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Kozmopolitanizm Hülyası ve 21. Yüzyıl 

ÖZ 

2500 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan kozmopolitanizm, 1990’lu yılların ilk 

yarısından itibaren küreselleşmeyle birlikte tekrar ön plana çıkan bir kavram haline 

gelmiştir. Küreselleşme, bir yandan ulus-devletin gücünü eriterek onun bir krizini 

yaratırken,  öte yandan da küresel boyutta ortaya çıkan sorunlara geleneksel 

kurumlar çerçevesinde çözüm bulma imkânı daralmakta ve ona eşlik eden neoliberal 

politikalar ise bireyleri güvensiz kılmaktadır. Kozmopolitanizm ise küreselleşmenin 

yol açtığı bu sorunlara gene küresel ölçekte cevap verebileceğini söylemektedir. 

Uzun tarihi boyunca hep bir entelektüel ideal olarak kalan kozmopolitanizmin siyasal 

bir proje olarak uygulanabilirliği ise hep sorunlu olmuştur. Bu tezde 

kozmopolitanizmin tarihi sorunlu yönleri ile birlikte incelendikten sonra 21. yüzyılda 

kozmopolitanizmin siyasi bir proje olarak uygulanabilirliği tartışılacaktır. 

The Chimera of Cosmopolitanism and the 21st Century 

Abstract 

The cosmopolitanism which has 2500 years long history becomes a hotly debated 

concept again in the early 1990s with the advent of the globalization. Globalization, 

on the one hand, has been creating the crisis of nation-state by effacing the power 

that previously was held by it, and on the other hand the prospect of finding solutions 

of the problems that emerge at the global level by means of conventional institutions 

has been contracting and the implementation of neoliberal policies concomitant with 

it makes people insecure. As to the cosmopolitanism, it claims that it can provide the 

global solution to the problems originated from the globalization. Though the 

cosmopolitanism has been remained as an intellectual ideal in its long history, the 

political praxis side of it is always considered a problematic. In this thesis, the 

history of cosmopolitanism is to be explored by showing its problematic aspects, the 

discussion will, then, turn to whether it will offer a feasible project for the 21st 

century.          
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GİRİŞ 

 

Kozmopolitanizm antik Yunan’dan başlayan, inişli çıkışlı, uzun bir geçmişe 

sahip. Terimin anlamı zaman içinde önemli değişikliklere uğramış olsa da; ilk defa 

1990’lı yılların ortalarını takip eden dönemden sonra, küreselleşme ile birlikte, 

sıklıkla kullanılır hale geldi. Kozmopolitanizm teriminin, birkaç önemli filozof ve 

düşünürün zihinlerinden ve onların insanlığın erdemleri hakkındaki düşüncelerini 

kapsayan entelektüel olarak sınırlı dar bir çerçeveden kurtulup maddi hayatta öne 

çıkışını aşağıdaki olgularla açıklamak mümkün görünmektedir. 

Bunlardan ilki ve en önemlisi; sermaye, meta, insan, teknoloji, düşünce ve 

imajların ulus-devletlerin koyduğu sınırları giderek artan ölçü ve hızda aşması 

olgusunu betimleyen küreselleşmedir. Ulus devlet sınırları içinde yaşayan her bireyin 

hayatı, ulus devletin sınırlarını kolayca aşıp geçen yukarıdaki bu etmenlere, olumlu 

ya da olumsuz olarak, hem daha da bağımlı hale gelmekte, hem de bu etmenler 

tarafından, dünya tarihinde daha önce hiç olmadığı ölçüde şekillenmektedir. 

İkinci olgu ise; bu etmenlerin küresel boyutta rahatlıkla hareket etmelerine, 

ulus-devletin yanında, ikinci bir engeli oluşturan Soğuk Savaş dönemi 

bölünmüşlüğün 1989 yılından itibaren yerini tek kutuplu bir dünyaya bırakmasıdır.  

Karşılaştığımız üçüncü olgu ise, kapitalist ekonomilerin 1970’lı yılların 

başında girdiği krizden çıkış reçetesi olarak uygulamaya sokulan neo-liberal esnek 

birikim modeline dayalı ekonomik politikaların gerekli kıldığı girişimcilik 

kültürünün merkezinde yer alan rekabetçi bir bireyciliğin, 1960’lı yıllardan itibaren 

Fordist-Keynesçi refah devletinin gerekli kıldığı devlet kontrolü ve tekelci büyük 

şirketlerin boğucu hiyerarşik yapısına karşı zaman içinde oluşan toplumsal 

muhalefetin de desteğiyle ortaya çıkışıdır. Daha önceki birikim döneminde belirgin 

olan kolektif ölçü ve değerlere karşı, ideolojik alanda bireyselleşmenin demokrasi, 
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insan hakları, özgürlük ve hayat tarzı gibi söylemlerle meşrulaştırma 

zorunluluğundan söz edilmektedir.1

Konuya hukuki boyutu katarak yaklaşırsak, insan haklarının dünyanın 

gündemine girmesi 1948 Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ile 

oluyor. Fakat 1990’lı yılların başından itibaren 20. Yüzyılın birbirleriyle rekabet 

halindeki, sosyalizm ve Keynesçi refah devleti gibi evrensellik iddiasındaki 

söylemlerinin terk edilerek; insan hakları ve demokrasi söylemlerinin giderek 

geçerlilik kazandığını görüyoruz. Bu dönemde, İnsan hakları ve demokrasi söylemi 

ana söylem haline gelirken, bu ana söylemin yanında onların muhalif gibi görünen,  

kültürcülük, etnik milliyetçik, köktendincilik ve ırkçılık gibi alternatif söylemlerin 

ise kürselleşmeyi yerelleşme boyutuyla tamamladığını görürüz.

 

2

Karşılaştığımız dördüncü olgu ise; her ne kadar geçmişi çok öncelere dek 

uzansa da; yine bu dönemde küresel yönetişim ve uluslararası işbirliği gibi söylem ve 

politikaların çerçevesinde uluslarüstü kurumların giderek artan ölçüde önem 

kazanmasıdır.  

 

2000’li yılların başlamasıyla birlikte bir yandan küreselleşme olgusu bütün 

toplumsal yapıları geri dönülmez bir şekilde dönüştürürken, bir yandan da 1990’lı 

yılların aşırı iyimser küreselleşme ve kozmopolitanizm tezlerinin yerlerini daha 

eleştirel yaklaşımlara bıraktığını görüyoruz. Eleştirel yaklaşımların yükselmesinde 

1990’lı yılların “hayırsever” hegemonu A.B.D.’nin izlediği “yumuşak güç” 

kullanımını öne çıkaran çok taraflı, uluslararası kurumların ve hukukun gelişimini 

destekleyen dış politika anlayışını 2001 yılı itibariyle terk ederek tek taraflı, ulusal 

çıkarı açıkça öne alan saldırgan bir dış politika izlemeye başlamasının büyük etkisi 

                                                           
1 David Harvey, “Postmodernliğin Durumu”, Çev. Sungur Savran, İstanbul, Metis 
Yayınları, 1997, s. 195-196. 
2 Michael Hardt and Antonio Negri, "Marx's Mole is Dead! Globalisation and 
Communication",  13 Şubat 2002, (Çevrimiçi) http://www.eurozine.com/articles/2002-02-
13-hardtnegri-en.html, 01 Eylül 2010. 
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oluyor.3

“Burada ne türden bir coğrafi bir bilgi varsayılıyor? Kantçı etik adına; Sırbistan’a 

atılan NATO bombalarını (Ulrich Beck’in apaçık yaptığı gibi) belli bir coğrafi şerrin 

ortadan kaldırılması yönünde harcanan önemli bir çaba olarak haklı göstermeye 

çalışmak ne kadar da kolay. [Amerikan] Dış İşleri Bakanlığı’nın Sırp yetkili 

mericilerine karşı insanlığa karşı işlenen suçlar hakkında tehditler savurmasını 

destekleyebilmek; Birleşik Devletlerin Henry Kissinger ve onun sayısız iş arkadaşını 

ithamdan korumak için bu suçlara karşı uluslararası konvansiyonu imzalamayı kabul 

etmemesine koltuk çıkarken bile mümkün olabiliyor…”

 Amerikan dış politikasındaki bu dönüşüm ise beraberinde, küreselleşmeye 

eşlik eden demokrasi ve insan hakları ile ‘insancıl militarizm’ gibi söylemlerin 

giderek inanırlılığının sorgulanmasını getiriyor. 

4

Bunun yanında giderek artan küresel eşitsizliklerin yarattığı “radikal 

öteki”nin taleplerini karşılamaya yarayacak yöntemler aranması yerine onun “insan 

dışı” bir varlık olarak algılanarak şiddetle bastırılmaya çalışılması gündeme 

gelmiştir. Bununla birlikte demokrasi ve insan hakları söyleminin evrensel olmayıp 

sadece gelişmiş batılı toplumlar için uygun kavramlar olduğu düşüncesini hem 

yaygınlaştırıyor hem de bu kavramlara eleştirel yaklaşarak bu söylemin 

emperyalizmin ideolojik kılıfı olduğu yönünde şüphe taşıyanların düşüncelerini, en 

azından, haklı çıkarıyor.

 

5

Bu gelişmeler ise; küreleşmeyle kendisine yeni hayat bulan 

kozmopolitanizmin üzerindeki soru işaretlerinin artmasına yol açıyor. 1990’lı 

yıllarda demokrasi ve insan hakları söylemine sahip çıkarken insan haklarını yoğun 

 

                                                           
3 David Harvey, “Yeni Emperyalizm”, Çev. Hür Güldü, İstanbul, Everest Yayınları, 2003, 
s. 6 ve 160. 

 
4 David Harvey, “Cosmopolitanism and the Banality of Geographical Evils”, Public 
Culture, 12 (2), 2000, s. 546. 
5 Brett Bowden, “Reinventing Imperialism in the Wake of September 11”,  Alternatives: 
Turkish Journal of International Relations, Vol. 1, No. 2, 2002, pp. 28-46.(Çevrimiçi) 
http://www.alternativesjournal.net/volume1/number2/bowden.htm, 02 Eylül 2010. 
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şekilde ihlal eden rejimlere karşı insancıl askeri müdahalelerin gerekliliğini savunan 

liberal kozmopolitan entelektüel ve siyasetçiler ise 2000’li yılların başlamasıyla 

birlikte bu değerleri savunmanın, en azından dolaylı bir yoldan –ideolojik 

hegomonyanın üretilmesi bağlamında, Amerikan emperyalizmini savunmakla eş 

anlamlı hale geldiğine tanık oldular. Jürgen Habermas ve David Held gibi önde gelen 

düşünürler tarafından temsil edilen uluslararası hukuk ve kurumların 

güçlendirilmesine dayanan sosyal demokrat kozmopolitanizm, Amerikan dış 

politikasının değişmesiyle kendini bir yandan Avrupa Birliği sınırları içine 

hapsedilmiş bulurken; bir yandan da Avrupa Birliğinin sınırlarını yabancılara karşı 

daha da sıkılaştırılmasıyla projesinin çapını küresel ölçekten bölge ölçeğine 

indirgemek zorunda kalıyor. Yine 1990’lı yıllarda, Meksika’da Chiapas yerlilerinin 

direnişi, 1999 Dünya Ticaret Örgütü’nün Seattle’da düzenlediği toplantılar sırasında 

düzenlenen gösteriler ile kitlesel bir momentuma erişmeye çalışan dışarıda 

bırakılmışların sol Kozmopolitanizmi ise 2001 yılı sonrası hem anti-emperyalizm 

hareketiyle eklemlenmesi, hem de A.B.D. ve küreselleşme karşıtı İslami ve milliyetçi 

hareketlerin etkinliklerini artırarak dünya gündemine oturmasıyla ilk gücünü 

kaybedecektir. 

Bu gelişmeler ise kendisini küreselleşmenin olması gereken ilerici yüzü 

olarak sunan kozmopolitanizmin üzerinde durduğu zeminin çok da sağlam olmadığı 

yönünde bir kanının oluşmasına yol açtı. 1990’lı yılların güçlülerin davranışlarının 

hukuk düzeni içinde dizginleyebilecek, zayıfların haklı taleplerini karşılama 

potansiyelini taşıyan yeni uluslarüstü kurumların kurulabileceği, eski uluslararası 

kurumların ise bu yönde reforme edilebileceği yönündeki düşüncelerden 2000’li 

yılların başlamasıyla birlikte daha az söz edilir oldu. 

1990’lı yıllar kozmopolitan düşüncesinin karşılaştığı sorunların çerçevesini 

bu şekilde çizdikten, sonra bu tez boyunca, 21. Yüzyılda, kendini neoliberal 
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‘küreselciliğin’6

Kozmopolitanizm ideali; batı düşünce tarihinde ilk kez 2500 yıl önce 

belirdikten sonra,  her ne kadar uzun tarihi boyunca önemli değişikliklere uğramışsa 

da, bir birey dünya vatandaşı olabilir ve olmalıdır şeklinde kısaca tarif etmek 

mümkündür. Kozmopolitanizmin bu tanımı kendi içinde tüm insanlık âlemi ile bir 

arada olabilme potansiyelini veya gereğini bir evrensel ilke olarak barındırır. 

Kozmopolitanizm kelimesinin ilk yarısını oluşturan kosmos bireyin sınırlı evreninin 

dışına çıkarak tüm dünyanın ve evrenin bir parçası olması gerekliliğini ifade ederken; 

kelimenin ikinci yarısını oluşturan polis ise bu bir parça olmanın tek başına bir şey 

ifade etmediğini bunun siyasal bir vatandaşlık ile tamamlanması gerektiğini belirtir.  

 söylem alanı dışına çıkarabilen, onun açtığı sorunlara çözüm 

üretebilen, küreselleşmeye yön veren, G7’yi oluşturan ülkeler, uluslarüstü şirketler 

ve kurumlar gibi, ana güçlerin edimlerine karşı alternatifler sunabilen, evrensellik 

iddiasına dışarıda bırakılanları da dâhil edebilen, özgürlük ve eşitlik idealini herkes 

için erişilebilir kılabilen, ‘öteki’nin de olabilen bir kozmopolitanizmin mümkün olup 

olmayacağı incelenecektir. 

Kozmopolitanizm kelimesinin anlamını bu şekilde belirledikten sonra; 

dünyanın tarih içinde hiçbir zaman, tüm yerküreyi kapsarken, bir bireyin de 

doğrudan üyesi olabileceği bir siyasal örgütlenme biçiminin var olmadığı gerçeği 

karşımıza bir sorunsal olarak çıkar ve bu sorunsal ise beraberinde şu soruyu getirir; 

değişik düşünürlerin 2500 yıl boyunca dünyanın alması gereken siyasal biçimin 

kozmopolitanizm olduğu yönündeki bu ısrarlarının sebebi ne olabilir ve bu ısrarın 

nedenlerini günümüz dünyasının aldığı biçim bağlamında nasıl yorumlamamız 

gerekir? 

Kozmopolitanizmi; Zeno’nun dünya şehri düşüncesindeki gibi insanlığın 

ortak hukukuna dayalı olarak barbarların ve kölelerin de vatandaşlık haklarını 

dışarıda bırakmayacak şekilde bir tasarı olarak mı, Diogenes’in dünya vatandaşlığı 
                                                           
6 Ulrich Beck, "What is Globalization", Translated by Patrick Camiller,  Cambridge, Polity 
Press, 2000, s.117-129. 
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olarak mı,  Cicero’nun insanlık toplumu ve insanlığın ortak hukuku olarak mı, yoksa 

Seneca’nın ülkemizin sınırlarını şu ya da bu köşe olarak değil güneşin altını 

kapsayan alan olarak ölçmemiz gerekir inancı olarak mı anlamamız daha doğru 

olur?7 Yoksa yukarıdaki düşüncelerin farklılığa yer bırakmayan evrenselliğine diğer 

kültürlerin ve ‘öteki’nin farklılıklarını da eklemleyen “evrensellik artı farklılık” 

olarak ifade edebileceğimiz ‘yeni kozmopolitan’ bakış açısını katmamız daha uygun 

olur?8

Bütün bu tartışmalara geçmeden önce kozmopolitan idealin tarih boyunca 

kendine uygulama alanı bulamadığını, kozmopolitanizme alternatif, değişik devlet 

biçimleri ve dinler gibi, projelerin daima ona karşı galip geldiğini bilmemizin yararlı 

olacağı kanısındayım. Bütün bu olumsuzluklara karşın, yine tarih boyunca, herkesin 

eşit ve özgür olabileceğini ve bu anlayışın yerkürede yaşayan herkesi kapsayacak 

şekilde evrenselleştirilmesi gerektiğini savunan bir anlayış da varlığını hep sürdürdü. 

 Tüm insanlığı tek bir evrensel moral kodun çerçevesinde bütünleşmiş olarak 

mı yoksa bireylerin birer dünya vatandaşı olarak tam anlamıyla kendilerini 

gerçekleştirebilmelerine onların sosyal, hukuki ve siyasal haklarını güvence altına 

alarak olanak sağlayan uluslar üstü kurumların bir inşa projesi olarak mı 

yaklaşmamız gerekir? 

Bunun yanında, kozmopolitanizm her ne kadar onu tasarlayan düşünürlerin 

yaşadığı öznel ve tarihsel koşullardan soyutlanamaz; evrensellik gibi içinde doğduğu 

toplumun öznelliklerini içinde barındırsa da, yine evrensellik gibi meta seviyede bu 

düşünürlerin hepsini birleştiren bir bağlama sahiptir. Yukarıda saydığımız 

kozmopolitanizmin antik dönem düşünürlerini, modernitenin Immanuel Kant’ı ve 

Karl Marx’ı ve Hannah Arendt’i gibi 20. Yüzyıl düşünürleri ile günümüz Judith 

Butler ve Jürgen Habermas’ına bağlayan ortak nokta, bunların düşünce ve 

doktrinlerinin ayrıntıları değil, yaşadıkları siyasal döneme, insanlığın durumu ve 

                                                           
7 Robert Fine, Cosmopolitanism, Oxon, Routledge, 2007, s.14-15. 
8 Eduardo Mendieta, “From Imperial to Dialogical Cosmopolitanism”, Ethics and Global 
Politics, Vol. 2, No. 3, pp. 241-248.  
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ortak ideallerini dikkate alarak biraz durup da şöyle bir nereye gittiğimizi düşünelim 

diyebilmiş olmalarıdır. 

Kozmopolitanizmin bu özellikleri onu evrensellik ile birleştirir. Evrensellik 

ise özgün özellikleri doğrudan tanımak yerine, yerelin tikelliklerinden kaynaklanan 

mevcut düşünce, kurum ve bağlara karşı bir meydan okuyuştur. Evrenselliğin bu 

meydan okuyuşunu kozmopolitanizme eklemlediğimiz zaman kozmopolitanizmi 

ayrıntıları belirlenerek sınırları önceden çizilmiş detaylı bir proje olarak değil bir 

ideal olarak düşünmek daha doğru olacaktır. Kozmopolitan ideal birbirlerinden çok 

farklı tarihi, sosyal, siyasi ve kültürel koşullardan kaynaklansa da her seferinde bu 

tikellikleri aşmaya çalışır. İşte, içeriğinden daha ziyade, bu aşkınlık çabası onu 

düşünürlerin gözünde değerli kılar.  

Kozmopolitanizmin evrenselleşme ideali her bir insanın eşitliği ve özgürlüğü 

yolundaki engelleri yıkma yönündeki siyasi bir projenin varlığını da gerekli kılar. 

Günümüz verili koşullarında kozmopolitanizm, ötekinin tikelliğini de dikkate alan, 

evrensel değerlerin istisnasız her bir bireyi kapsayacak şekilde tüm dünya üzerinde 

geçerli kılmaya çalışan evrenselciliğin eleştirel politika ideası olarak algılanmalıdır. 

Bu ideali de, her hangi bir kozmopolitan doktrin olarak değil de, kozmopolitika 

olarak adlandırmak daha uygun olacaktır.  

Kozmopolitanizm bireysel olarak ele alındığında ise dünyaya karşı etik bir 

duruşu da beraberinde getirir. Bu etik ise dünya üzerinde varolan tüm bireyleri, yerel 

ve ulusal dar görüşlülüğün sınırlarını aşarak, perspektifimiz içine almayı zorunlu 

kılar. Bu perspektifin boyutlarının ne kadar derin olacağı ise etik duruşumuzun 

niteliğine göre değişir. Bu etik duruş; dünyanın bir köşesinde kendimizden daha zor 

durumda olanlara yardım eli uzatmaktan, bir varlık olarak insanı aynı kaderi 

paylaşarak aynı dramı yaşadığımız insanlık durumunun bir parçası sayarak9

                                                           
9 Bertrand Russell, “A Free Man's Worship”, Selected Papers of Bertrand Russell, 
Ed.Bertrand Russell, New York, The Modern Library, Tarihsiz, s. 14. 

