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GÜNÜMÜZ KÜRESEL TOPLULUK OLGUSU BAĞLAMINDA GELENEKSELLİĞİN VE 
ULUSALCILIĞIN SORGULANMASI  

 

I. 

Kitle iletişim araçları ve küreselleşmenin bir sonucu olarak, günümüzde “toplum” 

kavramı anlamsal olarak önemli bir değişim yaşamaktadır. ‘Küresel topluluk’ kavramı, 

giderek ulusalüstü toplum özelliğini içermektedir. Bu anlamda küresel toplumun ya da 

“toplumsal toplulukun” en önemli özelliği olarak, coğrafik ya da politik bir birliğin varlığının 

zorunlu olmaması yönünü vurgulamak gerekir.  

İletişim ve küreselleşme olguları aynı zamanda bir toplumsal dönüşüme de yol 

açmaktadır. Dünyanın değişik bölgeleri birbirleriyle bağlantı içine çekildikçe, toplumsal 

dönüşümün etkileri adeta bütün yerküre yüzeyi boyunca yayılmaktadır. Dolayısıyla 

günümüz toplumlarının özelliklerini dile getirirken, bu küresel ya da toplumsal topluluk 

gerçekliğinin kendine özgü niteliklerinin ayırt edilmesi gerekir. Çağdaş yaşam koşullarının 

ve çağdaş gelişmelerin bir sonucu olarak, dünyanın çok değişik parçalarında yaşayan 

insanlar aynı bilgi birikimleriyle donatık bir durum alabilmekte, aynı değer ya da değer 

yargılarını paylaşabilmektedirler. Diğer yandan yine bu çağdaş koşulların ve gelişmelerin bir 

sonucu olarak, dünyanın, biçimsel ya da özsel olarak değişik “toplum”larına ait ve değişik 

toprak parçalarında yaşayan birey ve topluluklar, herhangi bir toplum ya da coğrafya 

parçasındaki gelişmeleri anında öğrenebilmekte ve eylemsel olarak ona ilişkin bir aktivite 

içine girebilmektedirler. Bütün bunlar, klasik toplum tanımlarının günümüz açısından 

anlamsal bir değişim yaşadığını ve artık küresel ya da toplumsal bir topluluk gerçekliğinin 

gündemde olacağını göstermektedir. Diğer yandan, sözü edilen bu toplumsal yaşamın 

küreselleşmesi aynı zamanda hiçbir biçimde tamamlanmış bir süreç olarak 

algılanmamalıdır. Modern toplumsal yaşamın düşünümsel yönü, toplumsal uygulamaların, 

bu uygulamalara ilişkin yeni bilgiler ışığında sürekli incelenip reforme edildiği ve bunun 

sonucunda karakterlerini yapıcı olarak değiştirdikleri gerçeğinden oluşmaktadır.1  

‘Toplum’ kavramı alanında oluşan bu anlamsal değişim, insanın bu değişime paralel bir 

biçimde, evrensel değerleri ya da en azından evrensel hukuk değerleri ve ilkelerini2 

kavrayabilmesi için uygun bir ortam yaratmaktadır aynı zamanda. Dostoyevski’nin “her 

insan herkes karşısında her şeyden sorumludur” sözü, gün geçtikçe ve özellikle ulus 

toplulukları insan topluluğuna biraz daha katıldıkça daha geniş ölçüde doğruluk 

kazanmaktadır.3 

 

                                                 
1
 Giddens, s. 40-41. 

2
 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Gürbüz, s. 3. 

3
 Sartre, s. 17. 



II. 

