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ESMA NUR KOÇAK 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

YÜKSEK LİSANS 

 

Çokkültürlü Vatandaşlık 

Bir Model Oluşturmak 

 Çokkültürlü vatandaşlığın tanımını yapmaya çalışırken aslında bu tanımın hangi 

şartlar gerçekleştiğinde ortaya çıkacağını ve sürdürülebilir hale getirilmesini konuşacağız. Bir 

bakıma çokkültürlü vatandaşlığın yaşayacağı ortamın temel özelliklerini ortaya koyacağız. 

Benim bu makalede öncelikli amacım bunun için bir model oluşturmak. Her modelin olduğu 

gibi bu modelinde kavramsallaştırmaya ihtiyacı vardır. Benim modelim çoğulcu devletin
1
 

çatısı altında olacaktır, bu devleti çokkültürlü vatandaşlık, çokkültürlü eğitim, müzakereci 

demokrasi, agonistik düşünce sistemi bütünleştirecektir. Bunlar hem çoğulcu devletin tabanını 

hem de çokkültürlü vatandaşlığın yaşama ortamını oluşturan unsurlar olduğu için bu 

makalede her bir kavram ele alınacak ve tartışılacaktır. Kısaca amacım sadece çokkültürlü 

vatandaşlığı tanımlamak değil aksine onun uygulanma alanını, düşünsel zeminini de tartışma 

hususudur. Bu konuda Parekh çizgisinde oluşumu yadsımayacağım. Parekh'te çokkültürlülüğü 

bir felsefe olarak ele alıp, devletin bütün işlevlerinin çokkültürlülük çizgisinde yeniden 

oluşturulması gerektiğini savunur.
 2

  Çokkültürlülük düşünce sistemi için devletin işlevlerinin 

yeniden oluşturulması gerekmekteyse, çokkültürlü vatandaşlığın yaşam alanı için çoğulcu 

devlet modelinin içerisinde tanımlamak ve her bir önemli unsurunu tartışmak yanlış bir 

düşünme olmayacaktır. Ayrıca devletin ulusal ve kültürel tek bir türü temsil etmesi olan ulus-

devletten, çokkültürlü vatandaşlığın merkeze alındığı çoğulcu devlete geçiş gerekmektedir. 

Yani kısaca benim çokkültürlü vatandaşlık tanımımın düşünsel zeminini, hayat bulacağı alanı 

da konuşacağız. Böyle bir inşa süreci zaten kendiliğinden bizi çokkültürlü vatandaşlığa 

götürecektir. 
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 Ben çoğulcu devleti ulusun devletten ayrılmış ve yerine çoğulculuğun gelmiş hali olarak kullanmaktayım. 
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 Çokkültürlü vatandaşlık konusunda dikkate aldığım iki temel eserde; Tarıq Modood
3
 

liberal kabuller olmadan ve kültürü merkeze almadan, kimlik ve etnik unsurları bilhassa dini 

unsurların çokkültürlü vatandaşlığa nasıl eklemleneceğini anlatırken, Will Kymlicka
4
 ise 

kültür çeşitliliğinden hareket etmiştir. Kymlicka, kültürden bahsederken aslında bahsettiği 

"toplumsallık kültürüdür". Yani hem kamusal hem de özel alanları kucaklayarak, üyelerine 

sosyal, eğitsel, dinsel, eğlenceye ilişkin ve ekonomik hayat dâhil olmak üzere tüm insan 

etkinliklilerinde anlamlı hayat tarzları sağlayan bir kültürden bahseder. Bu kültürlerde belli 

bir toprak parçası üzerinde yaşar ve ortak bir dile dayanır. Kymlicka, modern demokratik 

devletlerin ortak kimlik ve ortak bir dil ile oluşturulduğunu söyler. Bense çokkültürlülüğü ve 

kültürü, kimlik özellikle etnik kimlikleri, ulusal azınlıkları belirtmek için kullanacağım. Tarıq 

Modood'dan ayrılış noktam bütün bunları liberal kabuller içinde tartışacak olmam ve din ile 

ilgili tartışmalara girmeyecek olmamam iken; Kymlicka'dan ise kültürün bir parçasını 

oluşturan etnik kimliği ön plana çıkaracak olmam nedeniyle ayrıca ortak kimlik ve ortak dil 

oluşumuna da farklı baktığım için ayrılıyorum. Yine de bu iki eserin makaleme katkısını ve 

beni derin düşüncelere sevk etmiş olmasını inkâr etmeden geçemeyeceğim. 

Önce Tanıyalım 

 Adım adım inşa edeceğimiz süreçte ilk adımı kimliklerle atacağız. Kimlik siyaseti 

tartışmamızın ilk başıdır, bu siyasete takınılan tavrı değiştirme ihtiyacımız bizi çokkültürlü 

vatandaşlık tanımı yapmaya götürür. Kimlik siyaseti dediğimiz unsur aslında 20.yy sonlarında 

artan ve devletlerin ilgilenmesi gereken bir sorun olmuştur. Çünkü ulus-devlet kabulü ile inşa 

edilen devletlerin ve kurulan demokrasinin çoğunlukçu yapısı, devletlerin içindeki azınlıkların 

temsilini zorlaştırmış, kendilerini ifade etme alanları bırakmamıştır. Kimlik siyasetinin 

yelpazesi oldukça geniştir, yani bir önceki cümlede tek kelime olarak 'azınlık' adı altında ifade 

ettiğimiz, hak talebinde bulunan kitle oldukça geniştir. Kimlik politikasının yelpazesini 

bireylerin, göçmenlerin, mültecilerin, kadınların ve eşcinsellerin; dil, etnik, kültürel, bölgesel 

veya yerel kimliklerinin; yasal, siyasi ve anayasal tanınmasının mücadelesi kapsar.
5
 

Feministler, eşcinseller kısaca ulusun cinsel ve cinsiyet politikalarından mağdur olanlar; 

egemen ataerkil ve heteroseksist özel ve kamusal alana karşı olarak resmi ve maddi eşitlik 

yani kimlikle ilgili farklılıklarına eşit saygı istemektedirler, kendilerinin özel alana 

itilmesinden ziyade kamusal alanda da tanınmak, var olmak isterler. Azınlıklar ise; dillerinin, 
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kültürlerinin, etnik kökenlerinin ve dinlerinin tanınmasını ayrıca bunların temsil edilmesini ve 

korunmasını isterler. Göçmenler ve mülteciler ise sadece vatandaşlık hakkı değil aynı 

zamanda hâkim kültür tarafından asimile edilmemek isterler. 

