
66 Salman Rushdie olayı bu durumu verilen bir örnektir (Tibi, 2004; Said, 1997; 

Roy, 2004; Tibi, 2001).   
67McGrane, “Avrupalı olmayan Öteki”nin yabancılığının 16.yy Hıristiyanlığının 

ufkunda yorumlanmasından, Öteki’ni cahil olarak gören Aydınlanma düşüncesine; 

19. yüzyılda zamanın “Avrupalı ve Avrupalı olmayan Öteki” arasına yerleştirilmiş 

olarak kullanılmasından 20. yüzyıldaki kültür kullanımına varan bir değişiminden 

söz eder (McGrane aktaran King, 1998:100). 
68 Olivier Roy ve Edward Said bu algının Batı medyası tarafından yaratılan bir algı 

olduğunu ifade etmektedir. Batı Medyasında yer alan görseller ve haberler ile 

küreselleşen dünyanın baş düşmanı olarak Müslümanlar lanse edilmektedir (Roy, 

2004; Said, 1997; Keneş, 1998). 
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Bu durumun bir yansıması, göçmenlerin köktendinci (Fundamentalist) 

İslami hareketlerin Avrupa’daki kolu olarak görülmesi ve bu 

bağlamda tek tip bir Müslüman algısının yeniden üretimidir 

(Fekete,2004; Roy,2004).69 Göle’nin ifade ettiği gibi Müslüman 

kimliği ile “İslamizm” iç içe geçmiştir (Göle,2006).  Ancak İslamizm, 

Müslüman kimliğini korumanın ötesinde, siyasi bir alt yapıya da ifade 

etmektedir. Kendisine ait iç dinamikleri olan bu sosyal hareket, farklı 

kültürel değerleri içinde barındıran Müslüman popülasyonunun 

hepsini kapsayan bir çerçeve için kullanılamaz (Roy, 2004; Said, 

1997; Tibi, 2002). Hala Mustafa’ya göre de “milyonlarca inanana 

sahip olan İslam dini kendi toplumları ve rejimlerini de hedef alan 

fundamentalist militanların görüşleri ile bir tutulamaz” (Mustafa 

aktaran Alsayyad, 2004:36-37; Mustafa, 2004). Ancak günümüzde 

Müslümanlığın İslamizm ve köktendinci İslami Hareketler ile 

özdeşleştirilmesi, Müslümanları stigmalaştırma halini de beraberinde 

getirmektedir (Kundnani, 2008; Göle, 2006). Bu sebepten Avrupa’da 

yaşanan terör olayları bağlamında göç politikaları, Müslüman 

göçmenlerin hayatlarını sınırlandırıcı bir boyuta ulaşmıştır (Fekete, 

2006b). Bu gelişmeler, farklı kültür değerlerine sahip etnik yapıları 

tek bir kültür kimliğine indirgeyen düşünceye ek olarak Avrupa’nın 

“Ötekisi”ni düşman olarak ilan ettiği çatışma durumunu 

beslemektedir.  

 

 
69 Bu İslami hareketler İslam’ın siyasallaşması anlamına gelmektedir (Said, 1997). 

İslam’ın siyasallaşması ise modernitenin onlara önerdikleri aracılığıyla kendilerine 

yol açan Müslümanların kimlik arayışını ifade eder (Göle, 2009:138). 
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Kimlik arayışı içinde kendisini “Müslümanlık” ile tanımlayan farklı 