Modernitenin kendine özgü önemli karakterleri arasında, onun dinamizmini ifade eden 

toplumsal ilişkileri sürekli bir biçimde düşünümsel olarak düzenleme özelliğini vurgulamak 

gerekir. Modern dünyada iletişimsellik ve küreselleşme olguları, insanlararası ya da 

toplumsal ilişkileri sürekli olarak düşünsel bir temelde nesnel sunumlarla değiştirmekte; 

yerkürenin tüm parçaları bu değişimden etkilenebilmektedir. Modernliğe geçiş normatif 

düzene, başka bir deyimle hukuka öncelik ve üstünlük verilmesi zorunluluğuna da yol 

açmıştır aynı zamanda. Bu bağlamda normlar değerler yoluyla belirli sembolik simgelere 

bağlanıldığından dolayı, bu bağlantı kültürel oluşumun toplumsal yapı üzerindeki 

denetimini temellendirmektedir.4 Böylece hukuk, bir anlamda kültürel gerçekliğin yansıttığı 

temel kavramlar, daha doğru bir ifadeyle evrensel hukuk değerleri ve ilkeleri doğrultusunda, 

onlara ters düşmeyecek bir biçimde oluşma durumunda/zorunluluğunda kalmaktadır.  

 

III. 

Günümüz dünyasında kültürel ya da daha doğru bir ifadeyle yaşam biçimlerine ilişkin 

farklılıkların giderek azalmakta ve hatta ortadan kalkmakta olduğu bir realite olarak 

kendisini göstermektedir. Bunda, hiç kuşkusuz, kitle iletişim araçları ve küreselleşme 

olgusunun olumsuz yönde işlevselleştirilmesinin tek başına çok büyük oranda etkisi vardır. 

Günümüz insanlığı, trajik bir biçimde, evrensel hukuk değerleri ve ilkeleri alanında bir 

birleşme ve benzeşmeye doğru ilerleme sağlayacağı yerde, günlük yaşam biçimi ve 

kültürlerin benzeşmesi ve giderek aynılaşması yönünde bu enerjisini kullanmaktadır. Bu 

bağlamda önemle vurgulamak gerekir ki, günümüz dünyasının asıl olarak ihtiyaç duyduğu 

bilinç ve kavrayış, evrensel hukuk değerleri ve ilkelerinin, kuşkusuz yalnızca dünyanın belli 

kesimleri için değil tüm insanlar ve toplumlar için mutlak bir hak ve bağlayıcılık olarak 

kabul edilmesi gereğinin azimle savunulması hususudur. Dolayısıyla burada nesnel, genel 

geçerli ve evrensel olarak tüm birey, toplum ve ülkeleri bağlayıcı olması gerektiği belirtilen 

değer ve ilkelerin; diğer (sözgelimi estetik, dinsel, bilimsel, etik vb.) değer ve ilkeler değil, 

toplumsal yaşam esenliğine ve dolayısıyla toplumsal hukuk yapılanmalarına ilişkin hukuk 

değer ve ilkeleri olduğu hususu önemle kavranmak gerekir. Kuşkusuz tüm değer 

çeşitlerinde genel doğruluk savı olmakla birlikte, bunların genel doğruluk ve 

bağlayıcılıklarının, kendilerine özgü sübjektif ve bireysel tercihe dayalı özgün anlamları 

bulunmaktadır. Hukuktan bahsettiğimizde ise, tüm birey ve toplumların fiili olarak uymakla 

yükümlü oldukları bir yaşam düzenlemesi alanından bahsediyoruz demektir. Başka bir 

anlatımla, savunulması gereken, tüm insanlığın üzerinde birleşme ve uzlaşmaları gereken 

değer ve ilkelerin yalnızca hukuka ilişkin temel ve nesnel hukuk değerleri ve ilkeleri olması 

gerektiği hususudur. 

 

IV. 

Çağdaş yaşam biçiminin ve toplumsal yaşam koşullarının anlamsal olarak değişikliğe 

uğrattığı ve bu bağlamda sorguladığı önemli olgulardan bazıları ‘geleneksellik’, ‘yöresellik’, 

‘ulusalcılık’ gibi kavramlardır. Günümüzde hukuksal antropoloji, kültürel farklılıkların 