 

bilgimizi, zamanımızı ve çeşitli olanaklarımızı onlarla paylaşmaya kadar 
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uzanabilir10

Etik kozmopolitanizmin bu ilkelerini siyasal alana yansıttığımız zaman 

şimdiye kadar alışageldiğimiz vatandaşlık, demokrasi, adalet, siyasal düzen ve 

meşruluk gibi kavramları yeni baştan yorumlamamızı zorunluluğu belirmekle 

beraber, bu kavramların nasıl yeninden yorumlanacağı kozmopolitanizm bağlamında 

yoğun bir tartışma konusudur. Etik kozmopolitanizm gibi siyasal kozmopolitanizm 

dışarıda bırakılanları işaretleyerek tartışmaya girişir ve ulus-devletin 21. Yüzyılda 

dünyanın aldığı biçim çerçevesinde siyasetin, demokrasinin ve adaletin içinde 

tezahür ettiği bir alan olarak artık yetersiz kaldığı vurgusunu yapar

. Böylelikle, diğer bir insanı ahlaki bir varlık algılayıp ona saygı 

göstermemize, onu ötekileştirmemize neden olan kültürel, ırki, cinsiyete ilişkin veya 

herhangi bir siyasal bir sisteme üyelik gibi farklılıklar bir ayrımcılık nedeni olmaktan 

çıkarken bir etik ilkeler büyünü olarak kozmopolitanizm ahlaki evrenimizi belirleyen 

sınırlarının, kimseyi dışarıda bırakmadan, Ötekileri de kapsayarak, genişlemesini 

sağlar.     

11

Modernite; adalet, özgürlük, demokrasi ve haklar sorunsalının ulus-devlet 

konteynırı içinde çözülebileceğini ve ulus devletin bu hakların yegâne sağlayıcısı 

olduğunu savunageldi

. Ulus-devletin 

yetersizliği vurgusu ise beraberinde hak ve özgürlüklerin, kaynak dağıtımının ve 

adaletin nasıl ve kimin tarafından kimleri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği 

sorunsalını getirir. Bu sorunsal ise bir meta-sorunsalın cevaplanmasını gerekli kılar; 

daha adaletli bir dünyanın tanımı nedir ve bu dünya nasıl mümkün olabilir? 

12

                                                           
10 John URRY, “Global Complexity”, Cambridge, Polity, 2003, pp. 136. 

. Kozmopolitanizm bu amaçların gerçekleştirilmesinde artık 

ulus- devlet paradigmasının yetersiz kaldığını söylüyorsa, bu amaçların 

gerçekleştirilebilmesi için sunduğu alternatif paradigmanın hem ayaklarının sağlam 

bir zemine basması, hem de bu paradigmanın nasıl uygulamaya konulacağını, bir 

11 Daniele Archibugi, Cosmopolitical Democracy, Debating Cosmopolitics, Ed. by. 
Danielle Archbugi, London, Verso, 2003, pp. 7-8. 
12 Danilo Zolo, “Cosmopolis: Prospect for World Government”, Trans. by David Mckie, 
Cambridge, Polity Press, 1997 s.29. 
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zihin egzersizi olmanın ötesine geçerek, açık ve test edilebilir bir bağlamda sunmak 

zorundadır. 

Bunların yanında, kozmopolitanizm tartışmalarında dikkat edilmesi gereken 

önemli bir nokta da; kozmopolitanizmin eşitlikçi, özgürleştirici modernist, 

aydınlanmacı evrenselliğe sahip bir geleneğe bağlanması gerektiğidir. Fakat tarih 

bize sürekli olarak aydınlanmanın evrenselci geleneğinin özgürleştirici amaçlar 

bağlamında kullanılabildiği gibi, sıklıkla, bunun tam tersine; emperyalizm, insanın 

araçsallaştırılarak robotlaştırılması13, zayıfın tahakküm altına alınması, şiddet 

kullanımının meşrulaştırılması gibi amaçlar için de demokrasi ve medeniyet götürme 

–‘beyaz adamın çilesi’14-  adı altında kullanıla geldiğini göstermektedir. Bununla 

paralel olarak, en iyi örneğini 21. Yüzyıla girdiğimiz bu dönemde görebileceğimiz 

gibi, ‘insan hakları’ kavramı özgürleşme mücadelelerine içerik sağlayabildiği gibi, 

çok rahatlıkla, tahakküm, ekonomik ve siyasal sömürünün mekanizması haline de 

gelebilmektedir.15

Bu tez bağlamında kozmopolitan düşüncenin bu sorunlu yanları -içsel gerilim 

ve çelişkileri- dikkate alınarak modern eleştirel bir kozmopolitanizmin mümkün olup 

olamayacağı ve eğer bu olasılık imkân dâhilindeyse ne ölçüde bunun 

gerçekleştirilebilir olduğu incelenecektir. 

 

 

 

                                                           
13 Andrew Feenberg, Alternative: Modernity: The Technical Turn in Philosophy and 
Social Theory, Berkeley, University of Colifornia Press, 1995, s. 54-55. 
14 Rámon Grosfoguel, "Transmodernity, border thinking, and global coloniality 
Decolonizing political economy and postcolonial studies", Revista Crítica de Ciências 
Sociais, 80, 2008, (Çevrimiçi) http://www.eurozine.com/articles/2008-07-04-grosfoguel-
en.html ,14 Şubat 2010. 
15 Umut Özsu, "Costas Douzinas , Human Rights and Empire: The Political Philosophy of 
Cosmopolitanism", The European Journal of International Law, Vol. 19 no. 4, 2008, 
(Çevrimiçi) http://ejil.oxfordjournals.org/cgi/reprint/19/4/862.pdf, 14 Şubat 2010. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KURAMSAL ÇERÇEVE: KOZMOPOLİTAN EVRENSELLİĞİN KISA TARİHİ 

 

Kozmopolitanizm, etkisini toplumun giderek her alanında hissettiren 

küreselleşmeyi, onu mümkün kılan zaman ve mekânın daralarak; küresel düzeni 

oluşturan toplumların, devletlerin, uluslararası kurumların, sivil toplum 

kuruluşlarının ve çokuluslu şirketlerin giderek artan şekilde derinleşip hızlanan 

karşılıklı bağlantılar ile birbirine bağlanmasından16

Kozmopolitanizmin hiç umulmadığı bir anda yeniden gündeme gelmesi ise 

1990’lı yılların başında oluyor. 1990’lı yılların hemen başında yaşanan gelişmeler ise 

çoğu düşünürü şimdiye kadar alıştığımız dünya kavrayışımızı değiştirmenin artık bir 

zorunluluk haline geldiği düşüncesine itiyor. Günümüzde dünyanın aldığı yeni 

şekilden hareketle, her ne kadar yerel düzeyde tam bilincinde olunmasa ya da kabul 

edilmese de, tüm siyasetin, “Komünist Manifesto”da Marx’ın 19. Yüzyılda küresel 

bir ekonominin doğmakta olduğuna dair öngörüsünün siyasal alanda ki izdüşümü 

olarak, kozmopolitika haline geldiğini iddia edebiliriz. 

 oluşan ağlardan örülü birleşmiş 

bir dünyada evrensel ilkeleri gerçekleştirme arayışıdır. Kozmopolitika ise bu anlayışı 

siyasi olarak hayata geçirme çabalarına verilen addır.  

"Burjuvazi, dünya pazarını sömürmek yoluyla tüm ülkelerin üretim ve 

tüketimine kozmopolitan bir karakter verdi. Gericileri büyük bir keder ve kahra 

boğarak sanayinin üzerinde durduğu ulusal zemini ayağının altından çekiverdi. Uzun 

bir zamandan beri kurulu ulusal sanayiler yok edildi ve hâlâ her gün yok ediliyor. 

Bunlar her uygar ulus için kurulması bir yaşamsal sorun olan yeni sanayiler -yerli 

hammaddeyle değil dünyanın en uzak köşelerinden elde edilen hammaddeyle çalışan 

sanayiler, ürettiği ürünler yalnızca yurtiçinde değil dünyanın her köşesinde tüketilen 
                                                           
16 David Held, Anthony Mcgrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton, "Global 
Transformations: Politics, Economics and Culture”, Cambridge, Cambridge Polity Press, 
1999, s. 15-27. 
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sanayiler- tarafından yerlerinden ediliyor. Yerli üretimle karşılanan eski ihtiyaçların 

yerine en uzak ülke ve bölgelerin ürünleriyle ancak giderilebilecek yeni ihtiyaçlar ile 

karşı karşıyayız. Eski yerel ve ulusal tecrit ve kendine yeterlik yerine, her yönde 

etkileşim ve ulusların birbirine bağımlılığı geçmekte. Üstelik yalnız maddi 

değil entelektüel üretimde de bu böyle. Ayrı ayrı ulusların entelektüel 

yapıtları ortak mülk haline geliyor. Ulusal tek yanlılık ve bağnazlık giderek 

imkânsız hale geliyor, pek çok ulusal ve yerel edebiyattan bir dünya edebiyatı 

oluşmakta." 17

Kozmopolitanizmin bu savına karşı çıkan milliyetçilik ve yerelcilik gibi daha ziyade 

yerel bakış açısını savunan akımlar ise günümüzde etik ve siyasetin küresel hale 

gelen bu doğasını yadsıma eğilimindedirler. 

 

Bu bölümde kozmopolitanizmin tarihi daha kapsamlı bir bakış açısına 

ulaşabilmek için incelenirken, bir yandan, günümüz kozmopolitanizminin içerik 

açısından onu oluşturan tarihsel mirastan, her ne kadar bazı zorunlu revizyonlara 

uğramış olsa da, ayrılmadığı gösterilmeye çalışılırken, bir yandan da bu tarihsel 

mirasın sorunlu yanları ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Tarihsel süreç boyunca kozmopolitanizm içinden kaynaklandığı kültürel ve 

siyasi şartlar ile takip ettiği farklı felsefi ekollerden dolayı farklı biçimler almıştır. 

Buna karşılık aldığı biçim ne olursa olsun kozmopolitanizm her zaman dünyayı tek 

bir bütün olarak kabul ederek evrensel ilkeleri hayata geçirmeye çalışır. Konuya 

böyle yaklaşınca kozmopolitanizmi zaman içinde kendini yenileyen bir doktrin 

olarak ele almak yerine dünyaya ve insanlık durumuna karşı alınan bir tavır olarak 

değerlendirmek daha doğru olacaktır. 

                                                           
17 Ulrich Beck, "What is Globalization", Çev. Patrick Camiller, Cambridge, Polity Press, 
2000, s.27. 
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Bu bölümde, ilk önce, dünyayı evrensel açıdan kavramaya çalışan batı 

kozmopolitanizmlerinin tarih içinde aldıkları değişik biçimler ve bunların içsel 

çelişkileri incelenecektir. 

 

1.1 Batı Düşüncesinde Kozmopolitanizmin Kısa Tarihi: Evrensellik  

Kozmopolitanizm yeni bir Rönesans yaşarken sosyal bilimciler ve 

düşünürlerin, neyi yaşadığımızı daha iyi anlamlandırabilmek için, felsefe tarihine 

dönmeleri bir zorunluluk haline geldi.  Kozmopolitanizm ne demektir veya ‘Dünya 

vatandaşı’  ne anlama gelebilir sorusuna tutarlı bir cevap verebilmek için felsefe 

tarihini yeni baştan incelemek, değişik kozmopolitanizmleri karşılaştırmak 

yöntemlerden biridir. Ama bu araştırmanın da günümüz bakış açısıyla geçmişe 

dönük bir bakış olduğunu da unutmamak gerekir. Konuya bu şekilde yaklaşınca da, 

çeşitli düşünür ve filozofların tarih boyunca kozmopolitanizm hakkındaki düşünce ve 

projelerini sıralar ve bildiğimiz klasik tarihçiliğin sınırlı entelektüel alanı dışına 

çıkamayız. Buna karşı konuya eleştirel bir gözlükle daha teorik açıdan yaklaşanlar 

ise ortak idealin ne olduğunu ve bu idealin içsel çelişkilerini görme eğilimindedirler.  

Bu tez çalışması boyunca, ikinci bakış açısının daha geçerli ve verimli olduğu 

kabul edilerek, kozmopolitanizmin uzun tarihi boyunca tekrarlanan ortak noktaların 

neler olduğunun tespit edilmesine çalışılacaktır.  

Kozmopolitanizm 2500 yıllık tarihi boyunca dünyaya karşı alınan belli bir 

tavır tarafından kuramsallaştırılmaya çalışılmış ve sürekli olarak kendi içinde belli 

gerilimleri barındırmış olsa da tarihsel süreç boyunca hiç azımsanmayacak önemli 

değişikliklere uğramıştır. Kozmopolitan düşüncenin, antik Yunan’da, Roma 

İmparatorluğunda, Katolik kilisesinde veya Avrupa sömürgeciliği döneminde aynı 

evrenselleri ifade etmediği saptamasında bulunmak yararlı olur. Yukarıda adı geçen 

her bir dönem tek bir dünya idealine değişik açılardan yaklaşmışlar ve içlerinde insan 

doğası, zaman, toplumsal düzen konusunda çok farklı kavramları barındırmışlardır.  
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1.1.1. Kinikler Okulu ve Sokratik Köken 

Kozmopolitan kelimesinin Sinoplu Diyojen tarafından bulunduğu 

düşünülmektedir.  Diyojen kökenin neresi sorusuna ben bir kosmopolites’im -dünya 

vatandaşıyım- diyerek yerel bir aidiyetle kendini tanımlamayı reddetmiştir.  

Diyojen’nin bir köpeğe benzer şekilde yaşamayı kendine amaç edinip fıçıda 

barınırken18 gerçek insanı aradığını söylemesi yerel toplumun değer ve 

alışkanlıklarını kabul etmeyip19

Cicero, Plutarch ve Epictetus gibi daha geç dönem filozofları Diyojen’i Socrates ile 

aynı çizgide görürlerken, Montaigne Socrates’in tüm dünyayı kendi evi olarak kabul 

edip tüm insanlığa karşı sevgisini sunduğunu belirtir

 evrensel değerler peşinde olduğu şeklinde 

yorumlanabileceği gibi Kiniklerin dünya vatandaşı olmak yerine dünya 

vatandaşlığına karşı kayıtsız oldukları şeklinde de yorumlanabilir. 

20

                                                           
18 Bertrand Russell, “History of Western Philosophy”, London, George Allen & Unwin 
LTD, 1965, s. 241. 

. Plato ise Diyojen’i 

Socrates’in çıldırmış hali olarak görür. Socrates’in Atina yasalarına bağlılığını, 

kendine verilen ölüm cezasını itiraz etmeden kabul edip zehir içerek yaşamına son 

vermesi onun yerel köklerine bağlılığını gösterirken; bir filozof olarak düşünce 

dünyası şehrin sınırlarını aşar. Felsefe uğraşısının, sıradan insanın aksine, filozofu 

gündelik hayattı devam ettirebilme zorunluluğun belirlediği zihinsel alandan belli 

ölçüler içinde kurtarıp ideler evrenine yaklaştırması kozmopolitan düşüncenin 

oluşumuna zemin hazırlar ki bu bağlamda da kozmopolitanizmin ilk kez düşünce 

evreninde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 

19 Macit Görkberk, “Felsefe Tarihi”, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1985,s.55. 
20 Michel de Montaigne, "Essays", Translated by H.M. Cohen,  Harmondworth, Penguin, 
1958, 63. 
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“Başka deyişle gündelik hayatımız bir hayat tarzını öğretir, benimsetir ve 

haklılaştırır. Bize bugünkü yaşamı, deneylerimiz, ampirik algılamamız çerçevesinde 

yaşadığımız hayatı olabilecek tek toplumsal hayat olarak gösterir.”21

 

 

1.1.2. Stoacılık 

Kozmopolitanizm tarihinde ikinci aşamaya Zeno’nun (İ.Ö. 336-245 ) evrensel 

doğal hukuk düşüncesini geliştirmesiyle girilir. Stoacılık adını alan bu düşünce ekolü 

kozmopolitan bakış açısının Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında etkinlik 

kazanmasında önemli rol oynamıştır. Bu ikinci tür kozmopolitanizmin önemi öteki 

dünyasal bir kozmopolitan ideali bu dünyanın siyasal yaşamına uygulamaya 

çalışmasıdır.  Zeno tüm insanların tek bir toplum ve siyasal sistem çatısı altında 

bütünleşebileceklerini düşünmüştür. Stoik etik Kiniklerden önemli ölçüde 

etkilenirken, Kiniklerin antisosyal başkaldırılarını yumuşatmaya çalışmıştır. Stoikler 

dünyanın her yerinde geçerli olduğunu kabul ettikleri doğal hukuka uygun olarak 

yaşayarak tüm insanlığa hizmet edebileceklerine inanırlar.  Kiniklerin tersine siyasi 

hayata katılmakta etik açıdan bir sakınca görmezler. Plato ve Aristo’nun geliştirdiği 

siyasal düşünce uluslararası bir boyuttan yoksunken, Stoacılar dünya ile bir olmayı 

savunurlar fakat bu düşünce siyasal bir boyuttan yoksundur. 

Buna karşın kozmopolitanizmin Stoacılıkta bulduğumuz ilk belirtilerinin 

etkisi kendini antik Yunan’da göstermekten daha ziyade Roma uygarlığında, 

özellikle Cicero kanalıyla, gösterir. Roma Stoacılığı, buna karşılık, siyasi açıdan 

bazen belirli bir tavır takınmamasıyla, bazen de çelişkili tutumuyla sorunsuz değildir. 

                                                           
21 Ünsal Oskay, “Önsöz: Modern Toplumlarda Gündelik Hayatın Sistemle Bütünleşmemiz 
ve Birey Olamayışımız Açısından Önemi”, Marks, Freud ve Günlük Hayatın Eleştirisi 
içinde, Bruce Brown, Çev. Yavuz Alogan, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1989, s.9. 
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Buna karşılık en sorunlu yanı da, evrenselliğin kötü bir yüzüyle, emperyalizm ile 

olan ilişkisidir22

Anthony Pagden’e göre Roma dönemi kozmopolitanizminin maddi 

koşullarını ilk önce fetih ve tahakküm oluştururken bu daha sonra Roma Barışına 

dönüşmüştür. Doğal hukukun tek bir hukuk olduğu ve bunu her kim, hangi araçları 

kullanarak uygularsa pek bir önemi olmadığından hareketle Marcus Aurelius, bu 

hukuk anlayışını, Roma hâkimiyetini evrensele giden bir araç olarak uygulamıştır ki 

bu bize kozmopolitanizmin emperyalist amaçlar için ne kadar kolaylıkla 

kullanılabilir olduğunu gösterir. 

 

Kozmopolitanizmin Sokratik ve Kinik apolitik biçimi dünyadan kolaylıkla el 

ayak çekmeyi getirirken, Roma’da aldığı biçim dünyayı fethetmeyi getirir.  

Marcus Aurelius, bunun yanında, aydınlanmış bir evrenselliği de kullanarak 

daha insancıl bir imparatorluğu iyi yaşamın gerekli şartı olarak görmüştür. Bütün 

bunlarda bize kozmopolitanizmin yalnızca düşünce düzeyinde değil uygulama 

alanında da ele alınması gerekliliğini gösterir. 

 

1.1.3. Hıristiyanlık 

Genellikle Hıristiyanlık yeryüzünün ilk kozmopolitan dini olarak görülür. 

Hıristiyanlığın tanrı ile evrenin bütünlüğü ve tek evrensel bir gerçek olduğu 

konusundaki doktrinleri bütün tek tanrılı dinlerde ortak iken, Hıristiyanlık, yerel 

aidiyetlerin ötesinde, bütün insanları ilk kez kardeş olarak kabul etmesi ile kendinden 

önceki dinlerden ayrılır. Aziz Paulus göre; ne Yunan ne de Yahudi, ne köle ne de 

özgür insan ve ne kadın ne de erkek vardır, bunların hepsi tanrının gözünde eşittir. 

Böylelikle Hıristiyanlık bütün insanlığı kapsayarak halklar ötesi bir evrensellik 

                                                           
22 Anthony Pagden, "Stoicism, Cosmopolitanism, and the Legacy of European Imperialism", 
Constellations 7, no. 1, 2000, s.5. 
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yaratırken, kendisinden önceki felsefe gibi dünyanın dışına çıkarak bütün dünyayı 

kapsar. Fakat bunu yalnızca evrenin düzenini betimlerken yapmayıp, bir toplum ve 

bu toplum için iyi bir hayatı oluşturan kurallar bağlamında görmesi ile önceki dönem 

felsefesinden ayrılır. 

Tek bir kilise düşüncesi ve bu kilisenin de Katolik yani evrensel olmasıyla 

Hıristiyanlık tek bir dünya oluşturmaya çalışır. İnsanlar arasındaki dünyevi 

eşitsizlikleri ise Aziz Augustine’nin geliştirdiği Tanrı Şehri kavramıyla aşmaya 

çalışır. 