etnik yapılara sahip göçmen gruplar, yürürlükteki politikaların 

olumsuz sonuçları sebebiyle bu radikal ve köktendinci hareketlerin 

destekleyicisi haline gelebilmektedirler (Fekete, 2004; Göle, 2006:1-

45; Tietze, 2006). 70 Aynı zamanda siyasallaşan İslam’ın bir sonucu 

olan İslami cemaatlerin faaliyetlerine destek olarak kimlik 

tanımlamalarını belirginleştirebilmektedirler. Dolayısıyla Müslüman 

göçmen kimliği, karşılıklı olarak hem göç alan ülke hem de göçmenler 

açısından İslam ile yeniden üretilmektedir. Ancak buradaki asıl 

durum, Avrupa’nın İslam üzerinden göçmenlere bakışı ve göçmenleri 

belli bir kalıp içerisinde ötekileştirişidir. Göle’ye göre de artık “Eski 

toplumsal modeller olan uyarlama, bütünleşme ve asimilasyonun 

modası geçmiş olabilir, çünkü bu her geçen gün tirelendirme, 

melezlik, uzlaşımcılık, kreoleştirme ve diaspora kültürleri giderek 

daha fazla çağımıza damgaları vurmaktadırlar (Göle, 2009:33).” 

İslam, Avrupa’nın değerleri tarafından belirlenmektedir. Göç sonrası 

yersizyurtsuzlaşan göçmenler, Avrupa değerlerinin dışında, İslam’ın 

“kötü”, “şeytani” ve “düşman” olarak nitelendiği kalıpları içerisinde 

belirlenmektedir (Said, 1997; Tibi, 2001; Roy, 2004). Bu kalıplar ise 

kültürcü bir yaklaşım ile tek bir Müslüman kültürü olarak 

tanımlanmaktadır. Müslüman kimliğinin tikel olmayıp zaman ve yere 

göre değiştiği Avrupa tarafından göz ardı edilmektedir (Alsayyad, 

2004:16). Clifford Geertz’in “İslam Observed” adlı eserinde de ifade 

 
70 Bu durumu örnek olarak yakın zamanda yaşanan Paris banliyölerindeki olaylar 

verilebilir.  
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ettiği gibi Endonezya’daki İslam’la Fas’taki İslam71 birbirinden 

farklılık göstermektedir (Alsayyad, 2004:17). Dolayısıyla 1 milyon 

Müslüman’ın aynı kültürel kimliğe sahip olduğu nasıl düşünülemezse 

Avrupa’daki Müslüman göçmenlerinde tek bir kültüre sahip oldukları 

düşünülemez (Roy, 2004).   

 

Bu bağlamda Avrupa’daki belirlemeci tavrın bir başka yansıması 

olarak ortaya konan durum, Avrupa’ya ait değerlerin belirlediği İslami 

yaşam tarzı olgusudur. Bassam Tibi’nin öne sürdüğü Avro-İslam 

kavramı ile devam etmek gerekirse: 

  

Avrupa’da yaşayan Müslüman göçmenler farklı etnik, ulusal ve 

kültürel zeminlerden gelmektedir. Bu farklı zeminlere paralel 

olarak, toplumdaki statülerine ilişkin kendi görüş ve tercihlerini 

dile getirmek için benimsemekte oldukları siyasi ve sosyal 

stratejileri de farklıdır. Bu bakımdan, her seferinde kültürel 

açıdan farklı Arap, Afrikalı, Hint veya Güney Asya İslamı’ndan 

bahsetmek çelişki yaratmamaktadır. Bu bakımdan, 

Müslümanların kimliği, her şeye rağmen aynı inancı paylaşan 

fakat kültürel bakımdan farklı insanların kimliğidir. Eğer bu 

sebeple Afrikalı Müslümanlar için bir Afro- İslam’dan ya da 

Hintli Müslümanlar için bir Hint İslamı’ndan söz etmek 

mümkünse, bir Avro- İslam’dan söz etmek niçin mümkün 

olmasın? (Tibi, 2004:58-59)  