 Görüldüğü gibi kimlik politikalarının çerçevesi çok geniştir. Biz bunların içinden etnik 

azınlıkları konuşacağız. Etnisite unsurundan dolayı onların dillerinin, kültürlerinin, etnik 

kökenlerinin tanınmasının üzerinde duracağız. Çünkü en başta bu bir kimlik siyasetidir; 

olduğu gibi olmak veya mirasına sadık kalmak ve aynı kabileden başka insanlarla sahip 

olunan ortaklığın kamu nezdinde tanınması için mücadele vermek.
6
 İlk olarak farklılıkları 

tanımamız gerekir. Tanınma ve kimlik ilişkili iki unsurdur. Tanınma bir başlangıçtır, yok 

sayılan ya da eşit olarak görülmeyen bir kimliğe karşı politika geliştirilmez. Taylor'ında 

değindiği gibi tanınma bir gereksinimdir.
7
 Tabi ki bizim ele alacağımız tanınma bir ülkenin 

vatandaşı olup, kimlik olarak dilsel, tarihsel yani etnik olarak tanınmamışları kapsamaktadır. 

Gerçekte çoğulcu devlet bu unsurlarla birlikte oluşturulur ve çokkültürlü vatandaşlık çoğulcu 

devlette farklı olma hakkını korur. Taylor söylemek istediğimizi iki kavramla ifade etmiştir. 

Bunlar "haysiyette eşitlik" ve "saygıda eşitlik" kavramlarıdır.
8
 Haysiyette eşitlik, her insanda 

ortak olduğu kabul edilen özelliklere başvurduğu için toplumsal cinsiyet, deri rengi gibi 

meselelere karşı yetersiz kalır. Saygıda eşitlik ise bireylerin arasındaki eşitlikten ilerler ve 

farklılıklarında önem taşıdığı anlayışı zemininde temellenir. Bu nedenle bizim toplumumuzda 

ve birçok toplumda haysiyette eşitlik mevcuttur ama yeterli değildir bu nedenle bizde tanınma 

politikamızı saygıda eşitliğe genişletmek istiyoruz. Çünkü bir kimliğin aşağılanması veya 

çarpıtılması ya da inkâr edilmesi, sanki o kimlik yokmuş gibi davranılması, tanınmaktan 

çekinilmesi veya yanlış tanınması da bir baskı biçimidir. 

 Kimliğimizi yani farklılıkların önem taşıdığı saygıda eşitliği ancak diyalog içinde 

çatışma ve müzakere ile tanıyabiliriz. Eğer talepler yalnızca herkesin karar verebileceği 

şekilde yanıtlanmaya gidilirse, azınlığın kaderini de çoğunluk belirler. Bununla birlikte nihai 

kararın çoğunluk ya da oy birliği ile alınması gerekir. Birincisi azınlığa haksızlıkken ikincisi 

ise ütopyacıdır.
9
 Bunun çözümü hukuk gücü ile desteklenen kararlardır, bu kararların ise 

çatışma sonucunda oluşan müzakere ile alınmış olması gerekir ki farklılık üzerinde anlaşmaya 

gidebilsin ve farklı kimliklere duyarlı kılınabilsin. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken şey 
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kimliklerin dönüşen/değişen unsurlar olduğunu yani taleplerin zaman içinde farklılaşıp 

değişebileceği hususunu göz önünde bulundurarak sürecin esnek olması gerekliliğidir. Bu 

anlaşmalar rijit unsurlar olarak algılanmamalı ve anlaşmalar tekrarlanabilir, tekrar 

görüşülebilir olmalıdır. Tek müzakerede alınabilecek kararlar olmadığından birden çok 

müzakere olmasına ayrıca masaya oturanların anlaşmaya açık olmasına ihtiyaç vardır. Azınlık 

çoğunluk karşılaşması değil eşitler karşılaşması olarak görülmelidir. Şunu kabul etmeliyiz ki 

etnik azınlıkların yaşam biçimlerini sürdürüp yaymaya hakkı vardır ve bu hakkı ellerinden 

almak hem savunulamaz bir davranıştır hem de direnmeye yol açması muhtemeldir. Çünkü 

kimlikler/kültürler insanların yaşamlarında ondan kolayca kurtulamayacakları şekilde 

derinden işlemektedir. Hoşgörü yeterli değildir, devlette dâhil kamu kurumlarının etkin ve 

destekleyici rol oynaması şarttır. Elbette kamu kurumlarına gelene kadar önce düşünme 

pratiğimizi değiştirmemiz gerekmektedir. 

Düşünce Biçimini Çoğulculaştıralım 

 Kimlik politikalarında müzakere sonucu doğru karar almaya gidene kadar birçok adım 

atmalıyız. Bunun içinse zihinlerimizin çoğulcu düşünmesi gerekir. Eğer çoğulcu düşünen 

insanlar haline gelirsek kimliğe karşı, medeniyete karşı v.b. rijit unsurlar barındırmayız. Bu 

tartışmalarda aklıma hep Saul Bellow'un, "Zulular, bir Tolstoy çıkardıkları zaman onu 

okuruz." cümlesi gelmektedir. Tolstoy çıkarmak gelişmiş olmanın, düşünüp, 

sorgulayabilmenin rijit şartı mı? Çoğulculuğa, fikir alışverişine, düşünsel zenginliğe, 

farklılıkları tartışmaya, gelişmeye, değişmeye, tartışarak çözüm üretmeye neden kapalıyız? 