Hıristiyan evrenselciliği ile kozmopolitanizm siyasi bir problemle karşı 

karşıya kalmıştır. Dünyevi idare ile öbür dünyayı birleştiren Hıristiyan 

evrenselciliğinde Hıristiyanlık dışında kalan dünyanın ne olacağı bir sorun olarak 

belirir ki bu sorunsal ileride ötekini dışlayan, onu zaman zaman insanlık dışı bir 

yaratık olarak gören Avrupa uygarlığı ve onun sınırları ya da daha başka bir deyişle, 

günümüz bağlamında, Avrupa Birliğinin sınırları nerede biter problemine 

dönüşecektir. 

 

1.1.4. Uluslararası Hukuk 

15. yüzyıla geldiğimiz zaman; ilk ışıklarını gördüğümüz modernite ile birlikte 

yavaş yavaş Kilisenin otoritesinin azalırken buna karşılık krallıkların gücünün 

artığını, yeni yeni, yeni doğmakta olan sanayi ve bilimin Avrupa’nın askeri teknoloji 

alanında diğer uygarlıkların önüne geçerek Avrupa’ya dünyaya hâkim olma yolunu 

açtığını görürüz. Avrupa’nın genişlemesi ise bu genişlemenin bir meşruluk zeminine 

bağlanmasını gerektirmiştir. Bulunan yöntem ise; hafifçene Hıristiyanlaştırılmış 

Stoacı doğal hukukunun Roma İmparatorluğunda halklar arasındaki ilişkileri 

düzenleyen türevi olan Roma halklar hukukunun yeniden canlandırılmasıdır. Bu 

yeniden canlandırma işlemi ise bütün dünya haklarını eşit olarak kabul eden ve 
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böylelikle kozmopolitikanın kurumsal yapılarından birini oluşturan modern 

uluslararası hukukun doğuşu olarak kabul edilmektedir.  

Bu gelişme ise, yeni koloniler üzerine yapılan tartışma da kozmopolitan 

aydınlamacılığın sesi olarak kabul edilen iki yazarı ele aldığımızda belirsizlikler 

içerir. Vitoria bir yandan, Popa’nın hükümranlığının Güney Amerika kıtasını 

kapsamadığını savunurken, bir yandan da yerlilerin Hıristiyanlık dinine 

döndürülmesini haklı olarak görmüştür. Buna karşılık Las Casas bir yandan 

İspanyolların yerlilere karşı yaptıkları zulmü protesto ederken, öte yandan yerlilerin 

medenileştirilme misyonunu doğal karşılamıştır. Her iki örnekte Hıristiyan 

evrenselliğinin her ne kadar etkisini yitirse de tamamen de ortadan kalkmadığını 

gösterir. Uluslararası hukuk ilk belirmeye başladığı dönemde Hıristiyan emperyal 

doktrini pek değiştirememiş ise de Hobbes’a doğru akan dönemde giderek dinin 

dışına çıkmaya başlamıştır. Fakat burada şunu da belirtmek yararlı olacaktır ki ister 

din, isterse siyasal teori yoluyla ya da isterse de coğrafi genişlemeciliğe meşruluk 

sağlamak için olsun; hukukçular, filozoflar ve din adamları her zaman bir evrensel 

ilke bulmayı başarmışlardır. 

Uluslararası hukukun gelişiminin derinlerine inmeden 20. Yüzyılın başında 

ancak birkaç Avrupa dışında yer alan devletin uluslararası hukukun öznesi olarak 

kabul edildiğini ve Milletler Cemiyetinde ise Avrupa dışı halklardan oluşan siyasal 

sistemlere genellikle manda statüsü tanındığını bilmemiz yararlı olacaktır. 

Uluslararası hukukun gelişimini ve modernitenin yayılmasını ise hem ötekinin kabul 

edilme süreci olarak okumak mümkün iken, ötekinin Avrupa, Roma Hıristiyan 

normlarına, teknik standartlarına ve kültürüne asimile edilme süreci olarak 

değerlendirmek de mümkündür. 
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1.1.5 Aydınlanma 

Günümüz kozmopolitanizminin doğrudan atası 18. Yüzyıl 

kozmopolitanlarıdır. Kozmopolitan siyasi ve felsefi bir figür olmaktan daha ziyade, 

dünyaya açık, hoşgörülü ve liberal bir kişilik yapısını tasvir eden sosyo-kültürel bir 

olgudur. Aydınlanma kozmopolitanizmi genellikle Stoacılıktan aldığı felsefi bir 

içeriği de bünyesinde barındırır. Örneğin, Diderot ailemi kendime, ülkemi aileme, 

insanlığı ise ülkeme tercih ederim23

Gene Aydınlanma döneminde, aynı Stoacı dönemde olduğu gibi, bir grup 

seçkinin kendilerini evrensel ideali ifade eden olarak görürken,  emperyalist 

monarşiye dayalı bir sisteme bağımlı olduklarını görürüz. Fransız filozofları bir 

yandan evrenselci, akılcı, ilerici, özgürlük yanlısı ve tüm insanlık âleminin ortak 

mutluluğunu arzu ederlerken, bir yandan da yaşadıkları toplumdan 

yabancılaşmışlardı. Feylozoflar ulus-devletin kökenini tarih öncesi biyolojik 

faktörlerde değil özgürleşmiş bireyin aydınlanmış çıkarlarında görüyorlardı. Burada 

ki bireysellik, rasyonellik, ticaret ve kapitalizm savunusu ise 21. Yüzyılda giderek 

birleşecek bir dünyanın temellerini teşkil edecektir. 

 diyerek kozmopolitliğini ifade etmiştir. 

Böylelikle kozmopolitanizm, aydınlanma ile birlikte uluslaraşırı entelijensia 

tarafından üstlenilen bir kimlik haline gelmeye başlamıştır.  

 

1.1.6 İktisadi Kozmopolitanizm 

18. yüzyıl kozmopolitanizmi Avrupa emperyal yayılmasına, bilimin 

gelişimine, idari ve hukuki rasyonalizasyona dayandığı kadar ticarete de dayanır. 

Marx’tan önce Kant ticaretin savaş ve yağmacılıktan çok daha karlı olduğunu öne 

sürerek kozmopolitanizmi ekonomik bir temele dayandırmak istemiştir24

                                                           
23 Patrick Hayden, "Cosmopolitan Global Politics",  Hants, Ashgate Publishing Limited, 
2005, 16. 

.  18. 

24 Robert Fine, Cosmopolitanism, Oxon, Routledge, 2007, s.26. 
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Yüzyılın son çeyreğinde ise Adam Smith ile birlikte ekonomik kozmopolitanizm 

siyasi iktisadın açıkça savunduğu bir konu haline gelecek ve bunu takip eden gelecek 

200 yılda serbest piyasa kozmopolitanları ile küresel karşılıklı bağımlılığın daha 

farklı sosyal çözümleri gerekli kıldığını savunanlara arasında ki tartışmanın temelleri 

atılmış olacaktır. Fakat artık bu noktadan sonra kozmopolitanizmin küreselleşme 

olarak da adlandırılan gerçek bir evrensele bağlandığını söylemek mümkün hale 

gelecektir. 

Bilimsel ilerleme ile ticaretin gelişmesi, beraberinde dünyanın giderek daha 

küçülmesini getirecek ve zaman döngüsel olmaktan çıkarak ileriye akar hale gelecek 

ve bu da Aydınlamanın ilerleme düşüncesini oluşturmasına yol açacaktır.  

“Kapitalizm, teknolojik ve organizasyonel bakımından zorunlu olarak dinamiktir. Bu 

kısmen, rekabetin zorlayıcı yasalarının, tekil kapitalistleri, kâr arayışı içinde, 

birdirbir oynarcasına yeniliklerle birbirlerinin ötesine geçmeye itmesindendir. Ama 

organizasyonel ve teknolojik değişim aynı zamanda, işgücü piyasalarında ve emek 

üzerinde denetim alanında her iki taraftan da verilen sınıf mücadelesinin dinamiğini 

etkilemek bakımından kilit bir rol oynar. Üstelik, eğer emek üzerinde denetim kâr 

üretimi açısından belirleyici ise ve düzenleme tarzı için daha geniş bir sorun niteliği 

taşıyorsa, o zaman düzenleme sisteminde (örneğin devlet aygıtında, politik 

bütünleştirme ve temsil sistemleri vb.) teknolojik ve organizasyonel yenilenme, 

kapitalizmin sürdürülmesi için hayati hale gelir. ‘İlerleme’nin hem kaçınılmaz, 

hem de iyi bir şey olduğu ideolojisi kısmen bu zorunluluktan kaynaklanır.”25

İlerleme düşüncesi ise, dünyayı değiştirmek isteyen diğer akımlar ile birlikte, modern 

kozmopolitanizmin daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancını tahkim 

edecektir.    

 

 

                                                           
25 David Harvey, “Postmodernliğin Durumu”, Çev. Sungur Savran, İstanbul, Metis 
Yayınları, 1997, s. 205-206 (Vurgu bana ait). 
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1.1.7 Devrimci Kozmopolitanizm 

Fransız devrimiyle birlikte, daha önceki kozmopolitanizmlerde 

rastlamadığımız bir olgunun tarih sahnesine girdiğine tanık oluruz; siyasal olarak 

dünyayı dönüştürebilmenin mümkün olduğunun görülmesi ile kozmopolitanizm ile 

radikal evrenselciliğe bağlanan umutlar doruğa çıkacaktır. Radikal evrensellik ise 

daha ileride tarih sahnesine çıkacak anarşizm, komünizm, ulusal kurtuluş 

mücadeleleri gibi modern radikal düşüncelerin temelini oluşturacaktır. Radikal 

kozmopolitanizm belli başarılar elde etse de genellikle kaynağı yerellik olan akımlar 

tarafından yenilgiye uğratılmasına karşın, dayandığı evrensel eşitlik ve özgürlük 

ideali ile her zaman kendine siyasi bir ifade ediş biçimi bulacaktır.  

Devrimci siyasal hareketlerin kendilerini yöneten sınıfların sahte evrenselliği 

olarak gördükleri kozmopolitanizmden daha ziyade alt sınıfların eşitlikçi ve 

özgürleştirici küreselciliği olarak adlandırdıkları enternasyonalizme daha yakın 

gördüklerini belirtmek yararlı olacaktır. Bu akımları savunan yazarlara göre 

kozmopolitanizmin idealizmi yerine enternasyonalizmin ezilen sınıf ve gruplar ile 

girdiği dayanışma eşitsizlik ve baskılara karşı daha etkin bir mücadele yöntemi 

sunmaktadır. Yine burada dikkate alınması gereken nokta enternasyonalci düşünce 

kendini ulusal bağımsızlık mücadeleleri sınırlandırdığı ölçüde milliyetçiliğe dönüşme 

tehlikesini de kendi içinde barındırır. 

 

1.1.8. Emperyal Kozmopolitanizm 

Fransız devrimi ile yükselen kozmopolitan umutlar ilk önce Fransız 

devriminin yarattığı reaksiyondan kaynaklanan Romantizm ile milliyetçiliğin ve 

daha sonra da emperyalizm ve ırkçılığın yükselişi karşısında sönmeye yüz tutacaktır. 

19. Yüzyıl ile birlikte, bir yandan dünyanın giderek birleşmesi düşünce dünyasında 

kabul gören genel bir bakış olurken kozmopolitan idealin kendini dünyanın geri 
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kalmış halklarını modernleştirme projesi olarak sunan emperyalizm tarafından 

kullanıldığına tanık oluyoruz.  

“Sömürgecilik döneminden bu yana başkalarından büyük bir maharetle söz etmiş ve 

onları egzotik –kendi hakkında söylemde bulunamayan kişi haline getirmiş 

emperyalist bir söylem vardır… XIX. Yüzyıldan itibaren Batı’ya özgü düşünce 

şemaları, siyasi biçimler, temel iktisadi mekanizmalar, sömürgeleştirmenin 

uyguladığı şiddet yoluyla evrenselleştiğini söylemek gerekir, ya da diyelim ki, çoğu 

zaman, fiilen evrensel olmuşlardır. Batı’dan anladığım budur; tuhaf ve şiddetli 

yazgısı sonuçta kendi görme, düşünme, söyleme ve yapma tarzını tüm dünyaya 

dayatmak olan dünyanın bu küçük parçası.26

Yine aynı dönemde ulus-devlet ve milliyetçilik Avrupa siyasi düşüncesini kapsayan 

ana akımlar olurken kozmopolitan düşünce gerilemeye başlar. 

 

 

1.2 Immanuel Kant ve Sonsuz Barış 

Kozmopolitanizm her şeyden önce, giriş bölümünde belirtildiği gibi; her 

nerede yaşarsa yaşasın ve hangi vatandaşlığı taşısın ya da herhangi bir vatandaşlığı 

taşımasın her bir bireyin saygıdeğer bir varlık olduğunu ve ahlaki ilgimizin öğesi 

olduğunu savunan dünyaya karşı alınan etiksel bir duruştur. Bu etiksel duruş; diğer 

insanların insanlığını kabul etme zorunluluğumuz, diğerlerin ahlaki olarak eşitimiz 

olduğu ya da daha soyut bir düzeyde onlarla ilişkilerimizi düzenleyen kural ve 

kurumlar bağlamında birbirimizin eşiti olduğunun kabulü gibi değişik şekillerde 

formüle edilebilir. Bütün bu formülasyonlar ise dünyaya karşı aldığımız etiksel 

duruşun sınırlarını her bir bireyi kendimiz ile eşit değerde görmemizi sağlayacak 

derecede genişletir.  Bu etiksel duruştan bir adım ötesi ise dünyanın her bir bireyin 

                                                           
26 Michael Foucault, “İktidarın Gözü”, Çev., Işık Ergüden, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 
2003, s.74 ve 152. 
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aynı derecede eşit ve özgür olmasına el verecek şekilde yeniden düzenlemesi 

gerekliliğini savunan kozmopolitanizmin siyasi projesine geçiştir. 

Siyasi kozmopolitanizmin başlangıç noktası ise Batı siyasi düşüncesinde 

adalet ve hakların ulus-devletin sınırlarının içerisi ile sınırlı olduğu yönündeki 

gözlemdir. Kozmopolitan bir perspektiften bu olgu kabul edilemez bir adaletsizliktir. 

Siyasi kozmopolitanizm bu tespiti yaptıktan sonra her bir bireyin eşit ahlaki 

değere sahip olduğu yönündeki inancımızın siyasi olarak nasıl gerçekleştirebileceğini 

sorgulamaya girişir. Bu soruya siyasi kozmopolitanizm adaleti ulus-devletin sınırları 

dışına taşıyacak uluslarüstü kurumsal yapıyı yaratarak kozmopolitan etiğin 

ideallerinin gerçekleştirilebileceğini savunur. Bu açıdan da,  hem siyasal 

kozmopolitanizm hem de etiksel kozmopolitanizm açısından şimdiye kadar en uygun 

modeli 200 yıl önce Immanuel Kant’ın önerdiği yönünde genel bir görüş birliği 

bulunmaktadır. 

Bununla beraber siyaset olgusu bir başka açıdan da anlaşılabilir. Günlük 

kullanımda siyaset kelimesinden bir rejimin teorik yapısı ya da siyasal düzen değil 

bir faaliyet anlaşılmaktadır. Siyaset olgusun bu düzlemde algılamak ise dünya nasıl 

bir düzene sahip olmalı sorusunu sormak yerine hangi eylem ve faaliyetler bu amca 

varmamızı sağlar sorusunu sormamızı gerekli kılar. Sorunsalı bu şekilde ortaya 

koyunca ise Kant bu alanda daha az başarılı gözükmektedir. Kant’ın kozmopolitan 

vizyonu, üzerinde günümüze uyarlamak için çeşitli düzeltmeler yapma gerekliliğine 

rağmen, çok çekici olsa da bu vizyonun nasıl hayata konusunda tatmin edici bir 

cevap sunmaktan uzaktır. Aynı şekilde günümüz kozmopolitanizmi kurmayı 

arzuladığı dünya ve bu dünyanın nasıl yaratılacağı konusunda, yine kaynağı Kant 

olan, bir gerilimi kendi içerisinde barındırmaktadır. 

Kant’a göre etik; dünyanın küresel ölçekte adil, demokratik ve eşitliği ön 

plana çıkarır bir şekilde kozmopolitan vizyona göre yeniden tanzim edilmesi 

gerekliliğini emreder. Fakat yine Kant, çağının anlayışına göre, dünyanın büyük bir 

bölümünü bu idealin dışında tutar ve böylelikle kendi kendiyle çelişkiye düşer. Yine 
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Kant’ın kozmopolitanizmini miras olarak alan günümüz kozmopolitanları, her ne 

kadar küresel düzene karşı bir çekici bir alternatif önerseler de, bu alternatif dünyaya 

nasıl ulaşılabileceği konusunda tatmin edici bir plan sunmaktan uzaktırlar. 

Günümüzde kozmopolitan idealin kendine nasıl siyasi bir ifade verebileceği 

üzerine düşüncelerin başlangıç noktası Kant’ın 1795 yılında yazdığı ‘Sonsuz Barış 

Üzerine’27

Kant’ın bu makalesi, bir başka açıdan ise, Kozmopolitan geleneğin ulaştığı 

doruk olarak yorumlanabilir. Kant bu makalesinde barışı evrenselleştirerek 

kendinden önce gelen düşünürleri aşar. Kant’an önce gelen düşünürler barış 

tahayyüllerini Avrupa ile ve özellikle Avrupa’nın İslam’a karşı savunulmasıyla 

sınırlı tutmuşlarken, Kant’a felsefesindeki evrenselliğe uygun olarak bu sınırları aşar. 

Bunun yanında Kant her türlü saldırganlığı ve tahakkümü lanetler ve kozmopolitan 

düzenin karşılıklı anlaşma ile gönüllü olarak kurulacağını ileri sürer. Karşılıklı 

 adlı makaledir. Kant’ın bu makaleyi yazmaya iten arka plan ise 

Fransa’nın topraklarını genişleten, Prusya’nın Avusturya ve Rusya ile birlikte 

Polonya’nın topraklarını ele geçirmesine izin veren Basel Anlaşmasıdır. Kant, ileride 

haklı çıkacağı üzere, bu anlaşmanın ne adalete hizmet edeceğini ne de barış 

getireceğini öngörmüş ve bu anlaşma onda tiksinti uyandırmıştır. Buna karşılık, Kant 

bu anlaşmayı Westphalya sistemin bir sonucu olarak görerek 1780’lerin ortasından 

beri kendi kafasında içersinde geliştirmekte olduğu alternatif dünya düzenini 

geliştirmeye karar vermiştir.  ‘Sonsuz Barış Üzerine’, Kant’ın kozmopolitanizm 

üzerine yazdığı diğer makalelerde görülen metafizik içerik yoğunluğundan 

yoksundur. Kant bu makalesinde savaş problemi üzerine yoğunlaşarak bunu 

üzerinden gelebilmek için pratik öneriler sunar. Bu makalesinde Kant’ın önerdiği 

model yalnızca Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletleri öngörmekle kalmayıp, 

hem günümüz de idealist uluslararası ilişkiler doktrininin, hem de günümüz 

kozmopolitan demokrasi anlayışını temellerini oluşturur. 

                                                           
27 Immanuel Kant "Perpetual Peace: A Philosophical Sketch", 1795, (Çevrimiçi) 
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm , 14 Şubat 2009. 
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gönüllü görüş birliği dışında kurulacak bir düzenin ise tek bir gücün diğer ulusları 

kontrol altına alarak kurduğu despotik evrensel bir monarşiden başka bir şey 

olmayacağı ve bu düzenin de istikrarı getirmeyeceği konusunda uyarır. Bu noktadan 

hareketle Kant bir dünya hükümeti değil uluslardan kurulu bir federasyon önerir. Bu 

federasyonun ise bir devlet gibi gücü tekelinde toplamayıp, konfederasyona üye her 

devletin özgürlüğünü sağlamayı hedefleyeceğini söyler. Kant bunun yanında merkezi 

bir yönetim de önermeyip, üye ülkelerin ortak arzuları ile barışın sürdürülebileceğine 

inanır. Son kerte de, bir yandan dünya vatandaşı olarak öngördüğü bireylerin 

haklarını garanti altına almakla kozmopolitan adaleti sağlarken; bir yandan da 

devletlerin davranışlarını hukuk yolu ile kontrol ederek uluslararası adaleti 

sağlayabileceğini öngörür. 