 
71 Bu iki örnek İslam dünyasının Doğu ve Batı “taban karşıtları” olarak 

görülmektedir (Alsayyad,2004:17).  
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Avro-İslam düşüncesi, Avrupa’da bugün göçmenler ile göç alan ülke 

arasındaki çatışma durumunun çözümü için bir alternatif olarak 

görülmektedir (Tibi, 2001). Tibi’ye göre, İslam’ın Avrupa’da 

anlaşılabilmesi için gereken çıkış noktası, İslam’ın, dünya çapında 

monolitik bir fenomen olmayıp, kültürel farklılık bakımından zengin 

olduğunun kabulüdür.  Avrupa’daki Müslümanlar, tarihsel olarak 

farklı teknik, ulusal ve kültürel kökenlere sahiptir. Görüşlerini ifade 

etme ve hedeflerini gerçekleştirme noktasında, farklı siyasal ve sosyal 

stratejiler benimsemişlerdir. İslam, geçmişte birçok farklı kültüre 

uyum sağlayabildiğini göstermiştir (Hefner, 1998). Ve yine İslam, 

aynı temel dini inancın birer tezahürü olan, Arap, Afrika, Hint ve 

Güney Asya menşeli, farklı İslam biçimlerini bünyesinde 

barındırmaktadır. Dolayısıyla Tibi, Avro-İslam’ın hem Müslüman 

göçmenler hem de Avrupa toplumları nezdinde kabul edilebilir 

olacağını, Avrupa’nın sekülerlik ve bireysel vatandaşlık fikirleriyle 

barışık, liberal İslam biçimini geliştirme çabası olduğunu 

savunmaktadır (Tibi, 2001).  

 

Avro-İslam, tıpkı yerli Afrika kültürlerine uyumlu Afrika’daki İslam 

gibi, seküler Avrupa toplumlarına kültürel bakımdan uyum sağlamış 

bir İslam olarak sunulmaktadır (Alsayyad, 2004:31-32). Bu düşünce 

göçmenlerin birincil aidiyet unsuru olan İslam’ın Avrupa değerleri ile 

şekillendirildiği takdirde kabul edilebilir olduğunu ifade etmektedir. 

Ancak burada Avrupa’nın belirleyici ve merkez noktadan hareketle, 

göçmen kimliğinin “İslami hayat tarzı” ile şekillendirilmesi durumu 

söz konusudur. Köktendinci İslami hareketlerle ayrıştırılan ve 
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“düşman” atfedilen Müslüman göçmenlerin “Avrupalı Müslüman” 

fikri ile yeniden tanımlanması, Avrupa kültürünün belirlemeciliğinin 

başka bir örneğidir.  

 

Bassam Tibi, Müslüman göçmenler için öngördüğü Avrupalı 

Müslüman kimliğini, gerçek değer çatışmaları göz ardı edilmeksizin, 

inşa edilmiş ikilikleri sorgulayan çizgilerden türemiş bir kavram 

olarak açıklar ve bunu Avrupa’daki melezlik ya da kültürel karışım 

durumunun bir sonucu/çözümü olarak öne sürer (Tibi, 2002:51; Tibi, 

2001). Bu bağlamda Avro-İslam, belirleyici faktörün Avrupa olduğu 

bir alternatif sunmaktadır. Bu melezlik önerisi, Arif Dirlik’in ifade 

ettiği “Avro-Amerikan değerlerinin tahakkümü” anlamına gelir 

(Dirlik, 2009).  

 

Bu noktadan hareketle küreselleşme çağında Avrupa’da Müslüman 

göçmenlerin yaşadığı her iki durum da Avrupa’nın kültürü ve 

modernizm ile yakından ilişkilidir. Dolayısıyla “düşman” olan ve 

Fundamentalist İslam ile iç içe geçmiş Müslüman göçmen olgusu ya 

da Avro-İslam ile baskın Avrupa kültürünün şekillendirdiği ılımlı 

Müslüman göçmen kimliği durumu değiştirmez (Roy, 2004), 

temeldeki sorun kültürün Avrupa tarafından belirlendiği ve Avrupa 

değerlerinin merkezde olduğu bir küreselleşme sürecinin 

yaşanmasıdır.  