Neden tek bir medeniyet, tek bir gelişmişlik düzeyi varmış kabulündeyiz? Ayrıca eğer tek bir 

gelişmişlik düzeyi varsa, onun ilerisi yok mu? Değişerek ve gelişerek (eşitlik, adelet, 

özgürlük) bugünlere geldiysek neden daha ötesi olmasın? Biraz postkolonyal eleştiriye girmiş 

olsa da benim sorularım aslında çoğulcu düşünmenin gerekliliğini ve bir noktada rijitleşmenin 

eleştirisini vurgulamak içindir. Daha iyisi daha ötesi olamazmış gibi ulus-devlette, tek 

kimlikte, sadece siyasal katılımı sağlayan vatandaşlıkta v.b. rijitleşiyoruz. Daha iyisini kimin 

üreteceği ve düşüneceğini söylememiz gerekirse Schlosberg'in
10

 "çoğulcu nesiller" diye 

tanımladığı günümüz çoğulcu düşünürlerinden de birkaç nesil ötesi diyebiliriz. Çünkü 

başlangıçta talep edilen şey, kimliklerin makul sınırlar içinde kendilerini savunabilmeleriyken 

şuan konuştuğumuz talep daha ötesidir, farklı kimliklerin eşit değerde olduğunu kabul etmek 

ve temsil hakkı tanımakla da kalmayıp değerli olduklarını kabul etmemiz gerekir. Taylor 
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 David Schlosberg, "The Pluralist Imagination", The Oxford Handbook of Political Theory, John Dryzek vd., 
OUP, 2006, s. 143. 
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çizgisinden giden K. Anthony Appiah'ın bu konuda ana düşüncesine değinmek isterim; her bir 

kimlik ötekinin içinde de vardır ve birbirleriyle etkileşerek oluşur.
11

 Bu nedenle aslında 

gelişmek ve zenginleşmek için ortaklıklarımızı ve farklılıklarımızı görmemiz gerekir. Hiç 

birimiz diğerimizden bağımsız, etkileşimsiz var olmuş değiliz, benzerliklerimizin değerli 

kılındığı gibi farklılıklarımızda değerlidir ve farklı olmak bizde antagonizmik refleksler 

geliştirmemesi gerekir bunu ileride tartışacağım. 

 Çoğulcu düşünmezsek, kimlikleri tanımamayı seçersek, farklılıkları dâhil etmezsek ne 

olur? Maalesef tek tipleştirmenin tarihte örnekleri en acı hatıralarımızı oluşturmaktadır. İdeal 

ve homojen bir yapı yaratmak için hükümetler tarih boyunca kültürel azınlıklara ilişkin çeşitli 

politikalar izlemiştir. Connolly'nin de değindiği gibi bu köktenciliğe sebep olur ve etnik 

temizlik, zoraki heteroseksüellik, suç ve cezanın ırkçılığı bunların hepsi köktenciliğin 

reaksiyonudur. 
12

 Biz bu nedenle çoğulculuğu savunuyoruz. Tanımayı sağlayan, saygıda 

eşitlik getiren bu çoğulculukta ulaşmak istediğimiz nokta ise Connolly'nin çoğulculuğu 

yeniden inşa ederken kavramsallaştırdığı ahlak yerine etiği koymak olacaktır. Geleneksel 

çoğulculuğun ortak ön kabullerden çıkarak farklılaşmasını eleştiren Connolly onun yerine 

tamamen farklı zeminlerden ve kabullerden gelerek yapılan bir tartışmadan bahseder. 

Gelenekselliğin getirdiği ahlak ve hoşgörü kavramlarını eleştirir. Çünkü ahlak köktenciliğin 

çekirdeğini oluşturur ve hoşgörüde diğeri ile karşılaşmayı, çatışmayı ve uzlaşmayı engeller. 

Hoşgörü tepkisizliği getirir. Dil, din, ırk, ahlakın getirisidir ve onlardan dışarı çıkıp 

düşünmemiz gerekir, bu nedenle bunlardan arınmış etiği yerine koymalıyız. Connolly'e göre 

bugünkü parçalanma, şiddet, anarşinin en büyük sebebi farklılık paradoksuyla siyaset ilişkisi 

değildir, bunu baskılayan doktrin ve hareketlerdir, bu hareketlerin altında yatan neden ise 

ahlaka verilen önceliktir. Farklı kabullerden gelerek tartışma söylemlerini nasıl kuracağımıza 

ilişkinde çoklu söyleşi terimini kullanmamız gerekir.
13

 Bu çokkültürcülüğün hoşgörüden veya 

farklı toplulukların birbirlerinin işlerine karışmadan bir arada yaşaması anlayışından daha 

fazlası olduğunun altını çizer. Söyleşi zorunlu olarak açık olmayı karşılıklı öğrenmenin 

olanağını, eleştiri süzgecinden geçirerek benimsemeyi ve bir çeşit karşılıklı değerlendirmeyi 

içerir.
14

 Çoklu söyleşiler görüşlerin örtüşmesine, kesişmesine kendi görüşünü başkalarının 

görüşüyle bir arada bulunmasının ışığında tadil etmesine ve yeni söyleşilerin başlamasına da 
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 K. Anthony Appiah "Identity, Authenticity, Survival: Multicultural Societies and Social Reproduction," 
Multiculturalism, Charles Taylor and Amy Gutman, Princeton University Press, 1994, ss. 149-163. 
12

 William Connolly, "Introduction: The Pluralist Imagination", The Ethos of Pluralization, University of 
Minnesota Press, 1995, ss. xi-xxx. 
13

 Tarıq Modood, a.g.e., s. 96. 
14

 Tarıq Modood, a.g.e., s. 96. 
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vesile olur. Kısaca şuan farklılıkların var olduğunu kabul eden, hoş görmek yerine farklı 

zeminlerden çıkarak tartışıp uzlaşan bir çoğulcu düşünceyi merkeze almaktayız. 

Demokrasiden Eğitime Çoğulculuk 

 Bu çoğulcu ortam demokrasi modeli olarak çoğunlukçu demokrasi yerine müzakereci 

demokrasinin gelmesiyle sağlanabilir. Siyasi kararların müzakere süreci boyunca eşit ve özgür 

vatandaşlara uzanması bu demokrasinin özelliğidir. Siyaset çatışma ve ayrışmaları barındıran 

topluluklar yaratıp her zaman dikkatini biz ve onlar ayrımına vermektedir. Carl Schmidt'in 

kavramsallaştırmasıyla siyasal alan "dost" ve "düşman" ayrımı ile tanımlanır.
15

  İlk etapta 

bundan net olarak ayrılamayabiliriz, ötekini tanımlamadan kendimizi tanımlamakta zorluk 