Kant Dünya Devleti düşüncesini ‘Kozmopolitan Bakış Açısından Bir 

Evrensel Tarih Tasarısı’28 (1784) adlı makalesinde geliştirir. Bu makalesinde Kant 

devletlerarası ilişkilerdeki hukuksuzluk ve savaşın korkunçluğundan hareketle, 

devletlerin aynen bireyler gibi hukuksuzluk düzenini terk ederek, ortak 

güvenliklerini devletlerin ortaklaşa rızalarıyla aldıkları hukuki kararlarla sağlayacak 

bir federasyon oluşturmaları gerektiğini öne sürer. Kant dünya devleti düşüncesinin 

karşılaşacağı açmazlarında farkındadır. Dünya Devleti hükümranlığı altındaki 

ulusları adalet ile eşitlik içinde yönetme açısından coğrafi olarak çok geniş, 

devletlerin hükümranlık haklarının tümünü devretmekten kaçınacaklarından ve 

bunun yanında da böyle bir devletin her zaman için despotizme yönelme tehlikesi 

bulunduğundan Kant ikinci en iyi alternatif olarak federasyon fikrini benimser.29

                                                           
28 Immanuel Kant, "Idea for a Universal History from a Cosmopolitan Point of View", 1784, 
Translation by Lewis White Beck, From Immanuel Kant, “On History,” The Bobbs-Merrill 
Co., 1963, (Çevrimiçi) http://www.marxists.org/reference/subject/ethics/kant/universal-
history.htm , (26 Mart 2010) 

  

29 David Held, “Democracy and the Global Order: From the Modern State to 

Cosmopolitan Governance”, Cambridge, Polity Press , 1995, s. 226-231. 
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Kant’ın ‘Sonsuz Barış’ adlı makalesinin en çok dikkatleri üzerinde toplayan 

bölümü ise, devletlerin birbirlerine karşı savaşmamayı taahhüt etmeleri gerektiğini 

içeren, demokratik barış hipotezini ileri sürdüğü bölümdür. Cumhuriyetçi Fransa’nın 

tarih sahnesinde bir aktör olarak belirmesi Kant’da bu umutlarının yeşermesine 

neden olmuştur. 

Bu büyük düşüncelerin sahibi Kant’ın günümüz anlamında tüm insanların 

eşitliğine inanan bir demokrat olmadığını da belirtmek yerinde olur. Kant, dönemin 

düşünürlerin büyük bir bölümü gibi, demokrasiyi, çoğunluğun birey üzerinde 

tahakküm kurduğu bir despotizm olarak görür ve demokrasi ve cumhuriyet ayrımını 

yapmaya girişir. Cumhuriyeti ise kuvvetler ayrılığını, hukuk karşısında bireylerin 

eşitliğini ve vatandaşların temsilini kapsayan bir anayasaya dayandığı için över. 

Vatandaşların rızalarına dayanan bir cumhuriyet rejiminin savaş gibi maceralara 

girişmeyeceğini öngörür. Kant’ın anayasalcı cumhuriyet rejimlerine yaptığı vurgu ve 

bunlara dayandırdığı barışıl bir arada yaşama umutları bir yandan ileri tarihlerde 

ortaya çıkacak kitle toplumlarını yönetme mekanizmaları ile kamuoylarının savaşa 

hazırlanması ile belli açılardan yanlışlanır iken, öte yandan da, hem daha ileriki 

sayfalarda değineceğimiz ‘anayasalcı vatanseverlik’ gibi modern kozmopolitan 

akımlarına, hem de ‘sonsuz barış’ adlı makalesinde barışı sağlayacak temellerden biri 

olarak gördüğü uluslararası karşılıklı ticaret ile savaşın bir arada var olamayacağı tezi 

yirminci yüzyılda demokratik devletlerin totaliter devletler karşısında elde ettiği 

moral üstünlüğün temellerini oluşturacaktır. 

Kant’ın ‘evrensel barış’ı özetle hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, özgür 

ve eşit vatandaşların rızalarıyla oluşturulmuş temsile dayalı rejimlerden oluşacak 

cumhuriyetlerin bir araya gelmeleriyle kurulacak federasyona dayalı barışçıl bir 

uluslararası düzenin resmini çizmeye çalışır. Kant’ın çizdiği bu kozmopolitanizm 

projesi ileri tarihlerde düşünürlerce eksik ya da gerçekleştirilemez görünen 

noktalarda revizyona ve eleştiriye tabi tutulmuştur. Düşünürlerin Kant’ın projesinde 

eksik buldukları noktaları şu şekilde özetlemek mümkündür: 
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1. Tarihi polisten kozmopolise doğru yol alan insanlığın büyük bir serüveni 

olarak gören bir teleolojiye dayanır.30

2. Kant kozmopolitan ruhuna rağmen evrensel tarih teleolojisinin altında 

Yunan-Roma ve Hıristiyan uygarlığına, daha başka bir deyişle batı Avrupa 

düşüncesi yattığından, Kant’ın bu projesini Avrupa modernitesi ve 

kolonyalizmi dışında okumak zorlaşmaktadır.

 Burada, Kant bu teolojik projesini 

Hıristiyanlığın teolojik projesini sekülerize ederek, bir başka deyişle, tarih 

sonunda gelecek Mesih’in yerine kozmopolisi kayarak elde ettiğini de 

belirtmek yararlı olur. 

31

3.  Kant’ın kozmopolitan projesi dünya kültürlerini bu projeye dâhil olmaya 

layık olanlar ve dışarıda bırakılması uygun olanlar ayırarak;

 Bu zorluk ise, kozmopolitan 

düşünürleri ileride evrensellik ile batı Avrupa merkezliliği ayırımını yapmaya 

itecektir. 

32

4. Kant’ın evrensel barışı gerçekleştirmek için demokrasi yerine öne sürdüğü 

cumhuriyet ile barış arasında, dolaylı olarak kurmak spekülatif olarak 

mümkünse de, doğrudan bir ilişki kurmanın oldukça problemli olduğu öne 

sürülebilir. Bunun yanında Kant’ın cumhuriyet yoluyla barışa erişime projesi, 

bir yandan, vatandaşların savaşı ret edeciğine ve hükümdarların da 

vatandaşların bu isteklerine, bir moral emir, uyacağına savına dayanır ki, 

bunun en azından günümüze kadar geçen tarihsel süreç göz önüne 

 hem coğrafi 

hem de etik olarak ayrımcıdır.     

                                                           
30 Nick Vaughan-Williams, "Beyond a Cosmopolitan Ideal: the Politics of Singularity 1", 
International Politics, The Hague: Jan 2007. Vol. 44, Iss. 1; pg. 107, (Çevrimiçi) 
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=87&did=1192815371&SrchMode=1&sid=1&Fmt=
3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1263769729&clientId=24
975 , 27 Mart 2010. 
31 Ibid. 
32 Eduardo Mendieta, "From Imperial to Dialogical Cosmopolitanism", Ethics & Global 
Politics, Vol. 2, No. 3, 2009, pp. 241-258, (Çevrimiçi) 
http://www.ethicsandglobalpolitics.net/index.php/egp/article/viewArticle/2044/2369,  27 
Mart 2010. 
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alındığında, pek doğrulanamadığını öne sürmek mümkündür, bir yandan da, 

vatandaşların hangi mekanizma ve haklar yoluyla bunu 

gerçekleştirebileceklerini hem Kant belirsiz olarak bırakmış, hem de otoriteye 

karşı isyanı en büyük suçlardan biri olarak görmüştür.33

“…Evrensel ya da kozmopolitan değerler ampirik olasılıklar değil koşulsuz 

buyruklardır…”

 Aynı şekilde Kant, 

neden devletleri yönetenlerin ellerinde tutukları hükümranlık haklarını 

bırakarak kozmopolitan bir düzen kuracakları sorusuna da etik emir 

34

böyle gerektirir diyerek uluslararası ilişkilerde devletlerin eylemlerini 

belirleyen temel etmenin etik olması gerekliliğini öne sürmesi ise, bir yandan 

ileride ‘liberal idealizmin’ temellerinden birini oluştururken

  

35

Yukarıda Kant’ın kozmopolitan projesinin karşılaştığı önemli açmazları 

belirtmeye çalıştık. Kant kozmopolitan düzenin nasıl gerçekleştirebileceğine ilişkin, 

bir cumhuriyetin vatandaşların ve onun hükümdarının ahlaki emirlere uyararak mı 

yoksa tarihin Mesihsel sonunda mı kendiliğinden kozmopolitan düzenin kurulacağı 

konusunda zaman, zaman çelişkiye düşer. Kant’ın çelişkileri bunlarla sınırlı 

kalmayarak, kozmopolitan düzeni kurma görevini şimdiki adaletsizliklerden en 

büyük pay alanlara, egemenlere ve emperyalistlere vererek daha büyük bir çelişkiye 

de kapı aralar. Kant bir yandan Avrupa emperyalizmini haksız görürken, aynı 

emperyalizme ‘barbarları medenileştirme’ görevini verir. 

, öte yandan 

uluslararası ilişkilerin temel doktrinlerinden ‘realist gelenek’ bağlamında 

tartışılmaya açıktır. 

Kant’ın bu paradoksları ise Kant’ın kozmopolitan projesinde bazı değişiklerin 

yapılmasını gerekli kılmaktadır. Kant’ın projesinde ondan sonra gelen 
                                                           
33 Kimberley Hutchings, “Kant, Critique and Politics”, London, Routledge, 1966, s.45-47.   
34 Martin Show, "Theory of the Global State: Globality as an Unfinished Revolution", 
Cambridge, Cambridge University Press, 2000, s. 33. 
35 Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, “International Relations Theory: Realism, 
Pluralism, Globalism”, New York, Macmillan Publishing Company, 1987, s. 94.  
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kozmopolitanizm teorisyenleri tarafından yapılan değişiklikleri ise şu şekilde 

sıralamak mümkündür; bütün bireylerin hak özgürlüklerinin daha sağlam bir 

zeminde temellendirilmesi, hükümdarın bir ahlaki görev olarak kamuoyunun 

takdirine boyun eğmesi yerine, halkın alınan kararlar üzerinde söz sahibi olduğu 

temsili mekanizmaların güçlendirilmesi, daha aydınlanmış vatandaşlardan kurulu 

cumhuriyetlerin oluşması için düşünce özgürlüğün garanti altına alınması, her 

bireyin katkı yapabileceği kamusal bir alanın yaratılması ve uluslararası hukukta her 

devletin hükümranlık haklarının eşit olarak tanınması. Bunun yanında Kant’ın 

cumhuriyetinde ikinci sınıf unsurlar olarak görülen kadınlar, çocuklar, mülksüz 

hizmetkârlar ve sadece konukseverliğin ödev olarak görüldüğü yabancıların 

durumlarının ile Kant’ın beyaz Avrupalı olmayanlara karşı duyduğu ırkçılığın ise 

bugün Kant’ın projesi açısından savunulacak bir yanının kalmadığını da belirtmek 

gerekir.36

Kant’ın projesinde günümüz kozmopolitan teorisyenlerini açmazda bırakan bir 

başka nokta ise çizdiği ideal kozmopolitan modele nasıl ve hangi yollar ile 

ulaşılabileceği sorunsalıdır. Kant ideal bir modeli ‘dünya şu şekilde olmalıdır’ diye 

çizer fakat bu dünya ya ulaşma yolunu mevcut otoriteye itaat emriyle kapatır: 

 

‘Kant açısından, meşruluğun kaynağına itiraz etmek meşru olmadığından ve hukuki 

otoritenin de bu kaynaktan türediğinin kavranılması gerektiğinden devrimin hukuki ve 

moral açıdan haklı görülebilecek bir yanı yoktu… [Bu yüzden de] başkaldıran 

vatandaşlar kendi kendileriyle çelişki içine düşerler. En azından, Kant’ın egemen gücün 

mutlaklığı konusunda ki ısrarı ile kamu hukukunun kaynağını oluşturacak iradenin 

ortaklaşa hayata geçtiği düşüncesinin çelişkili olduğunu burada belirtmek yerinde 

olur…’37

                                                           
36 Seyla Benhabib, “Citizens, Residents, and Aliens in a Changing World: Political 
Membership in the Global Era”, Social Research, Fall 1999. 

 

37 Kimberley Hutchings, “Kant, Critique and Politics”, London, Routledge, 1966, s.46. 
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Kant’ın kozmopolitan projesi yukarıda yazdıklarımız yetersizliklerine rağmen ilk 

sistematik ve geniş çaplı kozmopolitanizm projesi olması açısından günümüzde de 

önemini önemli ölçüde korumaktadır.   
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İKİNCİ BÖLÜM 

KOZMOPOLİTANİZMİ SİYASAL BİR PROJE HALİNE 

GETİRME ÇABALARI 

 

1. Dünya Savaşı ile birlikte uygulamaya konulan topyekûn savaşın yarattığı 

dehşet küllenmeye yüz tutan kozmopolitanizmin ateşini tekrar canlandırırken 

şimdiye kadar dünya tarihinde görülen en tehlikeli anti-evrenselcilik olan Faşizmin 2. 

Dünya Savaşı sonunda yenilgiye uğratılması kozmopolitanizmi tekrar diriltecektir. 

Savaş sonrası Birleşmiş Milletlerin kuruluşu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 

Nuremberg Yargılamaları v.b. modern siyasi evrenselciliğin başlangıcı olarak kabul 

edilmektedir.  

Fakat modern kozmopolitanizm yüzeyde bu olayların üzerinden çok uzun bir 

zaman dilimi geçmeden Soğuk Savaşın başlangıcı ile birlikte tekrar gücünü yitirmiş 

görünürse de derinlerde onu yeniden tarih sahnesine fırlatacak olgular da hızla 

gelişmektedir. 1929 ekonomik krizi ile birlikte kesintiye uğrayan malların, 

sermayenin ve insanların dünya çapında serbest dolaşımı tekrar hız kazanmaya 

başlar. Yine bu dönemde çok geniş bir faaliyet alanı kapsayan uluslararası kurumlar 

ve anlaşmalar hayata geçirilir. Dünya çapında giderek hızlanan imaj ve düşüncelerin 

serbest dolaşımı küreselleşme kelimesi bulunmadan önce ‘küresel köy’ terimini 

dillere yerleştirir. 1989 yılında kozmopolitan idealin gerçekleşmesinin önünde duran 

iki evrensel kozmopolitanizmi ayıran duvarın yıkılması ise 2500 yıllık ideali tekrar 

tarih sahnesine fırlatır. Tarihin sonunu geldiği söylemine rağmen kozmopolitan 

düşünürler dünyanın kozmopolitan amaca ulaştığı kanaatini taşımayıp, dünyanın 

daha da artan ölçüde karşılıklı olarak bağımlı ve bağlantılı hale gelerek tarihte hiç 

olmadığı kadar bütünleşerek kozmopolitanizmin ciddi bir siyasi alternatif olarak 

ortaya çıkaracak ön koşulların ortaya çıktığını ileri sürerler. 
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2.1 Krize Bir Yanıt Olarak Kozmopolitanizmin Keşfi: Ulus Devletin Krizi 

 Ulus terimi, ‘doğmak’ anlamındaki Latince nasci fiilinden gelir. Terim 

başlangıçta aynı coğrafi kökene sahip insanlar grubunu belirtmek için kullanılmıştır. 

Dolayısıyla ulus, aynı bölgeden veya aynı ülkeden gelen Ortaçağ üniversite 

öğrencilerini, meslek birliği veya ticari lonca mensuplarını ifade eden bir terimdi. 

1274’te sözcük Lyon konsülünde Kilise meclisinde yer alan üniversite temsilcilerini 

nitelemek için kullanılmıştı. Terim yavaş, yavaş, yeni bir mana kazandı; Ortaçağ 

Avrupa’sında toplumun manevi ve siyasal temsilcileri olan seçkinleri adlandırmakta 

kullanıldı.38

 “Ulus” sözcüğünün modern anlamı 16. Yüzyıl İngiltere’sinde başlayan 

demokratikleşme sürecinin neticesinde ortaya çıktı: Terim ilk kez, halkla eş anlama 

geliyordu. Bu anlam değişimi, egemenliğin yeni unsuru olarak aşağı halk tabakasının 

seçkinler kademesine (ve başlangıç itibariyle siyasal bir role) terfisini yansıtıyordu.  

 

“Egemenliğin halka duhulü ve modern ulus fikrinin özünü oluşturan farklı halk 

tabakaları arasında ki eşitsizliğin kabulü, demokrasinin temel direkleridir. 

Demokrasi, ulusal aidiyet hissiyle beraber doğmuştur.”39

Egemenlik mefhumu bu kuruluş kertesinde rol oynadığına göre, devlete 

odaklanmak önemlidir. Greenfeld’in tasvir ettiği demokratikleşme süreci işlemeye 

başlamadan önce dahi, egemenlik aslında, yavaş yavaş neredeyse merkezileşmiş bir 

aygıt şeklini alan devlet yapısına nakşolmuştu. Bu bağlamda 1789 Fransa’sında 

bunlara ek bir başka aşama gerçekleşiyordu: “Devrimci doktrin, halkı tekmil siyasal 

iktidarın maliki haline getirerek, halk ve devleti neredeyse eşit olarak ortaya koyar. 

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi’de bütün egemenliğin kaynağında 

esasen milletin bulunduğunu ilan ediyordu. 

  

                                                           
38 Alain Dieckhoff, Christophe Jaffrelot, “Giriş”, “Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek: 
Kuramlar ve Uygulamalar”, Ed. by Alain Dieckhoff, Christophe Jaffrelot , Çev. Devrim 
Çetinkasap, İstanbul, İletişim Yayınları, 2010, s. 11. 
39 Liah Greenfeld, “Nationalism: Five Roads to Modernity”, Cambridge, Mass., Harvard 
University Press, 1992, s.7. 
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Halkın egemenliği, böylece devlette somutlaşmış olurken, aynı anda devletin 

idari aygıtı da, sınırları dâhilinde nüfusu homojenleştirme, halkın milli duygularını 

kuvvetlendirmekte kullanılıyordu. Sonuçta, ulus nihayet devlet ile tebası arasındaki 

ilişkileri kapsar duruma girmiştir; ulus-devlet kavramı buradan kaynaklanır.40

Milliyetçilik hiç kuşkusuz son iki yüzyılın en önemli olgularından biridir. 

Bunun en çarpıcı tezahürü ulus-devletlerin sayılarındaki artıştır: 19. Yüzyılın başında 

yeryüzünde bir düzine devlet vardı. Ve bunların çoğu da Avrupa’daydı. Bugün 

dünyada iki yüze yakın devlet var. Bu artış, halkın kendi kaderine sahip çıkma 

hakkını talep eden özerklik ilkesinin gücünü gözler önüne seriyor.

 Fakat 

ulus-devletle milliyetçiliğe duyulan sadakat birbirine karıştırılmamalıdır, çünkü bu 

ikisi illa ki biriyle örtüşmez. Devletin nüfusu homojenleştirme çabaları tepkisel –

veya sapkın- milliyetçilikler doğurmakla kalmaz, bununda ötesinde milliyetçilik 

illaki devlete sadakatle uyuşan bir şey değildir. 

41

“Milletler, bir zamanlar sürekli yaşam garantisi sayılan devletlerin siyasi 

egemenliklerinin sunduğu sığınakta emniyet içinde değildir artık. Bu egemenlik de 

artık eskisi gibi değildir; kendine yeterliliğin ekonomik, askeri ve kültürel 

dayanakları ve bir zamanlar onun temel direği olan otarşi tek tek hep ve hep birlikte 

parçalanmıştır; egemenlik koltuk değnekleri ile yürümektedir –sakat bacaklarıyla 

 Ancak ulus-

devletin bugün muhalif sorgulamalara konu oluşuna bakılarak milliyetçiliğin 

yükseliş eğrisinde bir tepe noktasına ulaşıp ulaşmadığı merek edilebilir. 21. Yüzyıl 

boyunca bu siyasal teşekkülün kaderi bireyciliğin ve yerelciliğin gelişimiyle sadece 

aşağıdan değil, aynı zamanda devlet egemenliğinin küresel bir siyasal ortaklığın 

taşıyıcısı olan uluslaraşırı ve ulusötesi darbelerin etkisiyle erozyona uğramasıyla 

yukarıdan da belirlenecek midir? 

                                                           
40 Alain Dieckhoff, Christophe Jaffrelot, “Giriş”,  “Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek: 
Kuramlar ve Uygulamalar”, Ed. by Alain Dieckhoff, Christophe Jaffrelot , Çev. Devrim 
Çetinkasap, İstanbul, İletişim Yayınları, 2010, s. 12.   
41 Alberto Alesina, Enrico Spolaore, and Romain Wacziarg "Economic Integration and 
Political Disintegration", The American Economic Review, Vol. 90 No:5, December- 
2000, s.1276-1296 (Çevrimiçi) http://www.tufts.edu/~espola01/econpolint.pdf, 7 Temmuz 
2010. 
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yalpalaya yalpalaya bir zindelik testinden öbürüne gidip durmakta ve hiçbirinden 

geçememektedir. Devlet otoriteleri sorumlulukları altındaki insanların emniyetini 

garanti etmeye muktedir ve istekliymiş gibi bile yapmıyorlar. Har kanattan 

siyasetçiler rekabet gücü, verimlilik ve esnekliğin katı isterleri karşısında kolektif 

emniyet ağları oluşturmak ‘gibi bir lüksümüz olmadığı’nı açık açık söylemekte. 

