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Alain Touraine, günümüzde kültürel

temaların toplumsal ya da siyasal temalar

üzerinde artan bir önceliği olduğunu ve

büyük çatışmalar, büyük tercihler, büyük

karşıtlıkların büyük kültürel sorunlar dü-

zeyinde belirginleştiğini belirtir (2002: 200

ve 209). Çokkültürlülük de bu büyük kül-

türel sorunların önemli bölümünü değer-

lendirip analiz etmeye ve çözüm üretme-

ye çalışırken kullanılan ve yaygınlaşan

kavramlardan biridir. Batı'da ve çeviriler

yoluyla da Türkiye'de, çokkültürlülük

kavramı etrafında gelişen yazın giderek

artmaktadır. Her yeni çalışma da kavra-

mın ve çalışma alanının kapsamının ne ol-

duğuna dair yeni açıklamalar getirmekte-

dir1. Bhikhu Parekh ise kitabında çokkül-

türlüğü, kültürel çeşitliliğe olanak tanıyan

ve onu koruyan bir siyasal teorinin temel

unsuru olarak kavramsallaştırma çabasın-

dadır. Parekh çokkültürlülüğü tek başına

farklılık ve kimlikle ilgili değil, kültürle

kaynaşmış ve ondan beslenen farklılık ve

kimliklerle, yani bir grup insanın kendile-

rini ve dünyayı anlamakta, bireysel ve

toplu yaşamlarım düzenlemekte kullan-

dıkları inançlar/uygulamalar bütünüyle

ilgili olarak kavramaktadır (3). Burada

vurgulanan nokta, bireysel yönelimlerden

kaynaklanan değil, kültürden kaynakla-

nan farklılıkların çokkültürlülükle ilgili

olduğudur.

Parekh çokkültürlü toplum ve çokkül-

türcülük terimlerini, modern toplumlar-

daki farklı kültürel çeşitlilik biçimlerine

gönderme yaparak kullanır. Yaygın olan

üç çeşitlilik biçimi sayar: Birincisinde top-

lumun üyelerinin çoğu ortak bir kültürü

paylaşır, ancak yaşamın belli alanlarında
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farklı inanç ve uygulamaları benimsemiş-

tir. Bunlar alternatif bir kültür oluştur-

maz, varolanı çoğaltmakla ilgilidirler.

İkincisinde toplumun bazı üyeleri baskın

kültürün merkezi değerlerine eleştirel

yaklaşır ve bunları yeniden kurgulamaya

çalışır. Üçüncüsü toplum içinde kendi

kültürel yapılarına ve uygulama sistemle-

rine göre yaşayan ve belli ölçüde örgüt-

lenmiş toplulukların ve kültürel grupların

ortaya çıkardığı çeşitlilik biçimidir. Pa-

rekh çokkültürlü terimini daha çok üçün-

cü tip toplumun niteliği olarak kullan-

maktadır.

Bu çerçevede çokkültürlü toplum,

içinde iki veya daha çok sayıda kültürel

topluluğun yaşadığı toplumdur. Çokkül-

türlü toplumlar kültürel çeşitliliğe iki bi-

çimde yaklaşırlar. Toplum çeşitliliği hoş

karşılayıp destekleyebilir ve farklı toplu-

lukların kültürel taleplerine saygı duya-

rak, çeşitliliği kendine bakışın bir parçası

olarak algılayabilir. Bu durumda toplumu

çokkültürcü olarak tanımlamak mümkün-

dür. Bunun alternatifi olarak toplum, tek-

kültürcü bir yaklaşımla, farklı kültürel

toplulukları belli ölçülerde baskın kültür

içinde asimile etmeye çalışabilir.

Bhikhu Parekh, çokkültürlü toplumla-

rın yarattığı sorunların yalnızca siyaset

kuramcılarının değil, ortalama vatandaşın

ve politik eylemcilerin de gündeminde ol-

duğunu ve toplumların kültüre ve kültü-

rel çeşitliliğe ilişkin sorunlarını daha derin

bir kuramsal perspektiften görmeleri ge-

rektiğini belirtirken kitabı yazma amacını

da özetlemiş olmaktadır.