ötesine geçerek, hukuk alanında insanlığın ortaklaşa paylaştığı değerleri araştırmaya 

yönelmekte; tüm pozitif hukuk sistemlerinin değerlendirilme ölçütünü oluşturabileceği 

düşünülen ve “insan doğası”, “akıl” gibi kavramlardan kaynaklanan bir doğal hukuk 

anlayışının, daha somut bir ifadeyle evrensel hukuk değerleri ve ilkeleri yaklaşımının tüm 

insanlığa uygulanabileceği görüşünü de kapsamaktadır.5  

Geleneksellik olgusu en çok buyurganlığı ve dolayısıyla özgür insanî istence 

dayanmaması nedeniyle evrensel hukuk değerleri ve ilkelerinin oluşması ve algılanmasına 

olumsuz yönde etki etmesi açısından sorgulanmaya açıktır. Geleneğin buyurganlığı 

                                                 
4
 Parsons, s. 10-11. 

5
 Can, s. 15, 19; ayrıca bkz: Pound, s. 61. 



sürdükçe buna paralel olarak, bireylerin her birinin toplu varlığın yapısı içerisinde kısılıp 

kalmaları da devam eder. Bu durumda, bireylerin topluluğun dışına çıkarak kendi başlarına 

herhangi bir girişimde bulunabilmeleri de söz konusu edilemez. Bu koşullarda yaşayan 

birey artık kendi eylemlerinin sahibi değildir ve onun, başkalarınkinden ayrı, kendine özgü 

bir kişiliği olamaz. Böylesi bir ortamda, toplumsal organizmanın tüm üyeleri büyük oranda 

benzer, giderek özdeş durumdadır.  

Çağdaş toplumsal yaşam koşullarında, geleneksellik en çok düşünümsellik açısından 

sorgulanmak durumundadır: Artık, bir uygulama yalnızca geleneksel olduğu için 

onaylanmamakta; geleneğin haklı görülmesi ya da onaylanması, gelenekten 

kaynaklanmayan bir bilgi ve değer içeriğinin ışığında yapılmaktadır. Gerçekten de sözgelimi 

temel insan hak ve özgürlüklerinin evrensel bağlayıcılığı karşısında, gelenekselliğin ya da 

kültürel rölativizmin onaylanabilir bir alternatif olarak benimsenmesi söz konusu edilemez; 

temel insan haklarına karşıt bir gelenek, sadece gelenek olması nedeniyle hoş görülemez. 

Diğer yandan bu bağlamda özellikle gelenekselliğin “kötüye kullanılması” durumuna da 

dikkat çekmek gerekir: Bir realite olarak bakıldığında, “geleneksel” sav merkezli kimi söylem 

ve aktivitelerin, bir kişisel ya da siyasal çıkar aracı olarak kullanılabildiği de 

görülebilmektedir.6 

Ulusalcılığın olumsuz yönlerinin giderilmesi de, kuşkusuz çağdaş dünyanın en önemli ve 

güç sorunlarından birisi olarak kendisini göstermektedir. Teknolojik alanda ileri ülkelerin, 

istemeleri durumunda birbirlerini yıkacak başka araçları geliştirebilmeleri olanağının 

bulunması gerçeği, sorunu bir bakıma “nükleer silahların denetimi” sorunu olmaktan 

çıkarmaktadır. Günümüz dünyasında egemen devlet ve ulusların çoğunun, ulusalcılığı ve 

kendi “milli çıkarlarını” hümanizme ve evrensel insanlık idesine eşit değerde ve hatta ondan 

daha üstün ve öncelikli gördüğü, trajik bir realite olarak çağdaş insanlığın önünde 

durmaktadır. Belli bir ülke ya da toplumun yurtseverlerinin, öteki ülke ya da toplumların 

ulusalcılıklarını kötülerken kendi ulusalcılıklarını yüceltmeleri gerçeği de, ulusalcılığın 

doğasının kavranmasını güçleştirmektedir. Ulusalcılığın bu korkunç sonuçlarını 

dizginleyebilmek için, hiçbir ayrım yapılmadan tüm insanların değersel olarak eşit sayılması 

ve aynı haklara sahip olmaları gerektiğinin samimi ve dürüst bir biçimde kabul edilmesi ve 

bu doğrultuda muamelede bulunulması dışında herhangi bir yol ve yöntem 

bulunmamaktadır. 
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