Siyasetçiler tebaalarının sürdüğü hayatların dünyevi çerçevesini modernleştirmeyi 

vaat ederler, ama bu vaatler daha fazla belirsizlik, daha derin bir güvensizlik ve 

kaderin darbelerine karşı daha az garanti demektir aslında.  Eric Hobsbawn bir 

yazısında eşitsiz ve eşzamansız küreselleşme süreçlerinin genel sonuçlarını şöyle 

toparlıyordu: ‘Küresel ekonomin temel yapısı, dünyanın siyasi yapısından giderek 

kopuyor ve onun sınırları üzerinden geçiyor.’ Bunun ulus-devletlerin kimlik inşa 

edici potansiyeli için yaratacağı yankılar dev boyutlardadır. Toprağa ve iktidara 

sahip olan devletin aksine ‘millet’in diğer unsurları ekonominin küreselliği 

tarafından ayaklar altına alınabilir ve kolayca alınmaktadır. Etnilik ve dil bunu iki 

bariz örneğidir. Devlet iktidarını ve zorlama gücünü çekip alın, bunların görece 

önemsizlikleri açıkça ortaya çıkacaktır… Küresel serbest ticarete giden yolun bir 

yerlerinde milli cemaatin anlam verici işlevi ortadan kalkmış ve bireyler kendi 

yaralarını kendileri sarmaya ve korkularını bir köşeye çekilerek tek başlarına 

gidermeye terk edilmişlerdir.”42

Ulus-devletin sonu, bildiğimiz dünyanın sonu 1990’lı yıllar boyunca pek çok 

defalar ilan edildi. Ancak yerelcilik ve küreselleşme, ulus-devlete yönelik ciddi bir 

tehdit teşkil etse de milliyetçilik iyi bir direniş örneği sergiliyor. 

 

Küreselleşmenin müjdecileri genellikle, neoliberal küreselleşmeyi 

milliyetçiğin aşırılıklarına karşı korunmanın en iyi yolu olarak görürler; daha açık 

söylemek gerekirse küreleşmenin halkları dünya çapında bütünleştirme kapasitesinin 

milliyetçiliğin savaş potansiyelini etkisiz kılmaya hizmet edeceğini düşünürler. 

Onlara bakılırsa, piyasa ekonomisinin tedricen yaygınlaşması milliyetçiliği 

geriletecekti Dünyalaşma da sonunda, siyasal sınırların bütünüyle ortadan kalkmasını 
                                                           
42 Zygmunt Bauman, “Siyaset Arayışı”, Çev. Tuncay Birkan, İstanbul, Metis Yayınları, 
2000, s.49-50. 
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sağlayacak ve milliyetçiliği kati suretle tarihin tozlu sayfalarına gömecekti. 

Ekonomik çıkarların peşinde koşulması milli kimlikleri muhafaza etme çabalarını 

geriletecek, işlevsiz hale gelen ulus-devletleri hilafına, amaca –bölge devletleri veya 

milli sınırları aşan ekonomik bölgeler gibi- daha uygun siyasal birlikler gelişecekti. 

Bu, kesinlikle indirgemeci bir yaklaşımdır; çünkü milliyetçiliğin direnme yeteneğini 

ve bir ideoloji olarak milliyetçilik ile dünyasallaşma arasındaki etkileşimi hafife alır. 

 1990’lı yılların başında küreselleşme terimini sosyal bilimlerin söz varlığına 

katan yazar Robert Robertson, bu sürecin doğuş tarihini 15. Yüzyıla kadar götürür. 

Öyleyse dünyasallaşma ile ulus kavramları arasında sıkı benzerlik bulunmalıdır. 

Nitekim Karl Deutsch veya Benedict Anderson’un milliyetçilik modellerinden ilham 

alan dünyasallaşma kuramcılarına göre, ulusötesi süreçler ulusların inşasıyla 

sonuçlanan süreçlere oldukça benzer. Deutsch’a göre ulus belirli bir toprak parçası 

üzerindeki iletişim ağlarının yoğunlaşmasından doğmuş; Anderson’a göre ise 

matbaanın gelişimiyle birlikte bir dil ortaklığının teşekkül edişinden ve de merkezi 

devletlerin her karış toprağı gezip dolaşan idareci seçkinlerin ortaya çıkışından 

kaynaklanmıştır. 

Küreselleşme çağında, iletişimin ulusal sınırları aşması ve özellikle elektronik 

medyanın bu sınırları yok sayması dolayısıyla, ulusun kaderinin ne olacağı sorunu 

gündeme geliyor. Dünyasallaşma kuramcıları açısından, dün ulusal inşaya ön ayak 

olmuş iletişimsel süreçlerin aynısı,yarın ulus-devletlerin yok olmasına yol açacaktır. 

Bu fikir yeni değildir. 1960’lı yıllarda kimi kalkınmacı kuramcılar, ülkelerarası artan 

bağlantıların toplumlararası genel bir homojenliğe ve eninde sonunda bir dünya 

devletine yol açabileceğini düşünüyorlardı. Bu tezin yeni yansıması ise dünya 

çapında artan iletişimin bir dünya ekümenlikliğini ortaya çıkaracağı yönündedir.43

                                                           
43 Alain Dieckhoff, Christophe Jaffrelot, “Küreselleşen ve Bölgeselleşen Dünyada 
Milliyetçiliğin Direnişi”, “Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek: Kuramlar ve 
Uygulamalar”, Ed. by Alain Dieckhoff, Christophe Jaffrelot, Çev. Devrim Çetinkasap, 
İstanbul, İletişim Yayınları, 2010, s. 337-338. 
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nasıl ulusları yaratıysa elektronik kapitalizmin de günümüzde ulusötesi hatta ulus-

sonrası oluşumlara yol açacağını söylüyor. 

Milliyetçiliğin klasik kuramcıları, ulus devleti öylece hemencecik gömmekten 

kaçınmak gerektiği düşüncesiyle, bu analizlere tepki göstermişlerdir. Anthony 

Smith’e göre dünya kültürü kendi içinde çelişkili bir tabirdir. Günümüzde iletişim 

ağları standartlaşmış ürünlerin dünya çapında dağıtımını yapıyor gerçi, ama bu, söz 

konusu yapının ulusal kimliklere kafa tutma gücü olduğu anlamına gelmez. Dünya 

kültürü ifadesinin bir anlamı varsa, bu ifade, tam da bu anlam sebebiyle tarihsel 

derinlikten yoksundur. Ulusal kültürlerden farklı olarak dünya kültürü hatırasızdır ve 

zaten başka türlü de olamaz. Ulus-devletler arasındaki çatışmalar, dünyanın çoğu 

bölgesinde bugüne dek bir norm teşkil ettiğine göre, söz konusu dünya kültürü hangi 

geçmişe atıfta bulunacaktır? Buna karşılık Smith’ e göre uluslar, dil, din ve kültür 

vasıtasıyla kolektif bir kimlik oluşturan sembollerden, hatıralardan ve mitlerden 

oluşan ‘etnik bir çekirdek’ etrafında bir araya gelirler ve bu dinamiği bir dünya 

kültürü çerçevesinde üretmek tabii ki mümkün değildir. 

Kimi kültürel semboller ve özellikler dünya çapında dolaşıma giriyorsa da, 

kazandıkları anlamlar bağlamdan bağlama farklılık gösterir. Çokuluslu şirketlerin 

yaygınlaştırdığı tüketim biçimleri ve iletişim ağlarının ulusötesi kültürel öğeler, 

alımlayıcıları tarafından sürekli yeniden yorumlanır, yani, yerelleştirirler ki bu olgu 

küreyereleşme olarak adlandırılmaktır.44

Postmodern yazarlara göre küreselleşme esasen, uzay-zamanın 

yersizyurtsuzlaşmadaki ve bağlalantısallıktaki artışı mümkün kılacak şekilde 

sıkışmasına dayanır. Aslında ulus-devlete en ağır darbeyi indiren şey de muhtemelen 

ülke toprakları kavramının önemsizleşmesi, hatta bu kavramın sonunun gelmesidir. 

Bu  olgu, bilhassa ulusötesi akışların gelişimi bağlamında irdelendi. 1980’de James 

Rosenau, söz konusu olgunun dört yüzyıldan beri var oldukları haliyle ulus-

   

                                                           
44 Ulrich Beck, “What is Globalization?”, Cambridge, Polity Press, 2000, s. 47-52. 
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devletlerin dönüşümüne ve hatta çöküşüne yol açabilecek nitelikte olduğunu 

öngörmüştü. Rosenau’ya göre dünya sahnesi iki katmana ayrılmıştı: Bir yanda 

ulusaşırı akışlardan oluşan bir ağ, diğer yanda ise halen ulus-devlet mantığına göre 

yapılanmış bulunana bir uluslararası sistem söz konusuydu. 

Ulus-Devlet, egemenliğini her gün biraz daha aşındıran küreselleşme ve 

yerelleşmeden elbette etkilenmiştir; fakat milliyetçilik bunlardan aynı oranda 

etkilenmiş değildir. Her şeyden önce, milli kültürler küreselleşmeye direniyorlar. 

Dünya çapındaki iletişim şebekeleri, hemen her yerde standartlaşmış tüketim 

modelleri ve göstergeleri yayadursun, bütün bunlar en nihayetinde çoğunlukla gene 

yerel düzeyde, yerelleştirilerek benimseniyorlar. 

 

2.2 Kozmopolitan Demokrasi ve Karşılaştığı Açmazlar 

Günümüzde modern kozmopolitanizm anlayışını geliştirmeye çalışan 

düşünürlerin büyük bir bölümü tarafından Kant’ın kozmopolitanizmin 

gerçekleştirilmesini ahlaki bir ödeve indirgeyen metafiziği, siyasi meşruluğu 

mutlakıyetçiliğe bağlayan siyaset felsefesi ve Mesihsel tarih felsefesi kabul 

görmemektedir. Neo-Kantçı etiğin Kant’ın evrenselciliğinin altına gizlenmiş olan 

kültürel ve coğrafi ırkçılığı bir kenara atmasına benzer şekilde günümüz de 

kozmopolitanizm düşüncesini geliştirmeye çalışanlar da Kant’ın siyasi projesini 

günümüz şartlarına uyarlama çabasına girerek yola koyuluyorlar. Kant’ın projesi bu 

gerekli temizlik ve revizyondan geçtikten sonraki yeni haliyle çağdaş 

kozmopolitanizm için bir çekim merkezi olma özelliğini korumaktadır. Buna karşın, 

bu modern kozmopolitan düşünürler de, genellikle, yine Kant’ın karşılaştığı açmazla 

karşı karşıya kalmaktadırlar; kim hangi araçları kullanarak hangi ideal için mücadele 

edecek ve Mesihsel, teolojik, tarih anlayışını terk ettiğimiz zaman olması gereken 

ideal dünyayı nasıl tahayyül edeceğiz. 
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1970’lerin başından itibaren, devlet merkezli kalkınmacı ve yeniden-

dağıtımcı Keynesyen ekonomik politikaların krize girmesiyle uygulanmaya başlayan 

post-fordist üretim metotlarını45 ile “örgütlü” kapitalizmden “örgütsüz” kapitalizme 

doğru bir geçişe46 eşlik eden neo-liberal ekonomik-politikaların ve iletişim 

teknolojilerinde yaşanan devrimin bir gerekliliği olarak, daha kesin bir tarihle 1973 

yılında başlayan47, dünya ekonomik tarihinin 4. dalga küreselleşmenin önündeki 

siyasal engellerin Soğuk savaşın bitimiyle kalması ve bir anlamda ‘sanayi sonrası 

topluma’48

Küresel ilişkilerde bireylerin de söz hakkının olabilmesi için yeni kurumlar 

yaratılması

 geçilmesiyle kozmopolitan demokrasi düşüncesi adı altında toplanan 

çeşitli siyasi teorilerde filizlenmeye başladı. 

49

Kozmopolitan demokrasi düşüncesini savunan düşünürler tezlerini dünyanın 

şu an aldığı düzeni analiz ederek temellendirmeye girişirler: 

, uluslararası hukuka, insan haklarına ve liberal demokrasiye dayanan 

küresel bir düzenin yaratılması projesi olarak kısaca tanımlayabileceğimiz 

Kozmopolitan demokrasi düşüncesi John Rawls, David Held, Danielle Archibugi, 

Jürgen Habermas, Mary Kaldor ve Richard Falk gibi farklı düşünürler tarafından 

geliştirilmiştir. 

‘Demokratik olsun ya da olmasın devlet ya da hükümet fikri artık belli bir kapalı 

siyasi topluluğa ya da ulus-devlete yeterli olduğu düşüncesi artık tek kelimeyle 

savunulamaz bir hâle gelmiştir… Etkin [siyasi] güç, farklı güçler ve kurumlar 

tarafından ulusal, bölgesel ve küresel seviyelerde paylaşılmakta, mübadele edilmekte 

ve üzerinde mücadele edilmekte olduğundan artık, etkin siyasi gücün merkezinin 
                                                           
45 David Reynolds, “American Globalism: Mass, Motion ve the Multiple Effect”, 
Globalization in World History, ed by A.G. Hopkins, London, Pimlico, 2002, s. 254. 
46 Allex Callinicos, “Postmodernizme Hayır: Marksist Bir Eleştiri”, Çev. Şebnem Pala, 
Ankara, Ayraç Yayınevi,  2001, s. 206. 
47 A.G. Hopkins, “The History of Globalization – and the Globalization of History”  
Globalization in World History, ed by A.G. Hopkins, London, Pimlico, 2002, s. 34. 
48 Andrew Feenberg, “Alternative Modernity: The Technical Turn in Philosopy and 
Social Theory”, Berkeley, University of California Press, 1995, s.144. 
49 Robert Fine, Cosmopolitanism, Oxon, Routledge, 2007, s.60. 
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ulusal hükümetler olduğu düşünülemez… Kozmopolitan proje bu güç merkezleri ile 

çeşitlerini hesap verebilir hale getirmeye yarayacak prensip ve kurumsal 

düzenlemeleri belirlemeye çalışır.’50

Kant’ın önerisi gibi kozmopolitan demokrasi de hem ütopyacı bir vizyona sahipken 

hem de amaçları açısından ılımlıdır. Uluslararası düzeni daha hukuki hale getirmeye 

çalışırken bunu varolan uluslararası kurumları ıslah edilmesi ve gerekirse de yeni 

kurumlar kurulması yoluyla gerçekleştirilebileceğini savunurlar: 

 

“…Üzerinde anlaşmaya varılmış insan hakları dizinin bütün devlet katmanlarında 

tatbiki ile birey ile kozmopolitan bir düzen arasındaki formel düzen sağlanabilir. 

Reforme edilmiş bir Birleşmiş Milletlerin bu konuda önemli rol üstlenmesi 

gerekecektir. Yapılması gereken reformlar arasında devletlerden daha ziyade 

vatandaşları temsil edecek bir Halklar Kurulunun kurulması, Güvenlik Konseyine 

üyelikte değişikliğe gidilmesi, Uluslararası Adalet Divanın yetki alanının bireyler ile 

devletler arasındaki davalara bakacak şekilde genişletilmesi yer alabilir…”51

Kozmopolitan demokratlar Kant’ın projesinden küresel federasyon, uluslararası 

ilişkileri düzenleyen uluslararası hukuk ve bireyler ile devletlerarasındaki hukuki 

ilişkiyi düzenleyen kozmopolitan hukuku alırken, Kant gibi demokrasi, ticaret ve 

sivil toplumun barışçıl bir dünya kurmada etkin araçlar olduğuna inanırlarken, 

Kant’ın projesini de geliştirmeyi ihmal etmezler. 

 

 Kozmopolitan demokratlar Kant’tan savaşı ve devletlerarasındaki ilişkilerde 

ki anarşiyi önleme idealini başlangıç noktası olarak miras alırlarken, 

“…Kant’ın ‘Evrensel Barış Üzerine’sinden beri liberal devletlerin birbirlerine 

saldırmayacakları önermesi, devletlerin içindeki demokrasinin devletlerarası anarşik 

                                                           
50 David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt and, Jonathan Perraton, “Global 
Transformations: Politics, Economics and Culture”, Cambridge, Polity Press. 1999, s. 
447-449. 
51 Mike Mannin, “Global İssues and the Challenge to Democratic Politics”, Global 
Politics: An İntroduction, Ed. by Charlotte Bretherton and Geoffrey Ponton, Oxford, 
Blackwell Publishers, 1996, s. 245. 
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ilişkileri de dizginleyebileceği, bir ulus-devletler dünyasının da barışçıl bir dünya 

olabileceği umudunun temelini teşkil etmiştir…”52

bu idealin 20. Yüzyılda belli ölçüler içinde gerçekleşmiş olduğunu belirterek bunun 

daha ötesine geçerler. Kant’ın yaşadığı zamandan farklı olarak ekonomik, siyasi, 

teknolojik, demografik ve ekolojik gelişmelerin: 

 

‘Küreselleşme analizi bir yerde meydana gelen olayların genellikle zaman ve mekan 

olan bir çok yere etkide bulunduğunu gayet aşikar bir biçimde vurgular… Giddens 

daha 1990’larda küreselleşmeyi ‘karşılıklı olarak yerel olayların binlerce mil uzakta 

meydana gelen olaylar tarafından şekillendirildiği birbirinden uzak yerellikleri 

birbirlerine bağlayan dünya çapındaki sosyal ilişkilerin artışı’ olarak tanımlamıştı. 

Küreselleşme analizi insanlar, mekânlar, kurumlar ve dünyayı kuşatan teknolojik 

sistemler arasındaki apaçık karşılıklı bağımlılığı gösterir. Bu karşılıklı bağımlılıklar 

ise ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri olayları içerir. Küreselleşme analizi ile artık 

hiçbir yer ‘bir ada’ değildir.’53

bizi artık kendimizi dünya vatandaşı olarak görmeye doğru ittiğini, karar alıcılar ile 

yönetilenler arasındaki ilişkiler kümesini oluşturan ağların artık ulus-devletlerin 

sınırlarının içiyle örtüşmediğinden demokrasinin sınırlarının

 

54

 Kozmopolitan demokratlar küreselleşmenin baskısı altında ki devletlerin artık 

varoluş nedenlerini yerine getiremediklerinin altını ısrarla çizerek, birkaç istisna 

dışında artık devletlerin vatandaşlarının refahını ve güvenliğini sağlayamadıklarını; 

kitlesel göç, çevre felaketleri, organize suç örgütleri, salgın hastalıklardan terörizme 

uzanan bir dizi olgu karşısında çaresiz kaldıklarını belirtirler:  

 ve siyasetin artık 

küresel ölçekte düşünülmesi gerektiğini çünkü günümüzde karşılaştığımız sorunların 

çözümlerinin yine küresel alanda yer aldığını belirtirler. 

                                                           
52 Paul Hirst and Grahame Thompson, “Globalization in Question: the International 
Economy and the Possibilities of Governance”, Cambridge, Polity Press, 1999, s. 260. 
53 John Urry, “Global Complexity”, Cambridge, Polity Press,2003, s.39. 
54 David Held, “Democratic Accountability and Political Effectiveness from a Cosmopolitan 
Perspective”, Government and Opposition, Volume 39, Issue 2, 2004, s. 372. 
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‘…Cumhuriyet, deyim yerindeyse son birkaç yüzyıldır milletle paylaştığı ulus-

devletten ‘göç etmek’tedir… Çağdaş devletler geçmişteki egemenliklerinin önemli 

bir kısmını artık yitirdikleri ve artık kendi başlarına denge kuramadıkları ya da kendi 

seçtikleri tipten toplumsal düzene otorite sağlayamadıkları için, canlı bir 

cumhuriyetin diğer zorunlu koşulunu artık karşılayamazlar… İnsanlık durumunun en 

tayin edici parametreleri a artık ulus-devletin kurumlarının erişemediği alanlarda 

biçimlenmektedir. Bu koşulların korunmasına ve değiştirilmesine nezaret eden 

güçler gittikçe küreselleşmektedir… Sermayenin, finansmanın ve enformasyonun 

küreselleşmesi her şeyden önce bunların yerel makamların ve öncelikle de ulus-

devletin denetim ve yönetiminden muaf olmaları anlamına gelir…. ‘Küreselleşme’ 

dünya işlerinin izlediği güzergahın benzersiz doğallaşmasına işaret eder: Dünya 

işlerinin özünde sınır ve denetim dışı kalmasını, yarı asli, plansız, beklenmedik, 

kendiliğinden ve olumsal bir karakter kazanmasını gösterir… Sonuçta kamu 

gündemi, kamu çıkarına ve bireysel refaha yönelik tehditlerin kaynaklandığı alandan 

uzak durur. Küresel eğilimlerden doğduğu açık olan kamusal meseleleri kurcalamak 

isteyen hareketler bile…’55

Bunun yanında Kant’ın savaşı engelleyici ve küresel toplumun muhtemel temeli 

olarak gördüğü küresel ekonominin düzenlenmeye ihtiyacı olduğunu da eklerler. 