 

2. bölüm içerisinde değinilmiş olduğu gibi Avrupa’da ülkelerin farklı 

politikaları olsa da (Göle, 2006:8; Wieviorka, 1997; Rattansi, 1997) 

özünde ortak bir Avrupalı kimliğinin vurgusu yapılmaktadır. 
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Küreselleşen İslam (Lubeck, 2004:105-141)  ya da Modernleşen İslam 

olarak lanse edilen durum, esasında Avrupa’nın kültürü ve 

değerlerinin evrenselliğinin devamını ve yeniden üretimini amaçlar. 

Dolayısıyla Müslümanlık olgusu, kültür vasıtasıyla tek tipleştirilen ve 

Avrupa’nın iktidarını sağlayan ötekileştirici bir araca dönüştürülür.  

  

Bu bölüm ile ilgili genel bir değerlendirme yapmak gerekirse; 

Modernizmin evrenselcilik ve belirlemecilik ilkeleri ile 

küreselleşmenin farklılaştırmacı ve bütünleştirici ortamı günümüzde 

bir bütünlük içerisinde seyretmektedir. Modernizmin dönüştüğü 

kabulü, Avrupa değerlerinin belirleyici yapısını ortadan 

kaldırmamaktadır. Aksine Avrupa değerlerinin tahakkümünün arttığı 

ve dönüştüğü bir süreç içerisinde olduğumuz göz ardı edilmemelidir.  

 

Bu bağlamda Avrupa-merkeziyetçilik, modernizmin getirmiş olduğu 

evrenselcilik ilkesi ile hareket ederek “Öteki” üzerinden kurduğu 

iktidarını devam ettirir. Batı Avrupa özelinde ele alınan bu durum, 

Müslüman göçmenlerin ayrıştırılarak belirlenmesi ile yaşanmaktadır. 

Avrupa kimliği ve değerlerinin vurgusu yapılarak yine Avrupa’nın 

devamı amaçlanmaktadır.  

 

Avrupa-merkeziyetçilik düşüncesi küreselleşme ile beraber Müslüman 

göçmenlerin stigmalaştırılması sonucunu doğurmaktadır. Bu durum, 

küreselleşmenin yansıması olarak Avrupa’nın kendini anlamlandırma 

ve tahakkümünü “Öteki” üzerinde devam ettirmesinin sonucudur. 

Avrupa, kültür ve Müslümanlığı araçsallaştırarak devamlılığını 

sağlamaktadır. Bunu gerçekleştirirken “kültürü şeyleştirerek” 



 

 
 117 

Öteki’nin bir çerçeve içerisinde kalması ve sınırlarının Avrupa 

tarafından kontrol edilebilir olmasını amaçlamaktadır. Bu düşünce 

sistemi, küreselleşme çağından önce de küreselleşme çağı içerisinde 

de var olan Avrupa-merkeziyetçilik sebebiyledir.  
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4. SONUÇ 

 

Bu kitapta, küreselleşme, Avrupa-merkeziyetçilik ve kültür 

kavramları, Batı Avrupa’daki Müslüman göçmenler örneği üzerinden 

eleştirel bir okuma ile ele alınmıştır. 1960’lardan itibaren Batı 

Avrupa’ya Fas, Tunus, Cezayir ve Türkiye’den yaşanan göçler 

neticesinde kendisinden farklı kültürler ile etkileşime giren Almanya, 

Fransa, Hollanda, Belçika ve İsveç, göçmen kimliğinin bütüncül bir 

kültür algısına indirgendiği bir yaklaşım sergilemektedirler. 

Ötekileştirilen “Müslüman göçmen kültürü” üzerinden Avrupalı 

kimliğinin ve kültürünün devam ettirilmesi ve yeniden üretimi 

amaçlanmaktadır.  