çekebiliriz; fakat Mouffeu çizgisinden giderek bu biz ve öteki ilişkisini dost ve düşmandan 

farklı şekilde kurabiliriz. Agonistik çoğulculuk ötekini yaratırken onu bir düşman değil bir 

muhalif olarak görür.
16

 Yani fikirleriyle mücadele ettiğimiz, kendi fikirlerini savunma hakkı 

olan bir öteki. Amacımız antagonizma diye tanımlayabileceğimiz düşmanlar arasındaki 

karşıdakini yok etmeye dayalı mücadeleye karşılık gelen düşünce yapısından çıkarak, 

agonizmaya yani muhalifler arası bir mücadeleye dönüştürmek. Müzakereci siyasetin ana 

hedefi antagonizmayı agonizmaya çevirmektir. Connolly'nin çoğulculuğunu tahayyül ettikten 

sonra bu demokrasi modelini konuşmamız ve düşünce yapımızın gelişim çizgisine 

değinmemiz elbette tesadüf değildir.  Keza Connolly'de çoğulcu ve demokratik katılımın 

agonistik bir modelinin, farklı vatandaşlarının daha fazla dâhil olmasını ve karşılıklı saygıyı 

teşvik edebileceğini iddia eder.
17

 

 Okumalarımı yaparken ve insanlarla konum hakkında konuşurken karşılaştığım bir 

soru üzerinde de yeri gelmişken durmak isterim. Azınlıklara hak verdiğimizde bu sefer daha 

ayrılıkçı bir hareket olacağı korkusudur. Aradaki farklı keskinleştirmiş olmuyor muyuz? 

Tarihe baktığımıza bugüne kadar bütünleştirmeye çalışmanın sonucu asimile etmeye 

çalışmaktan etnik temizlikle fiziksel olarak ortadan kaldırmaya kadar gitmiştir. Yani bu 

zamana kadar bütünleştirici politikaların daha doğrusu tek tipleştirici politikaların ayrılığa 

sebep oluşunun göz ardı edilmesi ve bu sorunun gündeme getirilmesi hayret vericidir. Aslında 

çokkültürlü politikalar sayesinde ve çizdiğim düşünsel zeminde tanınan azınlığın dışlanmasını 
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 Gianfranco Poggi, Modern Devletin Oluşumu, Sosyolojik Bir Yaklaşım, çev. Şule Kut ve Binnaz Toprak, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014, s. 20. 
16

 Chantal Mouffeu, "For an Agonistic Model of Democracy" Political Theorty in Transition, Ed. Noel E. Sullivan, 
Rouledge, 2000, ss. 113-130 
17

 William Connolly, a.g.e., s. xviii. 
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kaldırarak, dayanışmayı güçlendireceği ve siyasi istikrarı sağlayacağı öngörüsünde 

bulunabiliriz. 

 Böyle bir toplumun eğitimi de demokrasisiyle paralel olmalıdır. Çünkü eğitimin 

amacı; entelektüel merak, özeleştiri, savları ve kanıtları değerlendirip bağımsız bir karar 

oluşturabilme gibi insan yeteneklerini geliştirmek, başkalarına saygı ve farklı düşünce ve 

yaşam biçimlerine duyarlılık gibi tavırların gelişmesini sağlamaktır.
18

 Daha ortaokul 

sıralarındayken eğitim sistemimizin doğru olmadığı ve nasıl olması gerektiği üzerine fikirler 

yürütmekteydim. Aslında bireylere önce öğretilmesi gereken tartışma ve düşünme kültürüdür. 

Çok kabaca anlatmam gerekirse, başlangıçta bir tezi savunmasını istediğin kişinin bir adım 

ötesinde antitezini savunmasını söylemektir. Bu ona hem fikrinin değişebileceğini hem de 

savunduğu her şeyin doğru olmayacağını körü körüne bağlanmamayı gösterir belki de 

Hegel'in ünlü diyalektiği gibi, bu düşünce sisteminin içinden konunun tezini ve antitezini ince 

ayrıntılarıyla gören bireyler şuan ulaşmanın zor geldiği o sentezleri yaratır. Yani kısaca bizim 

çoğulcu düşünmemizin önündeki en büyük engel tek kültürlü eğitim sistemimizdir. 

Tekkültürlü eğitim eleştiri yeteneğinin gelişmesini engeller, dünyaya kendi kültürlerinin dar 

bakış açısından bakmayı öğrenen öğrenciler, bu bakış açısının kategorilerini de kendi 

normlarına göre yargıladıklarından ona gerçek anlamda eleştirel gözle yaklaşmazlar. 

Tekkültürlü eğitim, aynı zamanda saldırganlığı, duyarsızlığı ve ırkçılığı beslemeye 

eğilimlidir. Farklılıkları tehdit algılamaya sebebiyet verir. Bu nedenle çokkültürlü 

vatandaşlığın, müzakereci demokrasi ve çokkültürlü eğitim sistemiyle desteklenmesi gerekir. 

Çokkültürlü eğitim; eğitimi etkinleştirmek bir yana, kültürleri etnik kökenlerinden arındırarak 

bunları ortak bir insanlık sermayesi haline getirir. Aslında en temelde eğitim bize yalnızca 

otoriteye uyum sağlamanın gerekliliği öğretiyor, oysa siyasi egemenliği paylaşan bir 

demokrasi ideali için otoriteyi eleştirmelerinin gerekliliğini de öğretmesi gerekir.
19

 Çünkü 

demokrasi kültürünün gelişmesi buna bağlıdır. 

Çokkültürlü Vatandaşlığı Tartışmak 

 Elbette bu ana kadar tartıştığımız zeminden bir adım ötesine geçmemiz ve çokkültürlü 

vatandaşlığın içini doldurmak istediğimiz unsurları tartışmamız gerekir. Bu nedenle ilk başta 

vatandaşlık kavramını tartışacağız. Tarihsel olarak vatandaşlık, belirli bir siyasi topluluğun 

üyelik ayrıcalıklarıyla bağlantılıdır. Belirli bir statüye sahip olanların toplumsal yaşamı 

                                                           
18

 Bhikhu Parekh, a.g.e., s. 289. 
19

 Amy Gutman, Democratic Education, Princeton University Press, 1987, s. 51. 
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düzenleyen kolektif kararlarda diğer vatandaşlarla eşit olarak katılma hakkına sahiptir. 