 

Günümüz kozmopolitanları bu saptamaları yaptıktan sonra Kant’ın projesini 

prensipler düzeyinde günümüz koşullarına uyarlamaya çalışırlar. Kant, hatırlanacağı 

gibi, vatandaşların haklarını hukuk karşısında biçimsel eşitlik olarak sınırlamışken; 

sosyal haklar kavramı Kant’ın projesinde yer almaz. Günümüzde ise, kültürel ve 

sosyal haklar kavramları klasik liberalizmin anladığından çok ileri bir noktaya 

ulaşırken, 1948 Birleşmiş Milletler Beyannamesi kodifiye edilen İnsan Hakları 

kavramı kozmopolitan demokrasi anlayışın önemli temellerinden birini 

oluşturmaktadır. Günümüz kozmopolitanları küresel adaletin maddi koşullarının da 

olması gerektiğini küresel ölçekte yeniden bir gelir dağılımının gerekli olduğunu ileri 

                                                           
55 Zygmunt Bauman, “Siyaset Arayışı”, Çev. Tuncay Birkan, İstanbul, Metis Yayınları, 
2000, s. 182-205. 
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sürerek Kant’ın projesini aşarlar.56 Giderek hızlanan karşılıklı bağımlılık, sayıları  

artan uluslararası kurum ve anlaşmalar ile ekonomik bölgeler ise küreselleşme 

olgusunun şekillenmesinde siyasal gücün oynadığı rolü göstermekte olduğunu 

söylerler57

Kant’a göre, sivil toplumun adaleti küresel ölçekte yönetebilmesi arzu 

edilebilir bir olgu olsa da bunun pratikte uygulama alanı yoktur. Kozmopolitan 

demokratlara göre ise günümüzde Kant’ı bu sınırlamayı yapmaya götüren engeller 

demokratik teoride meydana gelen değişikliklerle ortadan kalmıştır. Kant’a göre 

demokrasi despotik çoğulculuk anlamına gelirken, günümüzde vatandaşların bir 

devletin yönetim ve karar organlarında söz sahibi olmasını ve bu organlara üye 

olarak seçilebilmelerini doğal olarak karşılıyoruz. Kant kendi içinde despotizm 

tehlikesini barındıran güçlü bir Dünya Devleti ile zayıf ve kırılgan bir Federasyon 

arasında bocalarken, günümüzde egemenliğin paylaşımı ve dağıtımı liberal 

demokrasilerin temel ilkelerinden biri haline gelmiştir. Bu ise kozmopolitan 

demokratları Kant’ın federalizm anlayışını devletin yönetim sorumluluğunu yerel, 

merkezi, anlaşmalar ile kurumlar yoluyla uluslararası, bölgesel ve küresel ölçekte 

bölerek ve sınırlayarak daha ileri bir noktaya taşımaktadırlar.

. Bu olguların nasıl küresel adaletin sağlanmasında kullanılacağı ise 

kozmopolitan demokrat düşünürlerin üzerinde durdukları konulardan biridir. 

58

                                                           
56 Nancy Fraser, Alfredo Gomez-Muller, Gabriel Rockhill, "Global justice and the renewal 
of critical theory A dialogue with Nancy Fraser", Eurozine, 21.04.2009, (Çevrimiçi), 
http://www.eurozine.com/articles/2009-04-21-fraser-en.html, 28 Mart 2010. 

 Burada kozmopolitan 

57 Kozmopolitan demokratların bu tezinden farklı olarak Ian Clarck “Küreselleşmeyi 
başlangıçta harekete geçiren her ne olursa olsun, bir kez harekete geçtiğinde, bu süreç bu 
etmenlerden bağımsız hale gelebilir ve kendini sürekli kılacak dinamiği geliştirebilir. Bu 
süreç başlangıçta ‘siyasi kararlılığa’ gereksinim duysa da, daha sonra kendi gündemini takip 
edecek şekilde otonomlaşabilir. Bu yüzden de, küreselleşmenin siyasi olarak belirlendiğini 
fakat bunun yanında da otonom bir süreç haline geldiğini söylemek illa ki bir çelişki 
değildir.” görüşünü ileri sürer. Bkz. Ian Clark, “Globalization and Fragmentation: 
Internatıonal Relations in the Twentieth Century”, New York, Oxford University Press, 
1997, s.26. 
58 David Held, “Democracy and the Global Order: From the Modern State to 
Cosmopolitan Governance”, Cambridge, Polity Press, 1995, s. 221-238 
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demokratların Avrupa Birliğinden esinlendiğinden söz edilebilir. Bu modele göre 

mümkün olduğu derecede sorunlar yerel ölçüde karara bağlanmaya çalışılırken, 

adalet ve kurallarla ilgili düzenlemelerde ulusal, bölgesel ve küresel normlara 

başvurmak gerektikçe buralarda alınacak genel nitelikteki kararların uygulanması 

daha altta yer, alan daha hesap verebilir nitelikte olan katmanlara bırakılacak ve her 

katman olabildiğince demokratik olarak dizayn edilmeye çalışılacaktır. Bu şekilde 

her vatandaşın kendini etkileyen düzenleme ve kuralların da aynı zamanda da yazarı 

olma ideali gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 

“Demokrasinin kozmopolitan modeli devletlerin ve toplumların demokratik 

düzenlemeye tabi olmasının imkânını kurumsal yapıyı genişleterek yaratır. Bir ulus-

devlet veya bölge içinde demokratik otonomiyi gerçekleştirme yolunda atılacak 

adımların başarısı her ne kadar önemli olsa da küresel ölçekte kozmopolitan 

demokrasiyi gerçekleştirme yolunda atılacak adımlardan sadece biridir. İlk başlarda 

siyasetlerinin ve hukuklarının vatandaşları tarafından şekillendirilmesine imkân 

veren toplumlar bu müstakbel geleceğe giden yolu muhtemelen takip edecek olsalar 

da bir bireyin vatandaş olarak belli bir toplumun kurallarına uyması ile uluslararası 

kabul edilmiş kurallara uymak konusunda ki yükümlülüğü arasında çıkacak çatışma 

olasılığı giderek artan ölçüde devlet ve kurumun yeni demokratik düzene 

katılmasıyla ortadan kalkacaktır… Kant’tan hareketle kozmopolitan hukuka uygun 

olarak biçimlenmiş anayasalara sahip devlet ve toplumları oluşturan bireyler 

yalnızca ulusal toplumlarının değil evrensel kozmopolitik yönetimin de 

vatandaşlarıdır… Kozmopolitan yönetim şekline göre zaman içinde ulus-devlet 

eriyip gidecektir ama bu devletlerin ve ulusal hükümetlerin gereksiz olacağı 

anlamına gelmez… Eriyip gitme, daha ziyade, devletlerin sınırları içinde tek meşru 

güç merkezi olarak sayılmaması anlamına gelmektedir… Devletler kendi içlerinde 

küresel demokratik hukukun belirlediği yere yeniden yerleştirilecektir.”59

Günümüz kozmopolitanların büyük bir bölümü şimdiki Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulundan daha demokratik bir yasama organından, Güvenlik Konseyine 

 

                                                           
59 David Held, “Democracy and the Global Order: From the Modern State to 
Cosmopolitan Governance”, Cambridge, Polity Press, 1995, s. 232-233. 
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benzer fakat daha hesap verebilir ve etkili bir icra organından oluşacak, kendi geliri 

ve silahlı kuvvetleri olan küresel yönetimi sağlayacak bir kurumunun gerekliliği 

üzerinde görüş birliğine içindedirler. Bunun yanında, varolan uluslararası hukuk 

sisteminin derinleştirilerek genişletilmesi gerekliliği üzerinde dururlar. Kozmopolitan 

demokratlara göre; İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Birleşmiş Milletlerin 

kurulması, uluslararası hukukun giderek daha geçerli bir hale gelmesi ve Uluslararası 

Adalet Divanın teşkil edilmesi Kant’ın uluslararası hukuk idealinin zayıfçına da olsa 

hayata geçmesi anlamına gelirken, insan hakları normların yükselişi ve uluslararası 

ceza yasasının hayata geçmesiyle bireyleri kendi devletlerine karşı koruyacak 

kozmopolitan hukukun temelleri de atılmıştır. 

Kant ile kozmopolitan demokratları birleştiren bir başka nokta da, her ne 

kadar daha güçlü bir küresel otoritenin teşkil edilmesini arzulasalar da, Dünya 

Devleti’ne karşı çıkmalarıdır. Projelerini gerçekleştirme yolu olarak siyasi 

egemenliği bir Dünya Devletine bırakma yerine, uluslararası hukuk, küresel 

anayasalcılık, demokratik uluslar topluluğunu ve küresel sivil toplumu görürler. Bu 

görüşe göre merkezi otorite kamu düzenin sağlanması ve insan haklarının 

uygulanmasından sorumlu olacaktır. Ekonomik düzenlemelerden çevre korumasına 

kadar diğer konular ise küresel ve yerel ölçekte faaliyet gösteren kurumlara 

bırakılacaktır. 

Kozmopolitan demokratlar daha iyi bir dünya düzenine ulaşmak için, küresel 

düzeyden başlayarak en alt katmana kadar inecek yeni kurumlara tesis edilmesinin ve 

eskilerin ise reforme edilmesi gerekliliğini ve bu kurumların nasıl daha demokratik, 

hesap verebilir olabileceklerini uzun uzun tartışırlar. Her ne kadar kozmopolitan 

demokratların küresel sosyal adalet gibi konularda Kant’ın, olumlu anlamada, daha 

ötesine geçmişlerse de,  Kant’ın ideali gibi kozmopolitan demokrasi ideali de 

evrensel, federalist, temsili demokrasi, insan hakları, hukuk ve katılanların rızalarına 

dayalı olmasıyla Kant’ın çizdiği sınırlar içinde kaldığını söylemek mümkündür. Bu 

noktada Kant’a yöneltilen eleştirilerin ki bunların en önemlisi böyle bir sistemin hem 
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imkansız, hem dengesiz, hem de arzu edilen bir olgu olmadığıdır60

“Ulus-devlet iç ve dış bütün siyasi kararlar açısından çerçeve oluşturuyordu ve hâlâ 

da öyle. Çok yakın bir geçmişe kadar, işçi hareketlerin faaliyetleri, aslında tüm siyasi 

faaliyetler, hemen hemen bir devlet yapısı içinde gerçekleşmiştir. Hatta Avrupa 

Birliği içinde bile siyaset hâlâ ulusal terimlerle ifadesini bulur. Diğer bir deyişle, 

eylemde bulunacak bir ulus-üstü bir güç yoktur, ayrı, ayrı devletlerin koalisyonu söz 

konusudur…”

 aynısın 

kozmopolitan demokratlara da yöneltildiğini görmekteyiz. Bazı eleştirmenler 

demokrasinin ancak sınırları belli bir toplum içinde var olabileceğini ileri sürerler: 

61

Ulus-devletin sınırları aşıldığında bu sistemin kolaylıkla bir despotizme ya da 

anarşiye yönelebileceğini belirtirlerken şöyle düşünürler: 

 

“Yeni dünya devleti düşüncesi ulus ile devlet arasında ki ilişkiyi koparmaktan 

kaynaklanıyor. Bu kopuş gerçekleştiğinde birbiri ardına gelen bir seri ayrışma 

başlayacaktır. Şiddet ulus-devletin imtiyazında olmayacak… klikler, mafyalar, paralı 

askerler ve katiller bu yeri doldurabileceklerdir. Refahı devletten ayırmak ise 

sefillerin karton kutulardan yaptıkları evlerden oluşmuş şehirler sonucuna 

götürebilir… Birleşmiş Milletler ve onun kurumları küresel bir organizasyon değil 

ulus-devletlerin müşterek organizasyonudur. Bunlar ulus-devletin kendi içinde 

yaptığı uygulamaları küresel olarak başaramazlar…”62

Danilo Zolo birey ve insan haklarının ulus-devlet konteyneri içinde geçerli olduğunu, 

ulus-devleti zayıflatınca bireylerin haklarını sağlayan ve onları koruyan bir başka 

kurum kalmayacağından birey ve insan haklarının da tehlike altına gireceği tezini 

 

                                                           
60 Daniele Archibugi, "Cosmopolitan Democracy and its Critics: A Review", European 
Journal of International Relations 2004, 10; s. 454, (Çevrimiçi) 
http://ejt.sagepub.com/cgi/content/abstract/10/3/437 , (29 Mart 2009). 
61 Eric Hobsbawm, “World Distempers: Interview”,  New Left Review, 61, January-
February 2010, (Çevrimiçi) http://pagina13.org.br/?p=513, 29 Mart 2010. 
62 Martin Albrow, “The Global Age: The State and Society Beyond Modernity”, 
Cambridge, Polity Press, 1996, s.173-174. 
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ileri sürer63

“… [Danilo Zolo] Cosmopolis’te bir dünya hükümeti olasılığını genellikle eleştiriye 

tabi tutar, fakat burada aktardığı yazarların hiçbiri –Bobbio, Falk, Habermas, Held- 

bunu hiçbir zaman savunmamışlardır. Bu bilim adamları verdikleri desteği hukuk 

düzeninin yükselmesi ve küresel politikayla bütünleşme ile sınırlı tutmuşlar, hiçbir 

zaman cebri gücün küresel konsantrasyonu lehine bir tartışmaya girmemişlerdir. 

Kozmopolitan demokrasi, güçlerin yalnızca bir kurum elinde toplanmasına dayanan 

dünya hükümeti projesi ile özdeş tutulamaz, bunun tam tersine, son çare olarak cebir 

gücünün mevcudiyeti aktörler arasında paylaştırılıp hukuki kontrole tabi kılındığı, 

devletler ile devletler-üstü kurumlar arasında gönüllü ve arzu edildiğinde terk 

edilebilecek işbirliğine dayanan bir projeye işlerlik kazandırmaya çalışır. 

Kozmopolitan demokrasinin Realist eleştirisinin aynı zamanda devlet demokrasine 

de uygulanabileceğini de doğrulamak için yapılacak bir deney ne kadar da faydalı 

olurdu. Bütün kusurlarına karşı demokrasi hayattadır ve büyük ölçüde de, daha bir 

olasılık olarak belirmesinin çok öncesinde bu amacı destekleyip bu uğurda savaşan 

ileri görüşlü düşünürler ve hareketlerin sayesinde olası kılınmıştır.”

. Bunun yanında, bireylere temsil edilebilme ve yönetime katılabilme 

olanağını veren demokrasinin, ulus-devletten daha yukarı bir katmana çıkıldığında ne 

derece mümkün olacağı da demokrasi teorisyenleri arasında bir tartışma konusudur.  

Kozmopolitan-demokratlar bu eleştirileri: 

64

şeklinde yanıtlarlar. 

 

 Kozmopolitan demokrasi modelinde de Kant’ın projesinde karşılaştığımız 

sorunla karşılaşırız. Sorun şudur; bir an için, kozmopolitan demokratların tüm 

tezlerini doğru ve arzu edilebilir olduğunu kabul edelim, bu vizyonun nasıl ve hangi 

şartlar altında uygulamaya konulabileceği bir sorun olarak karşımıza yeniden çıkar. 

Kozmopolitan demokrasi yeni uluslar üstü kurumların kurulmasını ve devletler 

içinde de yeni bir demokrasi modeline geçilmesini gerekli kılmaktadır, bu kurumları 

kim kuracak, yeni demokrasi ve paylaşım modeli kimler tarafından uygulamaya 
                                                           
63 Danilo Zolo, “Cosmopolis: Prospect for World Government”, Cambridge, Polity Press, 
1997, 1., 3 ve 4. bölümler. 
64 Archibugi, "Cosmopolitan Democracy and its Critics: A Review", s.454. 
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konulacaktır? Devletler ve siyasi ve ekonomik gücü elinde tutanlar sahip oldukları 

ayrıcalıklarından vazgeçmek isteyecekler midir? 

 Bunun yanında, kozmopolitan demokratların üzerinde durmadıkları bir 

noktaya da Jean Cohen dikkat çekmektedir: 

“Küresel hukuk ve küresel adalet gerçekten de bir vitrin süsüne dönüşebilir… 

‘Sembolik anayasalcılığı’ bekleyen tehlike şudur; hukuki uluslararası toplum temel 

değer ve söylemi stratejik güç oyunları, kendi çıkarını kollayan düzenlemeler ve 

müdahaleler evrenselci bir kisveye bürünebilir. Bush yönetiminin Irak işgal etmesini, 

her ne kadar bu eylemi için Güvenlik Konseyi onayını alamamış olsa da, insan 

hakları hukukunu ve Güvenlik konseyi kararlarını uygulamak olarak 

gerekçelendirmesi tam da buna örnektir. Bir devleti ‘haydut’ (suçlu) olarak 

sınıflandırmak için kozmopolitan prensiplere başvurulması ve askeri müdahaleleri 

küresel hukukun ‘icrası’ olarak haklı çıkarmak ise uluslararası hukuku ihlal eden 

tarafın küresel hukuki anayasal normların destekçisi olarak gözükmesine izin 

vermektedir…”65

                                                           
65 Jean L. Cohen, "Whose Sovereignty? Empire Versus International Law", Ethics & 
International Affairs, 18, no. 3, 2004. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

21. YÜZYILDA KOZMOPOLİTANİZM BİR HÜLYA MI? 

 

Şimdiye kadar olan bölümlerde Kant’ın barışçıl bir dünya gerçekleştirmek 

amacıyla tasarladığı bağımsız cumhuriyetlerin bir araya gelmesiyle oluşacak bir 

federasyondan oluşan projesini ve onun mirasçısı günümüz kozmopolitan 

demokratlarının demokratik, hesap verebilir ve minimum sosyal adaleti küresel 

ölçekte sağlamak için tasarladıkları yerelden başlayarak küresele ulaşan katmanlar 

halindeki yeni bir yönetim sisteminden oluşan projelerini inceledik. Bu projelerde 

hemen görülen zaaf ise böyle bir dünyaya nasıl ulaşılacağıydı. Bunun yanında, bu 

projeler daha dikkatli olarak incelendiğinde, her ne kadar daha eşitlikçi ve barışçıl bir 

dünya kurma düşüncesiyle tasarlanmışlarsa da, zayıftan daha ziyade uluslararası 

sistemin hegemonlarını ve küresel sistemin büyük ekonomik aktörlerini daha da 

güçlendirme tehlikesini içermeleriydi.    

Kozmopolitanizme yöneltilen bir başka eleştiri de batı merkezli liberal 

demokratik tek bir modeli, evrensel olarak görerek, tüm dünyaya giydirme çabası 

olduğu ve bunun yanında da farklılıkları göz ardı ettiğidir. Bunun yanında 

kozmopolitanizmin bütün sosyal ve devletlerarası sistemlerde var olan çatışmaları 

dikkate almadığıdır.  

Bu bölümde ilk önce etik kozmopolitanizm incelenerek kozmopolitanizmin 

karşılaştığı sorunlar aşılabilir olup olmadığı tartışılacaktır. Burada ilk sorulması 

gereken soru şudur: belli prensipler, normlar ve değerler herkes için ve her yerde 

geçerlimidir? Genel evrensel normları bulma yönünde ki çabalar genellikle 

başarısızlıkla sonuçlandığını söylememiz mümkündür. Bu başarısızlığın nedenlerini 

evrenselliğe (üniversalizme) yöneltilen eleştireler çerçevesinde şu şekilde 

özetleyebiliriz:  
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1. Evrensel belli bir noktadan diğerlerine karşı dillendirilmek zorundadır, bu 

ise evrenseli tikel kılar.  

2. Evrensellik kendi değerini ortaya koyabilmek için kendi dışında kalanları 

yargılamak ve değerlendirmek zorundadır. Bu ise bu evrenselliğin 

savunucularının kendi önyargılarını, dar görüşlülükleri ile kendi 

tarihsellik ve olumsallıklarını gündeme getirir. 

“…Olumsallık üzerindeki ısrarımız… uygun niteliklere sahip olduğu kabul 

edilen insanın, tarihsel koşullara bağlı olduğunu; hangi tutumların normal 

olduğuna ve hangi pratiklerim âdil ya da adaletsiz olduğuna ilişkin geçici bir 

mutabakat meselesi olduğunu ima eder…”66

3. Evrensellik başkalarının isteklerini ve yaşamayı arzu ettikleri dünyayı 

onlardan daha iyi bildiği iddia etmek zorundadır, bu ise eşitliği zedeler. 

 

“En basit bir ifadeyle demokrasi eşitlik anlamına gelir… Öte yandan da bu 

eşitlik arzusunu Ötekinin tekilliğine istinaden tekillik talebiyle bir araya 

getirmek zorundasınızdır…”67

Şimdiye kadar incelediğimiz kozmopolitanizm modellerinin ise yukarıdan aşağıya 

doğru inmeyi hedeflerken, tasavvurlarını gerçekleşmek için siyasal gücü elinde 

tutanlara dayandıklarından, eşitlik idealini gerçekleştirmek yerine güç farklılıklarını 

–eşitsizlikleri- artıracaklarını söylemek mümkündür. 