 

Küreselleşme kavramı, farklı bakış açıları üzerinden kültürel olarak 

farklılık gösteren grupların biraradalığına açıklık getirmektedir. Kültür 

kavramının muğlak yapısı ile küreselleşmenin ilişkiler üzerinde 

yarattığı zamansal ve uzamsal esneklik, kimliklerin kontrol edilebilir 

ya da şekillendirilebilir bir yapıya dönüşmesine neden olmaktadır. 

Küreselleşmenin yaratmış olduğu esneklik ortamı, kavramların bir 

referans noktası üzerinden tanımlanarak anlaşılabilmesi durumunu 

beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bu durumun sonucu olarak Batı 

Avrupa özelinde, “ben ve öteki” ilişkisi “Avrupalı olmayanı” 

şekillendirmektedir.  

 

“Ben”i Avrupalı olmayandan ayıran Avrupa, kültürel olarak farklı 

tarihsel arka planlardan gelmiş oldukları halde göçmenleri tek bir 

kültür altında ötekileştirmektedir. Bunun sebebi “Ben- Öteki” 
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ilişkisinin barındırdığı, “Öteki”yi içimizden atmak isteme hali olan 

“iğrenç (abject)”tir (Kinnvall, 2004). Öteki, Ben karşısındaki “kötü” 

ya da “aşağı görülen”dir. Avrupa’nın ötekisi olan göçmenler “aşağı 

görülen” ya da “eksik olan şey” olarak tanımlanmaktadır (Appadurai, 

2008; Zizek,1998). 

 

Bu saptamaya paralel olarak Almanya, Fransa Hollanda, Belçika ve 

İsveç örnekleri üzerinden incelenen göç politikaları, ayrıştırma ya da 

bir aradalık durumlarını kendi kültürlerinin karşısına koydukları salt 

bir “göçmen kültürü” algısını taşımaktadır. Bu durum, göçmenlerin 

kültürlerinin tek tipleştirilmesi ve “Öteki” kültür olarak görülmesi, 

Avrupa’nın Avrupalı kültürünü yeniden üretmesi düşüncelerinin bir 

sonucudur.  

 

Kültürün “Ben ve Öteki” ilişkisi ile kurulduğu ve hegemonya aracı 

haline getirildiği durumun asıl sorunlu yapısı, kültürün tanımının 

“Müslümanlık” olgusuna indirgeniyor olmasıdır. Kültür, tarihsel arka 

plana göre çeşitlilik gösterdiği gibi, din olgusu da tek bir 

tanımlamayla sınırlı kalınarak tanımlanamamaktadır. Dolayısıyla 

Müslümanlık, göçmenlerin etnik yapılarına göre farklılıklar 

gösterebilmektedir. Ancak 11 Eylül saldırıları sonrasında Batı 

Avrupa’daki Müslüman göçmenler özelinde yaşanan süreç ve 

yürütülen politikalar, tek bir Müslüman kimliği altında 

araçsallaştırılan ilişkiler ağı oluşturmuştur. Bu durum, “Ben ve Öteki” 

ilişkisi üzerinden “iktidar” sorgulamasının yapılabilmesi için iyi bir 

örnektir. 
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“Ben ve Öteki” ilişkisi üzerinden yapılan iktidar sorgulaması, Avrupa 

değerlerinin ve “Avrupalı” halinin karşısına “Müslüman kimliğinin” 

konması ile oluşturulmaktadır. Bu da Galtung’un belirtmiş olduğu gibi 

bir “evrensellik” hali olarak modernizm kavramından beslenen 

düşünce sisteminin iktidarının yeniden üretiminin sorgulanmasıdır.  

 

Modernizm, doğrusal ve evrenselci düşünce sistemidir. Evrensel 

ancak aynı zamanda tikel olma özelliği taşıyan modernizm, Avrupa 

değerlerinin evrenselliği ve tikelliğini vurgular. Dolayısıyla 

modernizm, Avrupa-merkeziyetçilik düşüncesinin kaynağıdır. 