Parekh'in bu kitaptaki temel çabası,

çokkültürlü bir toplum kuramının anahat-

larını çizmektir. Buna öncelikle çağdaş

toplumların neden öncekilerden farklı bir

çokkültürlülük doğasına sahip olduğunu

belirterek başlamaktadır. Geçmişteki top-

lumlar -Osmanlı İmparatorluğu gibi- bir-

den fazla kültürel topluluktan oluşmuştur

ancak onlardan farklı olarak günümüz

toplumlarını çokkültürlü kılan dört unsur

vardır. Birincisi çağdaş çokkültürlü top-

lumlarda kültürel ve siyasal talepler ilginç

bir şekilde birbirlerine eklemlenmiş, dola-

yısıyla yeni bir kültürel ve politik iklim

oluşmuştur. İkinci olarak sosyal adalet

kavramının çağdaş toplumlarda yalnızca

ekonomik değil kültürel hakları ve refahı

da kapsaması gereği ortaya çıkmıştır. Do-

lasıyla kültür de politik açıdan önemli bir

kategori haline gelmiştir. Üçüncü olarak

ekonomik ve kültürel küreselleşme çağ-

daş çokkültürlü toplumları birbirine bağ-

lamıştır. Bununla birlikte teknoloji ve mal-

lar serbest bir şekilde dolaşabilmektedir

ancak kültürel olarak tarafsız değildir.

Dördüncüsü çağdaş çokkültürlü toplum-

lar homojenleştirici ulus-devletlerden

sonra ortaya çıkmıştır. Ulus devlet uzun

bir geçmişe sahip toplulukları parçalaya-

rak, "özgürleştirdiği" bireyleri merkezi bir

otorite etrafında birleştirmeye ve kültürel-

sosyal homojenliğe gerek duyduğundan
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toplumu bu yönde biçimlendirmeye çalış-

mıştır. Bu nedenle derin ve direnen bir çe-

şitliliğin talepleri karşısında çözüm üret-

mek konusunda çaresiz kalmıştır.

Parekh, çokkültürlü toplumların siya-

set kuramının doğası ve işlevi hakkında

yeni soru ve sorunlara neden olduğunu

öne sürmektedir. Bu soru ve sorunlar kül-

türle bağlantılı olduğundan, bunlara yanıt

üretebilecek bir çokkültürlü toplum kura-

mı, kültürün doğası, yapısı, iç dinamikleri

ve insan yaşamındaki yerine ilişkin ayrın-

tılı bir kuramı barındırmalıdır. Parekh ki-

tabında böyle bir çokkültürlü toplum ve

siyaset kuramı geliştirme çabasına, Batılı

siyasi düşünce geleneğinin kültürel çeşit-

liliği anlamak konusundaki yetersizlikle-

rini eleştirerek başlar. Geleneksel siyaset

kuramı, temeline insan doğasını ve kültü-

rü koyan iki düşünce akımına dayanmak-

tadır. Parekh'in "doğacı"lar dediği birinci

akım, insan doğasının değişmez olduğu,

kültürün ve toplumun insan doğasını et-

kilemediği ve en iyi yaşam tarzını bu mut-

lak insan doğasının gösterebileceğini dü-

şünenleri içermektedir. Bunlar arasında

Yunan ve Hıristiyan filozoflarını, J. S. Mili,

Hegel, Hobbes, Locke ve Bentham'ı say-

maktadır. İkinci akım ise doğacılığın kar-

şısında, genel olarak insanların kültürle

beraber oluştuklarını ve kültürden kültü-

re değiştiklerini söyleyen sofistler, Vico,

Montesquieu, Herder ve Alman romantik-

leri tarafından paylaşılan kültürcülüktür.

Parekh, birinci düşünce akımını derin

monist eğilimler taşımakla eleştirmekte-

dir. Kültürcüler ise kültüre, üyelerin dav-

ranışlarını belirleyebilecek bir güç atfede-

rek kültürel determinizme saplanmışlar

ve kültürü tarih dışı bir gerçek olarak kav-

rayarak onu farklı yollardan doğallaştır-

malardır. Şu halde Parekh, çokkültürlü

toplumlardaki tartışmaları beslemeye de-

vam eden bu iki geleneğin -doğacılık ve

kültürcülük- çokkültürlü toplumlara iliş-

kin kuramlar geliştirmeye yardım edeme-

yeceğini belirtir.