     

Bu felsefi temellerden hareketle evrenselliğin baskıcı olduğu ilk önce 

postmodernistler tarafından, günümüzde ise ‘çoğulculuğu’ savunanlarca dile 

getirilmektedir. Her iki yaklaşım da, modernite, gelişme, us, özgürleşme, demokrasi 

ve insan hakları gibi evrensel kavramları çeşitli açılardan kabul etmezken, tikeli ön 

                                                           
66 Richard, Rorty, “Olumsallık, İroni ve Dayanışma”, çev. Mehmet Küçük ve Alev Türker, 
İstanbul, Ayrıntı Yayınları: 1995, s. 264. 
67 Jacques Derrida, "Politics and Friendship: A Discussion with Jacques Derrida", Centre for 
Modern French Thought, University of Sussex, 1 December 1997, (Çevrimiçi) 
http://hydra.humanities.uci.edu/Derrida/pol+fr.html (29 Mart 2010). 
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plana çıkarmaktadırlar. Burada sağ ve sol ‘çoğulculuk’ arasında bir ayırım yapmak 

mümkün gözükmektedir. Muhafazakâr olan sağ ‘çoğulculuk’ kültürel olarak gördüğü 

varolan tikellikleri korumak isterken: 

“…Özdeşlik olarak kültür hem evrenselliğe, hem de bireyselliğe karşıdır; daha çok 

kolektif tikelliğe değer verir…”68

sol ‘çoğulculuk’ özellikle yeni ve farklı düşünme ve yaşam tarzları bağlamında 

varolan tikellikleri artırmak istemekte, farklılığı evrenselliğin boğuculuğundan bir 

kurtuluş yolu olarak görmektedir: 

 

“…postmodernistlere göre bütün yaşam tarzları muhalif ya da azınlık gruplara ait 

olduklarında övülecek, çoğunluğa ait olduklarında ise azarlanacaklardır…”69

Farklılık ve aynılık tek başlarına iyi ya da kötü olarak nitelendirilemezler. Bu 

kategoriler eşitlik ile hakkaniyetsizlik, özgürlük ve tahakküm gibi toplumsal ilişki 

biçimlerini meşrulaştırmakta kullanıldıklarında ise nötr olmaktan çıkarlar. Bunun 

yanında çoğulcuğu ele almanın sağlayacağı bir faydadan söz etmek gerekir. 

Çoğulculuk çok az sorulan; niye evrensellik, niye düşüncelerimiz ve ideallerimiz illa 

ki evrensel olmak zorunda mı sorularına dikkatlerimizi çeker.  

 

Bu sorulara vereceğimiz yanıtların kozmopolitanizm düşüncesi ile doğrudan 

ilişkisi vardır. Bu yanıtlardan biri, her insan dünyanın neresinde olursa olsun eşit 

haklara sahip olması gerekir dediğinden dolayı, kozmopolitan etiğin her şeyden önce 

evrensel olma zorunluluğudur. Fakat bu etik ilkenin evrenselliği, bazılarının ki 

bunlar genellikle güçlü olanlardır, ideallerini ve çıkarlarını diğerlerine, zayıflara 

karşı, empoze ettiğinden dolayı dünya tarihi boyunca başarılı bir uygulama alanı 

bulamadığı ve en iyi niyetle hareket ettiğinde bile kurtarmak istediği insanları bir 

tahakkümün egemenliğinden alıp diğerinin tahakkümüne teslim ettiğidir. Bu saptama 

                                                           
68 Terry Eagleton, “Kültür Yorumları”, Çev. Özge Çelik, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2005, 
s. 69. 
69 Ibid., s. 24. 
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ise beraberinde şu sorunsalı getirir; eşitsizlik ve tahakküme evrensel kıstaslara 

başvurmadan nasıl karşı çıkabiliriz? 

 

3.1 Kozmopolitanizmin Yeniden Doğuşu 

Çokuluslu şirketlerin ve dünya ticaretinin ağırlığının artması çağdaş dünyaya 

damgasını vuran bir olgudur. Dolayısıyla soğuk savaşı izleyen yıllarda 

küreselleşmeyle ilgili geniş bir tartışmanın yaşanmasında şaşırtıcı bir yan yoktur. Bu 

tartışmalar ise küresel yönetişim gibi yeni bir kavramın yanı sıra ve 

kozmopolitanizmi de tekrar entelektüel bir gündem maddesi haline getirdi. 

Küreselleşmeyle birlikte giderek artan sayıda insanın sınırlar ötesi bağlantılar 

kurması ve çevre, insan hakları, barış, kadınların konumu gibi ortak sorunların ortaya 

çıkması bu sorunları çözümleyebilmek için küresel yönetişim kavramının 

geliştirilmesine neden oldu. Richard Falk’a göre yönetişime dair demokratik 

fikirlerin küresel plandaki meşrutiyeti kozmopolit bir demokrasi perspektifine 

somutluk kazandırdı. David Held ise kozmopolit türden bir demokrasinin 

uygulanması kısa ve uzun vadeli hedefleri tanımlar.70

Bu önerileri nasıl karşılamalıyız? İster ekonomi ister kültür isterse teknoloji 

alanında olsun dünyada etkisini hissettiren güçler ile aşırı tek tipleşmeyi 

önleyebilecek dilsel, kültürel ve siyasal çeşitliliğin güçleri arasında bir denge 

tutturmak şarttır. Bir yanda küresel yüksek finans ve sermaye ile öte yanda mesleki, 

coğrafi ve yerel kimliklerin özgüllüğü arasında bir denge tutturmak şarttır. Claude 

 Söz konusu hedefler bilhassa 

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı’yla ilgili reformlar, ekonomi 

alanında koordinasyonu sağlayacak yeni kuruluşların yaratılması, bir dünya 

parlamentosunun ve dünya çapında bir adalet sisteminin yürürlüğe konması ve de 

ulus devletlerin zorlayıcı erkinin daha büyük oranda bölgesel ve küresel kurumlara 

kaydırılmasıdır. 

                                                           
70 David Held, “Democracy and the Global Order”, Cambridge, Polity Press, 1995, s.279. 
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Lévi Straus’un gözlemlediği gibi “insanlık, biri bütünleşmeye öbürü ise çeşitliliği 

yeniden kurmaya veya beslemeye yönelik iki çelişik sürecin daimi etkisi 

altındadır.”71

İster farklı sorumluluk sahaları temelinde işleyen ister Birleşmiş Milletler 

sistemine yahut daha kozmo-demokratik bir yapıya dayanan küresel bir yönetişim 

tasarlayalım, ulus-devletlerarası yapısal iktidar dağılımını değiştirmek güç olacaktır. 

Aynı şekilde dünya vatandaşlığı da ulus-devlete bağlı vatandaşlığını kolayca alt 

edemeyecektir. Genelde vatandaşlar zor zamanlar, ülke topraklarında olsun, yabancı 

ülkede olsun, bireysel güvenliğe veya temel hakların kullanılmasına ilişkin 

sorunlarda ulus-devlete müracaat ederler. Charles Taylor’un da belirttiği gibi 

“kozmopolitizme olduğu kadar yurtseverliğe de ihtiyacımız var çünkü modern 

demokratik devletler, aşırı talepkâr olan müşterek özerklik projeleridir: bağlılarından 

çok fazla şey beklerler ve vatandaşların birbirlerine insanlığın geneline 

duyduklarında daha kuvvetli bir dayanışma göstermesini talep ederler”. 

 Bu kıyasıya kavga yeni değildir – hatta kökenlerini Babil Kulesi 

hikâyesine kadar götürmek mümkündür- ve bugünden yarına bitecek de değildir. 

Küreselleşme genellikle sermayenin dünya çapında temerküzü ile anılır. Ve 

yukarıdan dayatılan küreleşmeye karşı, örneğin Seattle, Prag, Quebec veya Cenova 

hareketlerinde somutlaşan muhalefet keza kısmen kozmopolitanizmin dayatılan 

biçimlerine karşı bir muhalefettir de. Pierre Bourdieu; 

“Bir parola bir şiar vazifesi gören bu sözcük [globalization/küreselleşme], tikel 

çıkarları, ekonomik ve siyasal yönden başat güçlerin özellikle de ABD’nin özgül 

geleneklerini evrenselleştirmeye, en uyarlarına gelen ekonomik ve kültürel modeli 

dünyanın tamamına yaymaya yönelik meşrulaştırıcı bir kılıftır.”72

                                                           
71 Philip Resnick, “Kozmopolitizm ve Milliyetçilik”,  “Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek: 
Kuramlar ve Uygulamalar”, Ed. by Alain Dieckhoff, Christophe Jaffrelot , Çev. Devrim 
Çetinkasap, İstanbul, İletişim Yayınları, 2010, s. 321. 

 

72 A.g.e., s.325 
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diyor. Bu fikir akımı, 2003 baharında Irak’ın işgalini takip eden dönemde daha geniş 

tabakalara yayıldı ve A.B.D karşıtı antiemperyalist hareketlere dönüştüler. Daha 

şimdiden A.B.D. güdümünde kabul edilen tek kutuplu bir dünyada; varsıllar ile 

yoksullar, zengin ülkeler ile fakir ülkeler arasındaki eşitsizliklerin azalacağı 

umudunun ufukta görünmediği bir ortamda gelecek on yıllar içerisinde bu fikirlerin 

etkisini yitirmesi bir sebep de ortalıkta pek görünmüyor.   

 Dünyada ihtiyaç duyulan şey, öyle görünüyor ki, hem kültürel özgüllüğü hem 

de kültürel birliği talep eden ve bunları kusursuz bir ahlaki gerçeklik temelinde 

sağlamayı başarabilecek bir kozmopolitizmin serpilip gelişmesidir. Bu felsefe, 

ahenge ulaşmak için toplumlardan, özgüllüklerini soyut bir homojenlik uğruna 

budamasını isteyen bir tür ekümenizmden çok daha güçlü bir felsefedir. Hümanist bir 

kozmopolitanizm ise tersine, farklı halkların kendileri gibi olmalarını ve 

beklentilerini yüksek tutmalarını teşvik eder. Başka deyişle kendi yerel ve ulusal 

özgüllüklerimizi yok ederek değil muhafaza ederek kozmopolitanizm idealini 

gerçekleştirme şansını elde edebiliriz. 

 

3.2 Kozmopolitanizmden Kozmopolitikaya 

Kozmopolitan haklar teorisi bu hakların evrensel olarak geçerli olduğunun 

ileri sürenlerle bu hakların bazı sınırlar dahilinde geçerli olduğunu ileri sürenler 

arasında yoğun tartışmalara sahne olmaktadır. Birinci görüş bütün insanların üyesi 

bulundukları toplumdan bağımsız olarak insanlığın eşit bir parçası oldukları 

yönündeki Kant’ın koşulsuz emrinden hareketle kozmopolitan normların bütün 

bireylere dünya sivil toplumunun ahlaki ve hukuki üyeleri olmaları vasfıyla eşit 

olarak uygulanmasını savunan kozmopolitan görüştür.73

                                                           
73 Seyla Benhabib, “Another Cosmopolitanism”, New York, Oxford University Press,  
2006,  s. 16-17.  

 Kozmopolitan görüşe karşı 

çıkanlar ise, Aristo’nun insanın bir siyasi hayvan olduğu ve iyi bir hayata ulaşma 

erdeminin ve adaletin ancak sınırları belli bir toplumun üyesi olmak ile 
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gerekçeleştirilebileceğini öne süren ‘toplulukçu’ görüştür74

Bu iki görüşün yanında bu bölümde ele alacağımız, kozmopolitanizmi 

tarihsel olarak sırasıyla Hıristiyanlık, emperyalizm ya da neoliberal projelerin 

söylemi olarak değerlendirerek; kozmopolitanizmin güney ile kuzey, modern ile 

sömürgeleştirilmiş arasında ki farklılıkları gören bir bakış açısıyla yeniden ele 

alınması gerektiğini ileri süren eleştirel kozmopolitanizmdir. 

. Bu görüşe göre, bir 

toplumun değerleri, gelenekleri ve normları bir adalet duygusunun oluşmasına neden 

olmakta ve bu açıdan da modern-ulus devlet en önemli toplum türü olmaktadır. 

Toplulukçu görüş doğal olarak bir toplumun kendi üyelerine ona üye olarak kabul 

edilmeyenlere göre öncelik tanımaya eğilimlidir ve kozmopolitan normların 

uygulanamayacak kadar ağır olduklarını ileri sürmektedirler. 

Eleştirel kozmopolitanizm kendine küreselleşme, kapitalizm ve modernlik ile 

kozmopolitanizm arasında ne tür bir ilişki vardır sorusunu yöneltip, yukarıdan 

aşağıya doğru küreselleşme sürecinin, bir proje olarak, ekonomik, siyasi ve kültürel 

olarak dünyayı homojenleştirdiğini, buna karşılık aşağıdan yukarıya doğru 

kürselleşmenin ise küresel ekonomin yarattığı süreçlerden ezilenlerin bir projesi 

olarak yaratılması gerektiğini ileri sürer. 

 Zygmunt Bauman bu iki farklı dünyayı şu şekilde betimler: 

“Aslında, ortaya çıkmakta olan hareketlilik hiyerarşinin en tepesinde ve en altında, 

yani iki kutupta toplanmış dünyalar birbirinden son derece farklıdırlar ve aralarında 

ki iletişim gittikçe kopmaktadır. Birinci dünyada, küresel çapta hareket edebilenlerin 

dünyasında mekânın kısıtlayıcı niteliği kalmamıştır ve hem ‘gerçek’ hem de ‘sanal’ 

haliyle kolaylıkla katedilmektedir. İkinci dünyada, yani ‘yerel olarak bağlı’ olanların 

hareket etmeleri yasaklanmış ve bu yüzden, bağlı oldukları yerelliğe dayatılacak her 

türlü değişimin yükünü pasif olarak çekmeye mecbur olanları dünyasında ise gerçek 

mekân hızla daralmaktadır… Karşı dünyanın kara kara düşünen umutsuz insanları 

                                                           
74 Brett Bowden, Nationalism and Cosmopolitanism: Irreconcilable Differences or Possible 
Bedfellows?, National Identities, Vol. 5, No. 3, 2003, s. 235-249. 
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ise bol, gereksiz, boş ve içini dolduracak hiçbir şeye sahip olmadıkları zamanın yükü 

altında ezilirler. Onların zamanında ‘hiçbir şey olmaz’… Zaman onları yavaş yavaş 

öldürürken, yapabilecekleri tek şey zaman öldürmektir… Birinci dünyanın –küresel 

işadamlarının, küresel kültür yöneticilerinin ya da küresel akademisyenlerin giderek 

daha fazla kozmopolit hale gelen yersiz yurtsuz dünyasının – sakinleri için, devlet 

sınırları yerle bir olmuştur; çünkü bu sınırlar dünya malları, sermayesi ve finansı için 

kaldırılmıştır. İkinci dünya sakinleri için ise göç kontrolü, oturma izni yasaları, 

‘temiz sokaklar’ ve ‘sıfır hoşgörü’ politikaları ile örülmüş duvarlar giderek 

yükselmektedir; onların arzuladıkları yerlerden ve düşledikleri kurtuluştan ayıran 

hendek giderek derinleşmekte, üzerinden geçmeye kalkıştıkları, her köprünün 

aslında açılır-kapanır olduğu meydana çıkmaktadır…”75

Modern dünyanın ilk küresel dizaynı Rönesans döneminde Hıristiyanlık 

olurken, onu Aydınlanma çağının Avrupa’nın dünyanın geri kalanını 

‘medenileştirme’ projesi takip ediyor. Hıristiyanlığın kozmopolitanizmini Francisco 

de Vitoria temsil ederken, medenileştirme projesinin kozmopolitanizmi Immanuel 

Kant tarafından yaratılıyor. Modernitenin her iki döneminde de, kozmopolitanizm ilk 

önce dini olarak daha sonra ise seküler bir proje seküler bir proje olarak yer alırken, 

bu dönemler ise aynı zamanda modern sömürgeciliğin yaratıldığı dönemler oluyor. 

 

 Otuz Yıl Savaşlarının 1648 Westphalia Barış Anlaşmasıyla sonuçlanması ve 

1789 Fransız Devrimi modernitenin doğal hukuk ve ideal toplum anlayışının 

şekillendirirken, eski Rönesans dönemi düşüncelerinin yerlerini Aydınlanma 

döneminin yeni düşüncelerine, Güney Avrupa’nın yerini Kuzey Avrupa’ya 

bırakmasında, Atlantik ticaretinin kapitalist genişlemenin yolunu açmasında ve 

Fransız, Alman ve İngiliz düşünürlerinin Avrupa’nın dışında kalanları merkez ve 

çevre farklılığını oluşturacak şekilde ele almaya başlamalarında dönüm noktaları 

oluyorlar. 18. Yüzyılda oluşan, Avrupa ile Amerika kıtası, Asya ve Afrika’nın 

‘oryantal’ toplumları arasındaki emperyalist farklılık ilişkileri kozmopolitan 

                                                           
75 Zygmunt Bauman, “Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları”, Çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul, 
Ayrıntı Yayınları, 1999, s. 101-102. 
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toplumun nasıl tahayyül edileceğini de belirliyor. Sömürgeci merkez ile sömürgeler 

arasında o dönemde oluşan farklılık günümüz düşünürlerinin ‘Öteki’sinde, son elli 

yılın Vietnam, Irak ve Afganistan’ın savaş alanlarında ‘Ötekiye’ uygulanan 

‘Evrensel İnsan Hakları’nda: 

“…Vietnam’da ki durumun ve onun yarattığı sonuçlar konusundaki Vietnam’da ki 

Savaş Suçları adlı kitabım 1967’in Aralık ayının hemen başında hem ciltli ve hem de 

karton kapaklı olarak yayınlandı… Ben ve arkadaşlarım durumu inceledikçe Birleşik 

Devletler’in Vietnam’a karşı tutumunun tamamen savunulamaz olduğuna ve savaşın 

yeni işkence yöntemleri kullanılarak daha önce eşi benzerine daha rastlanmayan bir 

vahşetle icra edildiğine daha fazla ikna olduk… Kore Savaşı sırasında Profesör 

Joseph Needham ve diğerleri tarafından gündeme getirilen, Amerikalıların savaşı 

yeni biyolojik ve kimyasal kitle imha silahların deneme alanı olarak kullandıkları 

yönündeki suçlamalara o zaman inanamamıştım… [Uluslararası Savaş Suçları] 

Mahkeme[si] üyeleri arasından bir grubu hunharlıkları soruşturmak için göndermeyi 

önerdiğinde, bu öneri Amerika tarafından yapılmış bir hunharlık olmadığı 

belirtilerek alaya alındı… Basın, askeri yetkililer, bir çok Amerikalı ve İngiliz hukuk 

bilginleri, Nuremberg’de uygulanan standartları benimseyeceklerine, subaylarının 

kadın ve çocukları yakarak öldürmelerine göz yumarak kendi onurlarına ve insanlığa 

daha iyi hizmet edileceğini telakki ettiler.”76

Sömürgeci yayılmanın 21. Yüzyılda bile sürdürülmesi, eski İngiliz başbakanı Tony 

Blair’in danışmanı Robert Cooper’ın yaptığı ‘yeni liberal emperyalizm’in gerekli 

olduğu, uluslararası normların dünyanın ‘postmodern dünya’yı içeren Avrupa Birliği 

ve A.B.D. dışında kalan bölgelerinde uygulanamayacağını ve Batı’nın dış 

politikasını çifte standartlara göre düzenlemesi gerektiği çağrısıyla

  

77

                                                           
76 Bertrand Russell, “Autobiography”, London, Routledge, 2000, s. 665-668. 

 ve bunun da zor 

kullanarak gerçekleştirilmesi gerektiğinde  

77 Robert Cooper, 'The new liberal imperialism', "The New Liberal Imperialism", The 
Observer, April 7, 2002, (Çevrimiçi) http://www.guardian.co.uk/world/2002/apr/07/1, 01 
Eylül, 2010. 
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“Dürüst olalım, Afganistan’a imparatorluk hükümranlığını empoze etmeliyiz. 

Afganlar, kültürel, siyasi ve hatta dini değerlerimizin empoze edilmesinden 

yararlanacaklardır”78

söylem ve pratikleriyle günümüzde de sürdürülmektedir. 

    

 Modern dünya sisteminin iç yüzü siyasal yapı olarak bazı devletlerin 

diğerlerinden daha güçlü olduğu, kapitalist dünya ekonomine dayalı hiyerarşik, 

eşitsiz, kutuplaştırıcı bir sistem olmasında yatar. Sermaye birikim sürecini sürdürmek 

için güçlü devletler zayıf devletlere çıkarlarını dayatmaktadırlar ve bunun tam adıysa 

emperyalizmdir. Bu emperyalizm ideolojik planda ‘medenileştirme’ ya da 

‘demokrasi götürme’ adı altında, Öteki’nin ‘evrensel normlara’ uyması gerektiği 

belirtilerek etikleştirilmeye çalışılmaktadır. Burada ilginç olan husus ise evrensel 

olduğu söylenen değerlerin her zaman sömürgeci gücün değerleri olmasıdır.79

 Modernitenin kendiliğinden akılcı ve özgürleştirici bir toplumsal düzen 

getireceği fikri Avrupa burjuvazisine hayran ve onun çıkarlarını vicdanla 

bağdaştırmakta oldukça maharetli Voltaire gibi Aydınlanma filozofları tarafından 

ileri sürülmüştür.