Küreselleşmenin farklılıkların bir aradalığı ve aynı zamanda 

bütünlüğünü amaçlayan yapısı, modernizmin günümüzdeki evresi mi 

yoksa yeni bir süreç ve tanımlama mı olduğu farklı bakış açıları 

üzerinden değerlendirilmektedir. Ancak burada asıl üzerinde durulan, 

küreselleşme çağındaki Avrupalı düşüncesinin nasıl ortaya konduğu 

ve yeniden üretildiğidir. Çünkü küreselleşme, modernizmin yeni bir 

evresi ya da farklı bir süreç de olsa farklılıkların ayrıştırılması ve 

bütünleştirilmesi üzerinden Avrupa’yı tanımlama eğilimi 

göstermektedir. Bir diğer önemli husus da bu durumun 

sorgulanmasıdır. 

 

Avrupa-merkeziyetçilik düşüncesi, Avrupa’nın merkezde yer aldığı ve 

belirleyici bir faktör olarak “Öteki”leri tanımladığı düşünce sistemidir. 

Amin’in belirttiği gibi tarihselliğin Avrupa değerleri ile belirlendiği 

bir durum ifade eden Avrupa-merkeziyetçilik, Avrupa’nın 
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tahakkümünü ifade etmektedir (Amin, 2006). Belirleyicinin Avrupa 

değerleri olduğu bu kavram, kültürü iktidar aracı haline getirmektedir. 

Bu araçsallık, küreselleşme içinde belirleyici bir rolü olan kültürün, 

Avrupa-merkeziyetçi düşünce tarafından şeyleştirilemesidir. Bu 

bağlamda küreselleşme, modernizm ve Avrupa-merkeziyetçilik 

kavramlarının arasındaki ilişki, Avrupa’nın genelinde hakim olan 

“Avrupalılık” düşüncesinin belirleyiciliği ve tahakkümü ile 

şekillenmektedir.  

 

Bu kitabın kapsamı dahilinde incelenen Avrupa-merkeziyetçilik 

düşüncesi, modernizmin amaçları ile paralel olarak Müslüman 

göçmen kimliğinin indirgendiği kültür ve müslümanlık öğeleri 

çerçevesinde tanımlamakta ve bu kimlik “Avrupa değerleri”ni yeniden 

üretmektedir.  

 

Bu paralelde Müslüman göçmen kimliğinin belirlenmesine yönelik 

Fundamentalist İslami Hareketler ve Avro-İslam iyi birer örnek teşkil 

etmektedir. Çünkü bu iki durum, küreselleşme ve Avrupa-

merkeziyetçilik ilişkisinin anlaşılması ve kültür kavramı üzerinden 

tahakküm aracı haline gelmiş Avrupa-merkeziyetçilik kavramının 

yeniden üretimini değerlendirebilmek için önemli ve açık örneklerdir. 

Avro-İslam, tek tipleştirilmiş ve Avrupa değerleri ile sınırları 

belirlenmiş bir Avrupa İslamı oluşturmayı hedeflemektedir. Böylece 

Müslüman göçmenler Avrupa’yla “bütünleşebileceklerdir”. 

Fundamentalist İslami hareketler ise göçmenlerin ve tüm 

Müslümanların “potansiyel terörist” ilan edildiği, Avrupa değerlerine 

düşman, siyasallaşan bir hareket olarak görülmektedir. Bu durum da 
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Müslüman göçmenleri dışlayarak tanımlama yoluna gidilmektedir. 

Özünde her iki durumun da temel argümanı, Avrupa’nın “Ötekisi” 

olan bir kavram yaratmaktır. Hem Avrupa değerleri ile şekillendirilen 

Müslüman olgusu Avro-İslam ile hem de radikalleşen ve düşman 

haline getirilerek dışlanan İslami hareketler ile Müslümanlık 

Avrupa’nın kendini tanımlama ve yeniden üretme aracı haline 

dönüştürülmektedir.  