Bellamy'e göre vatandaşlık demokrasinin bir biçimi olan siyasal katılımla geldi. Çünkü Antik 

Yunanda doğan vatandaşlık kavramıyla, Roma cumhuriyetindeki ya da ulus-devletle birlikte 

18. ve 19. yüzyıl da ortaya çıkan vatandaşlık kavramları birbirlerinden oldukça farklıydı. 
20

 

Demokratik sürece katılım için vatandaşlık gerekmektedir ama vatandaşlık kavramının içi ne 

kadar demokratiktir? Daha farklı ifade etmemiz gerekirse vatandaşlık kavramı azınlığın 

temsilini sağlamakta mıdır? Bir ülkenin vatandaşı olmak, kendi kimliğini ifade etmek için 

yeterli alan açmasını sağlamak aslında çokkültürlü vatandaşlık tartışmasının temelini 

oluşturmaktadır. Bu vatandaşlık kavramını demokrasimiz gibi, çoğulcu düşünme biçimimiz 

gibi değiştirmemiz, genişletmemiz gerekmektedir. Geçmişte vatandaşlık tanımında ırksal, 

cinsiyet ya da mülkiyet durumuna göre dışlamalar mevcuttu güncelde ise farkı etnik 

kimlikleri dışlamaktadır. Geçmiş zamandan bugüne dışlanan unsurlar fark edildikçe 

vatandaşlık kavramının içine dâhil edilmiştir, bu nedenle çokkültürlülüğün yani kimliklerin 

tanınmasının ve devam ettirilebilmesinin güvencesinin de buna dâhil edileceği umudunu 

taşımaktayım. 

 Nitekim bu nedenle T.H. Marshall, vatandaşlığın gelişim çizgisini ortaya koyduğu 

eserinde hata yapmıştır. Çünkü Marshall'a göre 18. yüzyılda sivil haklar vatandaşlığın 

kapsamına girmiştir, 19.yüzyılda siyasi haklar ve 20.yüzyıl sosyal hakların vatandaşlığa dâhil 

edilmesiyle ideal vatandaşlık yakalanmıştır.
21

 18. yüzyıldan 20. yüzyıla dışlanan hakların 

dâhil edilerek ilerlediğini savunan Marshall, sivil, siyasi ve sosyal hakları kapsayan 

vatandaşlığın toplumun tüm üyelerini kapsamış olduğunu düşünmüş ve ihtiyaçlarının 

tamamının karşılandığı yanılgısına kapılmıştır. Marshall için sosyal haklar daha önce 

dışlanmış olan grupların ortak bir ulusal kültürle bütünleşmelerini sağlayacak, böylece ulusal 

birlik ve bağlılık kaynağı olacaktı. Oysaki bir etnik azınlık maddi yetersizliklerden ya da oy 

kullanamamaktan, eğitim, sağlık hizmetleri alamamaktan ziyade etnik olarak tanınmayı 

önemsediği için 21. yüzyıl vatandaşlığında eksik vardır. Sınıf eşitsizliğini bitirmek 

toplumdaki bütün eşitsizlikleri bitirmedi, çünkü sosyal haklar ya da refah devleti güncel için 

panzehir değildi. Vatandaşlık Marshall'ın dediği gibi 20. yüzyıla kadar değişmiştir ama 21. 

yüzyılda da değişip gelişmesi gerekir.  

 Çokkültürlü vatandaşlık tanımından kastım Kymlicka'nın yurttaşlık kuramının üzerine 

inşa edeceğim vatandaşlığın çokkültürlülük haklarının dâhil edilme halidir. Yani liberal 

                                                           
20

 Richard Bellamy, Citizenship, Oxford University Press, 2012, s. 2. 
21

 T.H. Marshall, Class, Citizenship and Social Development,  New York : Doubleday & Company, Inc., 1964. 
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yurttaşlar yalnızca tercihlerini belirtmemeli ya da bazı tehditleri ileri sürmemeli; aynı 

zamanda siyasi istemlerinin gerekçelerini de açıklayabilmelidir.
22

 Bizim düşündüğümüz 

çoğulculuğa, müzakereci demokrasiye uyan bir yurttaşlık modelidir. Bu gerekçeler nedeniyle 

çatışma çıkabilir bu nedenle tarafların uzlaşma ve ödün verme konusundaki istençlerini yine 

çoğulculukla geliştirmemiz gerekir. Bunu da ancak yukarıda tartıştığımız zeminde yapabiliriz. 

Tanınma, dinlenme, çoğulcu düşünmek barış ortamını yaratmak için en önemli unsurlardır. 

"Birçok araştırma yurttaşların savlarının ve gerekçelerinin adil bir biçimde dinlendiğinde, 

başkalarını onların sözlerine ciddiyetle kulak verdiğine inandıklarında kendi istekleri 

dışındaki kolektif kararların meşruluğunu kabul etmeye hazır olduğunu ortaya koymuştur."
23

 

Kısaca bizim düşündüğümüz gibi bir vatandaşlık modelinin benimsenmesi çatışma 

yaratmanın aksine uzlaşmayı getirecektir. Ayrıca vatandaşların ortak bir düşünme deneyimini 

paylaşabildikleri gerçeği, yurttaşlar arasında sağlam bir bağ oluşturacak, karşılıklı diyalogu 

güçlendirecek ve duygudaşlığı arttıracaktır. Ama şu çizgiyi çekmemiz gerekir ki farklılıklar 

üzerine düşünmek, çatışmak, uzlaşmak asla farklılıkları ortadan kaldırmakla aynı şey değildir 

ve bizim amacımız farklılıklar üzerine düşünmek, çatışmak ve uzlaşmaktır. 

 Güncelde mevcut vatandaşlık anlayışı, farklılığı içinde eritmek anlamına geldiği için 

demokratik değildir. Kadıoğlu'nun değindiği üzere kimliklerin ortaya yayıldığı günümüzde, 

kimlikler yokmuş gibi davranmak yanlıştır.
24

 Demokrasinin gereklerinden biri de özellikle 

bizim düşüncemiz için zorunluluk halini alan bir unsur farklılıkları tanımaya açık olmaktır. 