Parekh kitabını, en fazla yeri sonuncu-

ya ayırmak kaydıyla tarihsel, kuramsal ve

pratik olarak üç düzeye ayırmıştır. Birinci

bölümde doğacı geleneği ve bu gelenek

içindeki liberal düşünürlerin monist eği-

limlerini değerlendirir. Burada liberal dü-

şünce geleneğinden beslenen ahlaki mo-

nizmin, kültürel çeşitliliğe yaklaşımının

anlamaya dayanmak yerine yargılayıcı ol-

duğundan "yorumbilimsel bir felaket" ol-

duğu sonucuna varır (63). İkinci bölümde

çoğulcu kültürcüleri inceler. Kültürcüleri,

çoğulcu bir alternatifin temellerini atabil-

me başarı göstermekle birlikte bütüncü-

lük, farklılık, tarihselci ve tarih-sonu, et-

nikleştirme, kapalılık, kültürel belirlenim-

cilik ve muhafazakarlık yanılgıları içinde

olmakla eleştirir. Üçüncü bölüm çağdaş li-

beral siyaset kuramcılarına ayrılmıştır.

Rawls, Raz ve Kymlicka'nın kendilerini

önceleyen liberal düşünceleri zenginleşti-

rerek aşmaya çalışmalarına rağmen, kül-
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türel ve ahlaki çeşitliliğe tutarlı ve inandı-

rıcı bir yanıt üretmelerini engelleyen mo-

nist eğilimlerini eleştirir. Dördüncü bö-

lümde "insan doğası" kavramı eleştirel bir

şekilde ele alınarak, çokkültürlü toplum

kuramının gerek duyduğu kültürel du-

yarlılığa sahip insan kuramının çerçevesi

oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Beşinci bölüm kitabın ortaya koyduğu

en önemli sorunlara yanıt aramakla ilgile-

nir: kültürün doğası, temelleri ve yapısı;

kültürler arası ahlaki ilkelere nasıl ve ne

ölçüde ulaşılabileceği; kültürlerin yargıla-

nabilirliği ve nasıl yargılanacağı; diğer

kültürlere neden saygılı olunması gerekti-

ği ve saygının sınırları; kültürel çeşitliliğin

neden ve nasıl korunması gerektiği. Pa-

rekh bu bölümde kültürü nasıl anlayabile-

ceğimiz konusuna da değinir ve çok isa-

betli bir şekilde, kültürün anlam ve norm-

lar sisteminin, çatışan çıkar ve emeller ara-

sında tarafsız olamayacağını vurgular.

Kültürün belirli tipte bir toplumsal düzeni

meşrulaştırıp bazı gruplara diğerlerinden

fazla fayda sağladığını, bu nedenle ona

bazı açılardan eleştirel yaklaşmamız ge-

rektiği üzerinde durur (201). Altıncı bö-

lüm çokkültürlü toplumlarda ortaya çıkan

politik sorunları, politik birlik ile kültürel

çeşitililik taleplerini uzlaştırmanın imkan-

larını tartışır. Bu politik sorunsalı ele alır-

ken yazarın önerdiği başlangıç noktası,

çağdaş devleti eleştirel bir gözle yeniden

değerlendirmektir. Yedinci bölüm ise bu

eleştirel değerlendirmenin ardından, çok-

kültürlü toplumlara uygun yeni politik

yapıları araştırır ve tartışır. Sekizinci bö-

lüm kültürel çeşitilik ve liberal eşitlik ilke-

si arasındaki sorunlu ilişkiyi irdeler. Do-

kuzuncu ve onuncu bölüm çeşitli özgül

örnekler üzerinden, çokkültürlü toplum

içindeki farklı kültür pratiklerini değer-

lendirirken başvurabileğimiz ahlaki ilke

ve standartların olanaklığmı ve bunların

uygulanma biçimlerini inceler. Parekh, so-

nuç bölümünü çokkültürlülüğü kaba bir

şekilde politik içeriğe sahip bir program

olarak değil, insan yaşamına bir bakış açı-

sı olarak eksikleri ve doğrularıyla tartış-

maya ayırmıştır. Burada bir kültürün ken-

di iç farklılıklarıyla barış olmadıkça, diğer

kültürlerle arasındaki farklılıklarla da ba-

rışık olamayacağı ve kültürler arasındaki

diyalogun önemi vurgulanmaktadır:

İyi toplum, kültürel çeşitliliğin gerçek
ve arzu edilir bir şey olduğunu kabul
eder ve politik yaşamını buna göre dü-
zenler. Diyalog sayesinde oluşturul-
muştur ve en başta gelen kaygısı diya-
logun sürmesini sağlamak, etkili bir
şekilde devam edebileceği bir ortam
yaratmak, baskın düşünce biçimleri-
nin sınırlarını genişletmek ve toplu
olarak kabul edilebilecek ilkeler, ku-
rumlar ve politikalar yaratmaktır
(432).