 

Bu noktadan hareketle bu kitabın literatüre katmayı hedeflediği iktidar 

ilişkilerinin eleştirel bir perspektiften değerlendirmesidir. Kitap 

kapsamında ele alınan Müslüman göçmenler örneğinden de 

anlaşılabileceği gibi kültürün bir tahakküm aracı haline geldiği ve 

göçmen kimliğini Avrupa değerleri ile tanımlayan ‘60’lardan 

günümüze gelen süreçte “Müslümanlık” olgusuna indirgenen ve 

Müslümanlık üzerinden ötekileştirilerek yeniden üretilen “Avrupa”nın 

iktidarı, temel sorunsal olarak sorgulanmaktadır. Küreselleşme 

ekseninde kültür kavramının “kültüralizm” fikrine ulaşmış etkili bir 

unsur haline gelişi Foucault’nun iktidar ilişkilerinin her yere yayılmış 

olan yapısı ile özellikle Batı Avrupa’da Müslüman göçmenler 

üzerinde uygulanan politikalarda ortaya konarak var olan durumun 

inşacı bir değerlendirmesi yapılmaktadır.  

 

Bu noktadan hareketle iktidarın yeniden üretimine yönelik kültür 

temelli düşünce sistemi, küreselleşme çağında yaşanan iç içe 

ilişkilerin ve “iktidar” kavramının taşıdığı her yerde olabilen 

anlamının küreselleşmenin muğlaklığı ile birleşmesinin bir sonucudur. 

Bu sebeple kültüralizm hali, eleştirel bir bakış açısı ile ele 
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alınmaktadır. Çünkü “Ben ve Öteki” ilişkisinin yapısında varlık 

gösteren “baskınlık/ iktidar” ilişkisinin sürekliliği ve kendisini 

yeniden üretebilen yapının kavranabilmesi gerekmektedir. Bu noktada 

eleştirilen kültüralizme düşme riskinin de farkında olunarak “ben ve 

öteki” ilişkisinin kültürel farkların temele alındığı Avrupa-

merkeziyetçi bir düşünce yapısı içerisinde “tek bir Müslümanlık” 

algısı ile yeniden üretimi eleştirilmektedir.  

 

Kitap çalışmasının yeni bir çözüm önerisi ya da bu iktidar sarmalından 

çıkışa yönelik bir çözüm önerisiden ziyade; var olan iktidar 

ilişkisindeki yeniden üretim basamaklarına “Müslüman göçmenler 

kimliği” üzerinden yapılan tek tipleştirmeyi ortaya koyarak 

sağlanacak bir farkındalık amaçladığı ifade edilebilir. Küreselleşme 

çağında kültürün farklılaştırıcı bir unsur ya da temel unsur olması 

bugünkü “Ben-Öteki” ilişkisinin bir sonucudur. Aynı şekilde 

Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu bir göçmen azınlığın varlığı ve 

konjonktürel olarak yaşanan tarihsel olaylar paralelinde yaşanan bir 

durumdur. Ancak asıl sorunsal stigmalaştırılan unsurun 

“Müslümanlık” olmasının ötesinde Avrupa’nın iktidarının yeniden 

üretiminin bu araçsallık ile sağlanması ve bunun farklı “Öteki”ler ile 

tekrar tekrar yaşanabilecek olmasıdır. Müslüman göçmenler örneğinde 

Avrupa-merkeziyetçi düşüncenin kültür unsuru ile tek tipleştirilerek 

yeniden üretimi; iktidar karşısında “öteki” bir grup ve bu grubun tek 

tipleştirilerek tanımlanmasını sağlayacak bir unsur ile “merkez” 

iktidar durumunun yeniden üretimini sağlayan bir mekanizmanın 
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farkındalığı ve eleştirel olarak irdelenmesi, bu çalışmanın yansıtmak 

istediği “ilişkiler ağı”dır.  
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