Vatandaşlık bir kulübün üyeliği gibi görülmekte, bu kulübe ulus-devlet denmektedir.  Oysaki 

günümüzde insanlar farklı olmayı da sahip oldukları haklar içinde görmek istemektedirler ve 

ulus-devlet sınırlaması bunu yadsımaktadır. Bugün vatandaşlık kavramının ulus-devletten 

kopmasıyla istenen, benim çoğulcu devlet diye tanımladığım nokta farklılıklara yer açılması 

durumudur. Çünkü bugün ulus-devlet tam tersine siyasal katılımın önünde bir engel 

oluşturmaktadır. Siyasal katılımın artması içinse ulustan arındırılmış devlet önemli bir ön 

koşuldur. Vatandaşlık, bir haklar ve katılım pratikleri çerçevesinin yanı sıra, aidiyet ve 

söylemlerinden ve simgelerinden kendimizi bir ülke olarak imgeleme ve inşa etme 

biçimlerinden ve kimliklerin birbirlerini belirginleştirdiği ve kucaklayıcı kamu alanları 

yarattığı yollardan oluşması gerekmektedir. Vatandaşlık çatışmayı kesinkes sona erdirmekten 

ziyade onu farklı görüşlere açık olan bir tutumla ve görece barışçıl yollarla dizginlemenin ve 

idare etmenin bir yoludur.  

                                                           
22

 Will Kymlicka, "Yurttaşlık Kuramı", Çağdaş Siyaset Felsefesi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2016, ss. 398-452. 
23

 Will Kymlicka, a.g.e., 2016, s. 405. 
24

 Ayşe Kadıoğlu, Vatandaşlığın Dönüşümü, çev. Can Cemgil, Metis Yayınları, 2012, s.13. 
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 Bu vatandaşlık tartışmasınıın sınırlarını da çizmem gerekmektedir, çünkü benim 

vatandaşlık kavramsallaştırmam yine bir devlet içinde ve sadece ulustan arındırılmış 

şekildedir, küresel vatandaşlığa ulaşmaz. Ben bir devletin içindeki farklı kimliklerin, 

vatandaşlık sınırlarının içine dâhil olmasını savunuyorum. Devletin kendi içinde ezilen veya 

dezavantajlı olan farklı seslerin ve perspektiflerin etkili şekilde temsil edilmesi ve tanınması 

için mekanizmalar sağlanmasından bahsetmekteyim.
25

 Keza evrensel yurttaşlık düşüncesi 

yurttaşlığın farklılıklara açık, düşünsel olarak evrenselleşmiş, çoğulculaşmış bir 

vatandaşlıktan daha zor bir düşünce sistematiğini yaratır. Vatandaşlığı ulus-devletten 

ayırmaya gönüllü olsak da vatandaşlığın devlete içkin bir unsur olması nedeniyle küresel 

vatandaşlığın temel mantığında da aslında bir hata mevcuttur. Bütün farklılıklara rağmen 

küresel bir devlet haline gelebilen dünyada tanımlanabilir bir küresel vatandaşlığı 

düşündüğümüzde daha bir devletin içindeki farklılıkların kabulünü sağlayıp çokkültürlü 

vatandaşlık tahayyülünü bile kabul ettiremediğimiz güncel için ne yazık ki fazlasıyla erken bir 

düşünce olacaktır… 

 Vatandaşlık tartışmalarının sonucunda vatandaşlığın içine sivil, siyasi ve sosyal 

hakların yanı sıra dâhil etmek istediğimiz unsur çokkültürlülük haklarıdır. Başlangıçta 

komüniteryan düşünürlerin; bireyin, liberalizmin düşündüğü gibi atomize, çevreden bağımsız 

bir unsur olarak eleştirmesi ve grubu öne çıkarması ile çokkültürlülükte bir çıkış alanı 

bulmuştur. Komüniteryanlara birey eleştirisi hususunda katılıp liberal düşüncenin 

iyileştirilmesi gerektiğini düşünsem de çokkültürlülüğün liberal çerçevede savunulması 

taraftarıyım. Çokkültürlü vatandaşlık düşüncemi de diğer düşüncelerim gibi liberal kabuller 

altında tartışacağım. Çünkü bireysel hakları kaybetmemek unsuruna verdiğim önem sebebiyle 

komüniteryan düşünürlerden ayrılmaktayım. Bir gruba toptan bir ayrıcalık verdiğimizde o 

grubun kendi içinde temel hakları ihlal etmesi literatürde yoğun yapılan bir tartışmadır o 

nedenle bende etnik bir grubun tamamına bir devlet içinde özyönetim verilmesini doğru 

bulmuyorum. Çünkü grup, kendi içindeki bireylerin; özgürlüklerini, çeşitliliklerini, farklı 

düşünmelerini kısıtladığında ya da insan haklarını ihlal eden uygulamalara gittiğinde bunu 

gruba verilen ayrıcalığın arkasına gizleyecektir. Bu nedenle liberal temelde insan haklarını, 

temel hakları, hukukun güvencesini sağlayarak farklılıkları vatandaşlık kavramına dâhil 

etmeyi daha akıllıca buluyorum. Ortak amaçları benimsemiş olan bir toplum, liberal olabilir. 

Bu ortak amaçların illa ki ulus temeline dayandırılması gerekmez, çokkültürlülük içinde de 

                                                           
25

 Iris Marion Young, "Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship", Debates in 
Contemporary Political Philosophy: An Anthology, Ed. Derek Matravers and Jon Pike, Routledge, 2003, ss. 219-
239. 
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ortak amaçlar oluşturulabilir. Yeter ki, özellikle ortak amaçları benimseyenlere karşı 

davranılırken çeşitliliğe saygı gösterilsin; yeter ki temel hakları yeterince güvence altına 

alınabilsin. Bu amaçların hepsini bir arada gerçekleştirmeye çalışırken kuşkusuz gerilimler ve 

güçlüklerle yaşanacaktır. Ama böyle bir tutumu benimsemek olanaksız değildir; ayrıca 

özgürlükle adaleti ya da refahla adaleti bağdaştırmaya çalışan herhangi bir liberal toplumun 

karşılaştığından daha büyük sorunlar olmayacaktır.
 26

 

 Düşünce ağımız içinde çokkültürlü vatandaşlık tartışması yaparken liberal unsurun 

bütün tutumlarını kabul etmiş değiliz. Elbette içinden çıkarmak istediğimiz kabullerde 

mevcuttur. Ulusal azınlıklar temalı tartışmamızda liberal çerçevenin terk etmesi gereken bir 

kabul "iyi ihmalcilik" tutumudur.  Yani liberal kültür, bir dinin resmi olarak benimsenmesini 

dışladığı gibi başka olası kültürel bağlılıklara yeğlenen resmi kültürlere de izin vermez.
27

 