Parekh çokkültürlü toplumların tarih-

te benzeri görülmemiş zorluklarla karşı-

laşmakta olduklarını vurgular ve meşru

birlik ile çeşitlilik taleplerini uzlaştırma-

nın, asimilasyoncu olmadan kapsayıcı

olabilmenin, kültürel farklılıklara saygı
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gösterirken ortak bir aidiyet hissi yarat-

manın, vatandaşlık kimliğine zarar ver-

meden çoğulcu kültürel kimlikleri koru-

manın politik yollarının bulunması gere-

ğine dikkat çekerek kitabı sonuçlandırır.

Parekh'in, kaçınılmaz bir şekilde ve gi-

derek çokkültürlü hale gelen günümüz

toplumlarında, kültürel çeşitliliği koruyan

ve besleyen bir kamusal hayatın olanakla-

rını incelemeye, liberal monist ve tikelci

kültürcülük düşünce geleneklerini eleşti-

rel bir gözle tartışarak başlaması yerinde

ve gerekli bir girişimdir. Kendi çokkültür-

lü toplum kuramını bu eleştirel değerlen-

dirmenin üzerine kurmak istemektedir.

Parekh kitap boyunca, aynı zamanda ku-

ramının anahatlarını çizen sorular ortaya

koymaktadır. Temel soru, kültürlerin yar-

gılanıp yargılanamayacağı ve yargılana-

caksa bunun hangi ahlaki ilkeye göre, na-

sıl yapılabileceğidir. Parekh, kültürel çe-

şitliliğin çokkültürlü bir toplumda, bir

arada ve barış içinde varolabilmesi ve sür-

dürülebilmesi için kültürlerin eleştirilebil-

mesi ve yargılanabilmesi gerektiğini söy-

lemektedir. Ancak Parekh, yargılama ilke-

lerinin neler olması gerektiği konusunda

tatmin edici bir açıklama getirememekte-

dir. İnsan hakları, çekirdek değerler, za-

rarsızlık ilkesi, diyaloglu konsensüs gibi

mevcut ilkeleri eleştirmekte (339-342) an-

cak bunların yerine ya da bunlara ek ola-

rak somut bir öneri geliştirememektedir.

Bunlarla birlikte geliştirmeye çalıştığı

çokkültürlü toplum kuramı açısından

önemle üzerinde durduğu ve önerdiği bir

başka konu kültürler arası etkileşim ve di-

yalogtur. Haklı bir şekilde derin ahlaki ve

kültürel anlaşmazlıkları çözmek için kül-

türler arası iletişimin gerekliliğini vur-

gulamaktadır. Ancak bu diyalog ve et-

kileşimin olanakları, koşulları ve biçimi

konusundaki açıklamaları zayıftır. Farklı

kültürel grupların iletişimin maddi ve

politik olanaklarına eşit oranda sahip ol-

madığı açıkken, Parekh politik ve kültürel

güç eşitsizliklerine çok sınırlı bir şekilde

değinmektedir.

Bu kitap Bhikhu Parekh'in Türkçe'ye

çevirilen ilk kitabıdır. Hull Üniversetisi

siyaset teorisi profesörü olan Bhikhu

Parekh, Hindistan'da çeşitli üniversiteler-

de ve Birleşik Krallık Irklar Arası Eşitlik

Komisyonun'da uzun yıllar görev yapar-

ken, kitabında işlediği sorunları pratik

olarak deneyimlediğini belirtmektedir (V-

VI). Bu deneyimleri, Parekh'in kültüre

ilişkin sorunları tartışırken geniş bir bağ-

lamlar setinden yararlanmasını sağlamış

ve derin kuramsal tartışmaları, farklı kül-

türel sorun alanlarından örnekler üzerin-

de somutlaştırarak çalışmayı zenginleştir-

miştir.

Notlar
1 Çokkültürlülük konusundaki incelemeleri
kuramsal olarak sınıflayan bir çalışma olarak
bkz.: VVillett (1998).
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