 

80

“… Benim eleştirimin hedefi, başkalarının söz hakkına sınır getirmeden onların 

konuşmasını sağlamaktır. Sömürgecilik döneminden bu yana başkalarından büyük 

bir maharetle söz etmiş ve onları egzotik –kendi hakkında söylemde bulunamayan 

kişi- haline getirmiş emperyalist bir söylem daha vardır… Onlar evrensel söylemin 

emperyalizmini ya da belli bir egzotizmini benimsemek zorunda kalmışlardır… 

 Fakat modernitenin, akılcı olmaktan daha ziyade insanın bilinç 

altındaki vahşeti ortaya çıkaran, sömürgeci ve katliamcı bir başka yüzü daha vardır: 

                                                           
78 Philip Hensher, "Let's be honest: we need to impose our imperial rule on Afghanistan", 
The Independent, 17 October 2001, (çevrimiçi) 
http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/philip-hensher/philip-hensher-lets-be-
honest-we-need-to-impose-our-imperial-rule-on-afghanistan-631620.html, 01 Eylül 2010. 
79 Immanuel Wallerstein, "Cultures in Conflict? Who are We? Who are the Others?", 
Journal of the Interdisciplinary Crossroads, Vol. 1, No. 3, December, 2004, s. 510–512. 
80 Alain Touraine, “Modernliğin Eleştirisi”, Çev. Hülya Tufan, İstanbul, Yapı Kredi 
Yayınları, 1994, s.37.  
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XIX. Yüzyıldan itibaren Batı’ya özgü düşünce şemaları ve siyasi biçimler, temel 

iktisadi mekanizmalar, sömürgeleştirmenin uyguladığı şiddet yoluyla 

evrenselleştiğini söylemek gerekir, ya da diyelim ki, çoğu zaman, fiilen evrensel 

olmuşlardır. Batı’dan anladığım budur; tuhaf ve şiddetli yazgısı sonuçta kendini 

görme, düşünme, söyleme ve yapma tarzını tüm dünyaya dayatmak olan dünyanın 

bu küçük parçası…”81

Postmodernist düşünce terörü ussal bir kılığa büründüren mitsel akıl dışılığı içinde 

gizlediği için modernist düşünceyi eleştirerek modernitenin sınırlarını açığa çıkarır: 

 

“Doğa insanları yabancı denetimine tâbi olmaktan (naturaliter maiorennes) çoktan 

azlettiği halde tembellik ve korkaklık yüzünden insanların büyük bir bölümü 

hayatlarını olgunlaşamamış olarak sürdürmekten mutluluk duyarlar. Aynı nedenden 

ötürü başkalarının onların koruyucuları şekline bürünmesi ne kadar da kolaydır. 

Olgunlaşamamış olmak ne kadar da rahattır!...” 82

O zaman Kant’a şu soruyu sorma hakkını kendimizde görmez miyiz; soykırıma tabi 

tutulan Amerika kıtasının yerli halkları, A.B.D.’ye köle olarak getirilen zenciler ya 

da kitle halinde imhaya tabi tutulan 20. Yüzyılın Vietnam ile 21. Yüzyılın Irak 

halkları acaba olgunlaşıp sömürgeci olamama suçunu mu işlemişlerdi? Kant başka 

eserlerinde de Avrupalı olmayan Ötekine karşı önyargısını sürdürmeye devam eder: 

 

“Sıcak iklimlerde insan her açıdan çok daha çabuk olgunlaşsa da ılıman iklimlerlerde 

ulaştığı mükemmelliğe erişemez. İnsanlık mükemmelliğin en üst derecesine beyaz 

ırkla ulaşır. Sarı Hintliler biraz daha az yeteneklidirler. Zenciler onlardan daha aşağı, 

Amerika’nın bazı halkları zencilerden bile aşağıdır… Burmalı kadınlar edepsiz 

elbiseler giyer ve Avrupalı tarafından hamile bırakılmaktan gurur duyar, Hotantolar 

                                                           
81 Michel Foucault, “İktidarın Gözü”, Çev. Ferda Keskin,  İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 
2003, s. 74 ve 152.  
82 Immanuel Kant, “An Answer to the Question: ‘What is Enlightenment?’", Çev. Mary J. 
Gregor, 1996, http://www.marxists.org/reference/subject/ethics/kant/enlightenment.htm 
(Çevrimiçi) (01 Eylül 2010) 
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çok pistir ve kokularını çok uzaktan bile duyabilirsiniz, Java’lılar hırsız, dolandırıcı 

ve alçaktırlar, bazen öfke ile kabarırken, bazen de korkudan iki büklüm olurlar…”83

 Kant’ın bu halkları ve sınıflama anlayışı ise onun kozmopolitanizmi 

problemli hale getirir. Kant’a göre, bir açıdan, Sonsuz Barış bir araya gelecek 

milletlerin karakterlerine bağlıdır, İngiltere, Fransa ve Almanya en mükemmel 

uluslar olarak Kant’ın önerdiği federasyonun asli üyeleri olurlarken, ötekiler ancak 

medenileştikten sonra bu federasyona üye olabileceklerdir. 

   

 Kant’ın adalet, haklar, eşitlik ve küresel barış yönündeki ilerici fikirlerine 

katılmamak mümkün değildir, fakat bunların içinde ki gizli ırkçı ve emperyalizme 

meşruluk sağlayan önyargıları da temizlemek eleştirel kozmopolitanizmin görevi 

olmalıdır. 

 Günümüzde adalet, eşitlik ve haklar ile dışarıda bırakılmışlık sorunları 

ilişkilerinin eşitsizlik sürekliliği bağlamında sürmektedir: 

“20. Yüzyılın tarihsel-coğrafi kanıtları, aşırı birikim düşüncesiyle büyük ölçüde 

uyuşmaktadır. Fakat asıl ilginç olan, Lüksemburg’un formülasyonudur. Kapitalizm 

kendisini istikrara kavuşturmak için daima ‘kendisi dışında’ bir şeye ihtiyaç duyduğu 

fikri irdelenmeye değer. Özelilikle Hegel’in düşüncesine göre, içsel diyalektiği, 

kapitalizmi dışsal çözümler aramaya zorlamaktadır. Örneğin Marx’ın endüstriyel 

yedek ordunun [industrial reserve army] oluşmasıyla ilgili argümanını ele alalım. Bu 

ordu çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Nüfus artışı önemli bir etmendir. 

Sermaye, köylüler arasından ‘yedek güç’ toplayabileceği gibi, yayılarak 

sömürgelerdeki ya da diğer dış ortamlardaki ucuz iş gücünü seferber edebilir. Bunu 

başaramayan kapitalizm, teknolojik değişim gücünü kullanarak ve işsizliğe (işten 

çıkarmalara) yol açacak yatırımlar yaparak, doğrudan işsizlerden oluşan bir 

endüstriyel yedek ordu yaratabilir. Bu işsizlik ücretler üzerinde aşağı doğru baskı 

uygular ve böylece sermaye için yeni kâr fırsatları yaratır. Üste anlatılan durumların 

hepsinde kapitalizm, birikim için ‘kendi dışında bir şeye’ ihtiyaç duyar; fakat son 

                                                           
83 David Harvey, “Cosmopolitanism and the Banality of Geographical Evils”, Public 
Culture, 12 (2), 2000, s. 533. 
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durumda işçileri, belli bir zaman kesitinde birikim amacıyla onlardan yaralanmak 

için önceki bir zaman kesitinde sistemin dışıma atar. Bu durumu çağdaş postmodern 

siyasi kuramın kavramlarıyla anlatacak olursak, kapitalizm mutlaka ve daima kendi 

‘ötekisini’ yaratır diyebiliriz. Dolayısıyla kapitalizmin istikrarı için bir tür ‘ötekinin’ 

gerekliliği fikri birikimle ilgilidir. Fakat kapitalizm ya zaten mevcut ‘ötekilerden’ 

(kapitalist olmayan toplumsal oluşumlardan ya da kapitalizm içindeki henüz 

proleterleşmemiş kimi sektörlerden –örneğin eğitim- yaralanır ya da ‘ötekini’ 

yaratır…”84

Sorun ise; bir yanıyla marjinalize edilmiş, ötekileştirilmiş, sessizleştirilmiş 

çoğunluğun bir yandan bu halinden nasıl kurtulabileceği ve dönüştürücü bir projenin 

üyesi olarak kozmopolitan projeler üzerinde nasıl söz sahibi olacağıdır. 

 

 Eleştirel kozmopolitanizm bize bu faklılıkların oluştuğu dışlanmışlık 

bölgelerini temel alarak yukarıdan aşağıya küresel dizayn projeleri ile hesaplaşmayı 

önermektedir. Bunun için ilk yapmamız gereken ‘kültürelci’ analizlerin mevcut 

hiyerarşik eşitsiz küresel sistemin sürdürülmesinde oynadığı rolü ortaya koymaktır.  

 Dünyanın geri kalanına kendi evrenselciliklerini güç kullanarak dayatmak 

isteyenler bize küresel güç hiyerarşilerinin kültür, yetenek ve ahlaki erdem 

farklılıklarından kaynaklandığını söylemektedirler. Bu kültürelci teorilerin kaynağını 

19. Yüzyıl öjenetik düşüncesinde bulmak mümkündür. Naziler öjenetik düşünceyi 

“yaşanmaya değmeyen hayat”85 kavramını da icat ederek mantıksal son kertesine 

kadar uygulayınca, bu düşünceler bir ara gözden düşse de bunun yerini günümüzde 

kültürelci düşünceler almıştır. Küresel siyasi ve ekonomik gücü elinde bulunduranlar 

bize, şimdilerde, bu gücün kültürel farklılıklardan kaynaklandığını 

söylemektedirler.86

                                                           
84 David Harvey, “Yeni Emperyalizm”, Çev. Hür Güldü, İstanbul, Everest Yayınları, 2003, 
s. 117-118. 

 Bu ise küreselleşmeyle ilgili her tartışmamın kapitalizm 

85 Giorgio Agamben, “Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat”, Çev. İsmail 
Türkmen, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2001, s.178-187. 
86 Immanuel Wallerstein, "Cultures in Conflict? Who are We? Who are the Others?", Journal 
of the Interdisciplinary Crossroads, Vol. 1, No. 3, December, 2004, s. 512. 
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gerçeğini içirmesi gerekliliğini gözlerden saklamaktadır.87 Sorunu bu şekilde ortaya 

koyunca, eşitsizliği üreten ilişkileri çözümlememiz gerektiği ortaya çıkar. Eleştirel 

kozmopolitanizm bize küresel kapitalizm tarafından kontrol edilen bir dünyada 

hegemonik güç ilişkilerinin nasıl oluştuğunu sorgulamamız gerektiğini 

söylemektedir. Bu bağlamda, insan hakları, demokrasi ve kozmopolitanizm 

tartışmalarına, artık Batı’nın sunduğu içeriği olduğu gibi kabul etmek yerine, kuzey-

güney, ırk ve cinsiyetçiliğe dayalı farklılıkları üreten güç ilişkilerinin sorgulayarak 

katılmanın zorunlu olduğunu, aksi takdirde, Batı’nın hegemonisinin ve onun kendi 

tikel değerlerini dünyaya, ekonomik sömürü ilişkilerini sürdürmeye yarayacak 

şekilde, dayatmasının önüne geçmenin mümkün olmadığı88 ve bunun yanında da bir 

mücadele stratejisi olarak da bu küresel güç ilişkileri ile tek bir küresel merkezi 

hedefleyerek değil bir çok değişik açılardan ve çok boyutlu olarak mücadele edilmesi 

gerekliliğini ortaya koymaktadır.89

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Frederic Jameson, “Globalization and Political Strategy”, New Left Review, 4, July-
August 2000, s. 60. 
88 Chantal Mouffe, “Democratic Politics and Agonistic Pluralism”, Seminario 
interdisciplinar O(s) Sentido(s) da(s) Cultura(s), 18 Aralık 2009, (Çevrimiçi) 
http://consellodacultura.org/files/2009/04/texto_chantal_mouffe_eng.pdf , (01 Eylül 2010)  
89 Michael Hardt & Antonio Negri: "Marx's Mole is Dead! Globalisation and 
Communication", Eurozine, 13 Şubat 2002, (Çevrimiçi)  
http://www.eurozine.com/articles/2002-02-13-hardtnegri-en.html , (01 Eylül 2010) 
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SONUÇ 

 

Bu tezde kozmopolitan düşünce tarih içinde aldığı biçimleriyle incelenirken, 

aksayan ve ilk bakışta görülmeyen olumsuz yönleri eleştirel bakış ile saptanmaya 

çalışıldı. Bu tezde ortaya konulan bakış açısına göre kozmopolitanizm tek başına, 

mutlak, bir kavram olarak ele alınmak yerine siyasal, felsefi, sosyal ve uluslararası 

hukuk düşüncesinin tarih içinde aldığı biçimler, dünya ekonomisinin gelişimi, 

uluslararası sistemde hegemon konumda olan güçlerin çıkarları ile birlikte 

incelendiğinde kozmopolitanizm kavramını bütün boyutlarıyla değerlendirmek 

mümkün olmaktadır. Konuya bu şekilde yaklaşınca, bütün olumlu yanları ya da 

eksiklikleri ile hep bir arayış olduğu daha rahatlıkla anlaşılabilmektedir. 

Kozmopolitanizmin günümüzde aldığı biçim incelendiğinde ise, bütün dünyanın 

Ulrich Beck’in deyişiyle bir ‘kozmopolitanlaşma’ sürecinden geçtiği fakat bu sürecin 

kozmopolitan bir dünya toplumu kurulması olarak değil, toplumların ve siyasetin 

ulusallıklarını kaybetmesi ve tekrar ulusalcılaşması, etnisiteyi kaybetmeleri ve tekrar 

etnikleşmeleri, yerelliklerini kaybetmeleri ve tekrar yerelleşmeleri arasında süre 

giden karşılıklı bir etkileşim bağlamında90 ulusal toplumların içsel küreselleşmesi 

(internal globalization; globalization from within the national socities)91 olarak 

anlaşılması gerektiğidir. Kozmopolitanizm bir yandan siyasal statükoyu ve sosyal 

bilimlere şimdiye kadar hâkim olan toplumları ulus-devlet ile eklemleyerek sosyal 

bilimsel analiz açısından devletleri temel alan ‘metodolojik ulusçuluk’ anlayışını 

yıkıp yerine ulusu ve devleti temel almayan ‘kozmopolitan sosyal bilim’92

                                                           
90 Ulrich Beck, “The Cosmopolitan Perspective: Sociology of the Second Age of 
Modernity”, British Journal of Sociology, Vol. No. 51, Issue No. 1, January/ March 2000, 
s.79-105. 

 kurmak 

91 Ulrich Beck, “The Cosmopolitan Society and its Enemies”, Theory, Culture & Society, 
Vol. 19 (1-2), 2002. s. 17-44. 
92 Ulrich Beck, “Toward a New Critical Theory with a Cosmopolitan Intent”, 
Constellations, Volume 10, No 4, 2003, s. 453-468 
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isteyen bir radikal akım olurken, bir yandan da, özellikle kozmopolitanizmin 

yukarıdan aşağıya türü, bu projesini gerçekleştirme araçlarını küresel düzene hâkim 

siyasal ve ekonomik statükoya karşı direnme ve onu dışarıda bırakılanları da 

kapsayacak şekilde yeniden dönüştürülmesi imkânlarının üretilmesinde bulur. 

Kozmopolitanizmin, gerek Kantçı, gerek ise Kant’ın projesini revizyona tabi 

tutarak günümüze uyarlayan kozmopolitan demokrasi düşüncesinin içine düştüğü 

çelişkileri görerek gelişen aşağıdan yukarıya doğru, yeni eleştirel, dialojik, refleksif 

kozmopolitanizm ise modernitenin evrensellerini bir egemen tikelin projesi olarak 

görerek, şimdiye kadar büyük eşitsizliklere ve acılara yol açan, emperyal ve 

kürselselci dizaynlara karşı çıkarken,  farklılıklara ve Ötekinin sesine dinlemeye açık 

olan bir evrenselcilik ama bundan farklılıklar dikkate alındıktan sonra oluşan bir 

evrenselcilik diye özetlenebilecek ‘Ötekinin kozmopolitanizmi’93

Kozmopolitanizm, öte yandan, teorik bir çerçeve dışında belli yeni kurumların, 

yeni bir hukukun ve yeni pratiklerin ilk önce dünya ölçeğinde oluşturulmasına, daha 

sonra da bunların ulus-devlet, sivil toplum ve birey hakları alanına uyarlanmasına 

ihtiyaç duyar. İkinci Dünya savaşından sonra oluşturulmaya başlanan uluslararası 

kurumlar ile hukukun gelişimi ve bunların yanında özellikle 1990’lı yıllarda hız 

kazanan küreselleşmenin ulus-devlet ve onun daha alt katmanlarına yaptığı etki göz 

önüne alındığında ise kozmopolitanizmin gelişmekte ve yaşanmakta olan bir süreç 

olduğundan, bir ‘kozmopolitan durum’dan söz etmek olasıdır. 

 projesini ortaya 

koyar. 

1970’li yıllardan itibaren yeni bir ekonomik birikim dönemine girdiğimiz ve bu 

modelin tüm toplumları bütün açılarıyla dönüştürdüğü göz alındığında;  

‘kozmopolitan durum’un yaşanan bir süreç olarak,  bir yandan, daha önceki çelişki 

ve çatışmaları geçersiz kılarken, bir yandan da, bunların yerine yenilerini ürettiğini 

belirtmemiz gerekir. Barış, insan hakları, küresel yönetim, küresel ve yerel, evrensel 
                                                           
93 Euardo Mendiata, “From Imperial to Dialogical Cosmopolitanism”, Ethics & Global 
Politics, Vol. 2, No, 3, 2009, s. 241-258. 
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ile tikel’in teorileri ile bunların ne şekilde dünya pratiğine geçtiği ise ‘kozmopolitan 

durum’un iç çelişkilerini ve gerilimlerini yaratmaktadır. Teorik olarak ulvî olarak 

görünen; küresel hâkim güçlerce kendi çıkarlarına söylemsel kılıf olarak kullanılıp94

‘Kozmopolitan durum’un içsel çelişkileri iki tür yanılsamaya yol açmaktadır. Bu 

yanılsamalardan ilki, ‘kozmopolitan durum’u modernitenin ve birey haklarının 

ulaştığı doruk nokta olarak gören yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre; çok katmanlı 

demokrasi, insan hakları, ulus-sonrası vatandaşlık ve uluslararası hukukun işlerlik ve 

yaygınlık kazanmasıyla şimdiye kadar varolan tüm çelişki ve gerilimler aşılacaktır. 

İkinci yaklaşım ise gelişen ‘kozmopolitan durum’a karşı oluşan tepkilerden ya da bu 

durumu yadsıma eğilimlerinden oluşmaktadır. ‘Kozmopolitan durum’un yarattığı, 

gerek ekonomik, sosyolojik ve siyasal, gerek ise ontolojik sorunlara karşı gelişen 

popülist aşırı milliyetçi akımlar, ırkçılık ve köktendinci akımları bu sınıfa sokmak 

mümkündür. 

 

pratiğe aktarıldığında bir trajediye dönüşebilmektedir. 

Karşılıklı bağımlılıkların giderek artığı bir dünyada, teorik kozmopolitanizmi 

sınırları olmayan ideal bir kozmopolitan dünya toplumu yaratma projesi olarak 

almak yerine; siyasi ve ekonomik hegomoni, emperyalizm, savaşların, etnik ve dinsel 

düşmanlığın, tahakküm ve yoksulluğun hep var olduğu tarih sahnesine karşı, ilk önce 

etik bir duruş alma biçiminde çıkan bir projenin, tüm iç çelişkileri ve eksikliklerine 

rağmen 21. Yüzyılda insanlığa tekrar yaptığı bir çağrı: 

“Ne zaman, en azından adil ama hukukun ötesinde adil olan ve sonsuzluğuna karşı 

arzulanan dostluğu hürmet içinde yaşamamıza olanak sağlayacak özgürlük ve eşitliği 

hayata geçirmeye hazır hale gelmiş olacağız?”95

olarak değerlendirmenin daha uygun olacağı kanısındayız. 

  

                                                           
94 Robert Cooper, "The New Liberal Imperialism", The Observer, April 7, 2002, 
(Çevrimiçi) http://www.guardian.co.uk/world/2002/apr/07/1 , 01 Eylül, 2010. 
95 Jacques Derrida, “The Politics of Friendship”, Translated by George Collins, London, 
Verso, 2005, s. 306. 
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