Aslında bu varsayımın ön kabulü de yanlıştır. Liberal devletin bir dine kayıtsız kaldığını 

söylemek ironiktir. Bu sorunu çözmüş gibi birde etnik konusunda böyle bir çözüm önermek 

gerçekçilikten uzaktır. Bu yüzden "iyi ihmalcilik" ilkesi benim çokkültürlülük konusu için 

kabul etmediğim bir liberal getiridir. Jeff Halev her ne kadar iyi ihmalcilik politikasının 

adaletten olduğunu söylese de
28

, Parekh'in de söylediği üzere; iyi ihmalcilik, kültürel 

tarafsızlık veya bırakınız yapsınlar politikası, baskın kültüre ayrıcalık tanır ve gerçek bir 

kültürler arası etkileşim için zorunlu olan gücü, kaynakların v.s. eşitliğini sağlamaz.
29

  

 Çokkültürlü bir toplum çatışan taleplerle karşı karşıyadır ve bunları adil tüm tarafların 

kabul edebileceği bir biçimde uzlaştırmayı sağlayacak bir yol bulma mecburiyeti vardır. 

Vatandaşları arasında güçlü bir birliktelik ve ortak bir aidiyet duygusu yaratması gereklidir 

çünkü aksi halde herkesi bağlayan kararlar alıp uygulayabilecek çatışmaları uzlaşmaya 

çevirebilecek birleşmiş bir topluluk gibi davranamaz. Bununda hukuksal açıdan güvenceye 

alınması gerekir ki çokkültürlü vatandaşlığın tanımlandığı ilk alan çoğulcu devletin anayasası 

olacaktır. Anayasa bir grup politik ilkeyi ilk ve son kez ortaya koyan ideolojik bir belge 

değildir, çünkü eğer öyle olsaydı yeni gelişmelerin önünü tıkardı. Bunun yerine anayasa 

otoritesi altındaki herkesin kabul edeceği kurallar bütünüdür. Toplumda yasal güvence altına 

alınmış adaletin tek kaynağı olan devlet; iş, ceza hukuku, eğitim ve kamu hizmetleri gibi 

                                                           
26

 Charles Taylor, a.g.e., s. 59. 
27

 Will Kymlicka, "Çokkültürlülük", Çağdaş Siyaset Felsefesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016, ss.478. 
28

 Jeff Spinner Halev, "Multiculturalism and Its Critics", The Oxford Handbook of Political Theory, John Dryzek 
vd., OUP, 2006, ss. 546-564. 
29

 Bhikhu Parekh, a.g.e., s. 283. 
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yaşamın her önemli alanında vatandaşlarına eşit muamele sağlamak zorundadır.
30

 Ama aynı 

zamanda vatandaşlık kavramıyla da bu eşit muameleyi sağlamalıdır. Gerçekten halkı temsil 

eden bir fikir yalnızca eşit vatandaşlar arasında kurulacak bir diyalogdan çıkabileceği gibi 

çokkültürlü bir biçimde oluşturulmuş ortak bir kültürde ancak onu oluşturan kültürler, 

yaratımına bir eşitlik ortamı içinde katkıda bulunursa ortaya çıkıp meşruiyet kazanabilir.
31

 

Özel yaşam ve kamu yaşamı farklı toplumlarda, hükümetin uygun ve sağgörülü desteğiyle, 

eşit kültürler arası etkileşim için gereken elverişli şartları yarattığında, çokkültürlü biçimde 

oluşturulmuş bir ortak kültür gelişmesi olasıdır.
32

 

 Şu ana kadar tartıştığımız birçok yerde vurguladığımız çokkültürlü vatandaşlığı 

sonuca erdirirken birkaç noktaya daha değinmemiz gerekir. Kymlicka eserinin Türkçe 

çevirisine özel belirttiği bazı noktalar bizim için büyük önem taşımaktadır. Özetlersek 

demokrasi, ekonomik, refah ve kişisel hoşgörü kuşkusuz kendi başlarına değerli, büyük 

meziyetlerdir. Ancak bunlar tek tek hatta hep birlikte, azınlık milliyetçiliği meselesine yanıt 

oluşturmazlar. Buna karşı çıkanlara göre Ukrayna'da Rusça konuşulanları ya da Türkiye'deki 

Kürtçe konuşanların taleplerini bir kenara bırakabiliriz; çünkü bir kere gerçek demokrasi, 

ekonomik gelişme ve hukuk düzeni rayına oturduktan sonra bu talepler yok olup 

gideceklerdir. Bu talepler gerçek meselenin bir yan ürünüdür. Ancak azınlık milliyetçiliğinin 

barışçı ve demokratik çözümünün başarılması ne kadar zor olursa olsun; alternatiflerinden 

kesin olarak daha iyidir. 
33

 Devlet dediğimiz unsur kültürel çeşitliliğin olduğu birden fazla 

ulusun yan yana yaşadığı bir unsurdur, homojen devletler dünyada çok nadir görülür. 

Devletlerde birden fazla etnik ulusun bulunmasına rağmen devletler ulus-devlet temelli 

kurulmuştur. Benedict Anderson'ın tanımladığı gibi aslında hayali cemaatler olan uluslar.
34

 

Vatandaşlığın içinde barındıran ulusal kimlik bizi, mevcudiyeti sanki hatırlanmayacak kadar 

eskilere ve sonsuz bir geleceğe uzanan bir şeylere bağlayarak, ölümsüzleştirir. Bu bağlamda 

eskileri temsil eden unsurun tek bir ulus olması gerekli değildir ve ortaklık üzerine inşa 

edilmesi zor olmayacaktır. Bu ortaklık üzerine inşa sonrasında çokkültürlü vatandaşlık, çok 

dilli bir devlet bize anlamlı gelecektir. 

  Farklı toplulukların üyeleri kendi kültürel kimliklerini korurken yalnızca vatandaşlar 

olarak değil, aynı zamanda geniş toplumun tam ve rahat üyeleri olarak, ortak bir kimliği 

                                                           
30

 Bhikhu Parekh, a.g.e., s. 268. 
31

 Irıs M. Young, Justice and the Politics of Difference, Princeton University Press, 1990 
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 Bhikhu Parekh, a.g.e., s. 286. 
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 Will Kymlicka, a.g.e., 2015, s. 25. 
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paylaşır ve serbest tartışmalarla yaratılmış, sürekli evrimleşen bir biz oluştururlar. Bu 

vatandaşlığın bize eşit derecede farklı olma özgürlüğü vermesi veya bu fırsatı kapsaması 

gerekir, insanlara eşit muamele etmenin bir adım ötesinde onu koruyacak öğeleri de içinde 

barındırmalıdır. Keza Kanada'nın Yurttaş Forumu bu konuda örnek alınabilir.
35

 Bu forumda 

Kanadalıların paylaştığı 7 değer mevcuttur. (1) Eşitlik ve hakkaniyet inancı; (2) istişare ve 

diyalog inancı; (3) uzlaşma ve hoşgörünün önemi; (4) çeşitliliğin desteklenmesi; (5) şefkat ve 

cömertlik; (6) doğal çevreye tutkunluk; (7) özgürlük, barış ve şiddete dayanmayan değişim. 

Bu inançlar temelinde tanımlanan bir vatandaşlık çoğulcudur, çokkültürcüdür. Tabi ki 

Connolly ile hoşgörünün etkisizliğinden bahsettiğimiz için bizim çizgimizde hoşgörü yerine 

çoğulcu düşüncenin gelişimi açısından farklılıklara saygılı olarak çatışma ve uzlaşmanın 

önemi mevcuttur. Çokkültürlü vatandaşlıkta bahsedilen eşitlik ise bütün zümrelerin 

ihtiyaçlarının ve hassasiyetlerinin hesaba katıldığı, bu nedenle bu zümrelerden her birinin söz 

konusu kuralları benimseyebileceği yani sağduyulu kuralların benimsendiği ve kuralların 

farklılıktan dolayı dezavantaj getirmeyen kurallar, normlar ve teamülden oluştuğu eşitliktir.
36

 

Kanada Çokkültürlülük Yasası bu konuya örnek verilebilir. Kanada toplumunun kültür ve ırk 

çeşitliliğine sahip yapısını yansıttığı yollu anlayışı benimseyip teşvik edeceği ve Kanada 

toplumunun her üyesine kendi kültürel mirasını koruma, arttırma ve paylaşma özgürlüğü 

tanıdığını bildirmektedir.
37

 Çokkültürcülüğün hoşgörü ve devletin tarafsızlığı fikirlerinin 

ötesine geçtiğini açıkça görmek gerekir ki onun getirdiği vatandaşlığın farklılıkları bilfiil 

desteklemesini, farklılıkların devam etmesini sağlaması gerektiği anlaşılsın.  

 Çokkültürlü yurttaşlık biçimleri oluşturulurken, karşılıklı öğrenmeye ve birbirinden bir 

şeyler devşirmeye, ödünç almaya olanak tanıyabilecek çeşitli öz kaynaklar oluşturulması 

gerekir. Ortak bir vatandaşlık sadece çeşitlilik barındırmaz, aynı zamanda çeşitliliği mümkün 

kılar ve korur. Eşit vatandaşlarla eşit bir yarışa girmeyi sağlar ve herkese makul yollarla haklı 

çıkabilecek diğer bir deyişle istediklerini verecek ortak yasalar ve politikalar koyar. 

Çokkültürlü vatandaşlık diğer kültürleri, dilleri dâhil ederek sözleşmeyi yeniden yapmanın 

gerekliliğindendir ve bunların dâhil edilmiş halidir. Çokkültürlü politikaların amacı ortak bir 

vatandaşlık kavramını daha kapsayıcı hale getirmek ve modern toplumları oluşturan çok 

çeşitli gruplar arasında aidiyet hissi yaratmaktır. Vatandaşlıktan ulusu arındırmamız, 

demokrasiden de ulus-devleti arındırmamız gerekir. "Biz, "biz" olarak kaldıkça "onlar"la 

                                                           
35

  Kanada Yurttaş Forumu, 1991, ss. 34-44, Aktaran, Will Kymlicka, a.g.e., 2015, s. 311. 
36

 Irıs Young, a.g.e., 1990. 
37

 Kanada yasal mevzuatı hakkında bilgi, Kanada Mirası Departmanı'nın web sayfasında yer alan belgelere 
dayanmaktadır, http://www.pch.gc.ca/-progs/multi/policy/act_e.cfm. Aktaran, Tarıq Modood, a.g.e., s. 33. 
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bütünleşemez, "biz"in gevşetilmesi ve onların içine sığabilecekleri, yeniden yapılandırılmış 

"biz"in parçası olabilecekleri kadar yer açılması gereklidir."
38

  

 Son olarak Taylor'ın dediği gibi aslında iki yüzyıl önce bu terimleri, şuan ki 

anlamlarıyla kullanacak olsak, atalarımız bize anlamayan gözlerle bakardı.
39

 Benimde 

savunduğum nokta bu yüzyılın ihtiyacının çokkültürlülük/kimliklilik olduğudur. Her yüzyılda 

ve her dönemde aslında o dönem ihtiyaç duyulan konular, tartışmalara konu olmuştur. 21. 

yüzyıldan birkaç asır sonra bu makaleler incelendiğinde o zaman neler tartışılıyormuş diye 

konu edinilecektir. Örnek vermek gerekirse oy hakkının var olmasından sonra onun 

genelleşmesi, kadınların, yoksulların v.b. azınlıkların ona dâhil edilmesi literatürde 

rastladığımız birçok tartışmadan sonra gerçekleşmiştir. Keşke geçmişte bunun olanaksızlığını 

ya da yanlışlığını savunanlara, şuan bizim için hayatın bir rutini haline gelmiş bir unsur 

olduğunu söyleyebilme fırsatımız olsaydı. Yani anlatmak istediğim bugün için zor diye 

düşünülen tartışmaların çözümlerinin gelecekte rutinin bir parçası olması çok olasıdır. Ama 

buna inananlar olarak bugünün imkânsızını tartışıp çözümünü düşünmedikçe yarının rutini 

kendiliğinden gerçekleşmeyecektir. Ben düşünsel zeminimi çeşitli tartışmalarla oluşturmaya 

çalıştığım bu makalede en başta bu amaç ile hareket ettim, çoğulcu devletler içinde var 

olacak, çokkültürlü eğitim ve müzakereci demokrasi ile çoğulcu düşünen çokkültürlü 

vatandaşlar da yarınların rutini olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Bhikhu Parekh, a.g.e., s.261. 
39

 Charles Taylor, a.g.e., s. 26. 
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