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Giriş

Bu kitabın hikâyesi 2013 sonbaharında başladı. Arap Baha-
rı Ortadoğu’yu kasıp kavururken yeni koşullarda ama yeniden 
milliyetçilik ve mezhepçilik bölgeyi dönüştürmekte, Avrupa’da 
göçmen karşıtlığı ve yeniden yükselen ayrılıkçılık üzerinden 
milliyetçilik iki farklı koldan yükselmekteydi. Türkiye 2013’ün 
yazında Gezi’yle birlikte farklı bir momente tanıklık etmiş, 
Kürt meselesinde çözüm süreci aksaya tıksıra da olsa günde-
me girmişti. AKP o zaman 11 senedir iktidardaydı ve hem Türk 
kimliği hem de Kürt kimliği bir yandan Ortadoğu ve Avrupa’da 
olanlarla ilişki içinde bir yandan da kendine özel koşullarına 
bağlı olarak yenileniyorlardı. Bu koşullarda 21. yüzyılda milli-
yetçiliği hem kuramsal açıdan hem de pratikleri üzerinden ye-
niden tartışmanın akademik katkısının ve akademiye etkisinin 
son derece elzem olduğunu düşündük ve 2014 Nisan’ında An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bu kitapla aynı 
isme sahip “21. Yüzyılda Milliyetçilik: Teori ve Siyaset” başlık-
lı bir uluslararası konferans düzenledik.

Yoğun ilgi gören konferansımıza kendi alanlarında yetkin ve 
tanınmış akademisyenler çok değerli katkılar sundu; iki gün 
boyunca canlı ve epey verimli tartışmalar yapıldı. Okumakta 
olduğunuz bu kitabın ana kaynağı da bu konferans oldu; fakat 
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kitap sadece bu konferansa dayanarak derlenmedi. Kitaba katkı 
yapan yazarların pek çoğu konferansın katılımcıları olsalar da, 
aynı zamanda Will Kymlicka, Partha Chatterjee, Cuma Çiçek 
ve A. Celil Kaya da kitaba katkı sunmaya gönüllü oldular. Yu-
karıda bahsettiğimiz koşullar tüm devinimiyle devam ederken 
konferans katılımcılarının kitaba katkıları da elbette değişti ve 
dönüştü; konferans metinlerinin çok üzerine geçti.

Kitabı derlerken temel hedefimiz hem milliyetçilikle kuram-
sal açıdan ilgilenenlere hem de bölge siyaseti üzerinden ve te-
matik açılardan milliyetçiliğe bakanlara 21. yüzyılda milliyetçi-
liğin teorideki ve pratikteki tartışmalarının en azından belli bir 
bölümünü yansıtabilmekti. Bu minvalde kitabı 5 temel bölüm 
üzerine kurmaya çalıştık.

İlk bölüm milliyetçiliğin günümüzdeki kuramsal tartışma-
larına odaklanmayı hedefledi. Milliyetçiliğin modernizm, pri-
mordializm ve etno-sembolizm gibi artık gelenekselleşmiş üç 
ayaklı tartışması yerine, kuramsal olarak milliyetçilik tartış-
malarını kapandığı dar alandan çıkaran postkolonyal milliyet-
çiliğe, azınlık milliyetçiliğine ve feminist kurama dikkat çek-
mek istedik. Teori kısmının ilk ismi de Partha Chatterjee ol-
du. 2011’de basılan “Gerçek ve Ütopik Zamanda Halk” başlıklı 
kitap bölümünün çevirisiyle kitaba katkı sunan Chatterjee’nin 
çalışmasının iskeletini yakın zamanda kaybettiğimiz Benedi-
ct Anderson’la bir hesaplaşma oluşturuyor. Fakat bu, bir ça-
tışmadan ziyade takdir ve nezaket içeren akademik bir tartış-
ma aslında. Chatterjee, Anderson üzerinden klasik milliyetçili-
ğin hâlâ kutsanabilen ideal durumunu ütopik ve gerçek zaman 
kavramlarını odağa alarak, bu zaman ve uzam dahilinde halkın 
kendisini nasıl kurduğunu yine postkolonyal bir yerden ince-
liyor. Will Kymlicka ise “Geçiş Dönemi Adaleti, Federalizm ve 
Azınlık Milliyetçiliğinin İçselleştirilmesi” yazısında geçiş döne-
mi adaleti üzerinden hem dünyada hem Türkiye’deki çözüm 
süreçlerinde dikkate alınabilecek bir tartışma geliştirerek ge-
çiş dönemi adaletinin ulus inşası boyutuna dikkat çekiyor. Bu 
minvalde özellikle Batı modellerini olumlayan, fakat idealleş-
tirmeyen Kymlicka açmazlar üzerinden giderek azınlık milli-
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yetçiliğinin, bu milliyetçiliğin nasıl içselleştirilebileceğinin ve 
bir çözüm modeli olarak çokuluslu federalizmin altını çizerek 
hem günümüzde var olan örnekleri olumlu ve olumsuz boyut-
larıyla fotoğraflıyor hem de konu üzerine süregiden teorik tar-
tışmaları derinleştiren bir katkı sunuyor. Simten Coşar da özel-
likle Chatterjee ile benzer bir çizgiden hareketle çalışmasına 
evrenselin aklı reddetmeyen, esnekleştiren eleştirisiyle bir gi-
riş yaparak feminizmin milliyetçiliğe, milliyetçiliğin feminizme 
bakışını irdeliyor. Bunu yaparken de kadının milliyetçi bağlam-
da sadece pasif bir özne olarak ele alınmasına dayalı klasikleri 
tamamen reddetmeden, ama yine sınırları genişleterek gidiyor 
ve kadınların milliyetçilikle aktif özneler olarak ilişkisini de ele 
alarak kitabın kadın ve milliyetçilik temalı diğer iki çalışması-
na teorik bir zemin hazırlıyor.

“Arap Baharı” ve Ortadoğu’da Ulusal Kimlikler bölümünde 
yer alan üç eserin odağında da “Arap Baharı” var. Hamit Bo-
zarslan 21. yüzyılda Ortadoğu’da öne çıkan Kürt, Türk, Fars 
ve Arap milliyetçiliğini de değerlendirdiği çalışmasında milli-
yetçiliğin bölgede yarattığı/yaratacağı açmazlara işaret ederek 
Arap Baharı sonrası yeniden şekillen Ortadoğu’ya dair öngö-
rülerimizi genişletecek bir pencere açıyor. Bozarslan’ın ardın-
dan Korany, Pan-Arabizmin kökenlerini ve Arap Baharı sonra-
sı Pan-Arabizmin farklılıklarını kaleme aldığı makalesinde bizi 
Ortadoğu’da yeni bir aktör olarak sivil topluma götürerek böl-
gede yükselen “yeni” milliyetçilikler için bu aktörün hem tari-
hine hem de gelişimine dikkat çekiyor. Ortadoğu bölümünün 
bir diğer makalesiyse Maria Holt’a ait. Holt, Arap-Müslüman 
kadınların milliyetçilik ve şiddetle ilişkisini ele alırken Filistin 
ve Arap Baharı üzerinden Ortadoğu’da siyasal hayatın artık da-
ha görünür olan sesine kulak vermemizi sağlıyor. Bunu yapar-
ken de kadının milliyetçilik tarafından sadece kurbanlaştırıl-
madığını, aynı zamanda yetkinleştirildiğini ön plana çıkararak 
milliyetçilik ve kadına dair tartışmaları sadece “korunan” üze-
rinden değerlendiremeyeceğimizi bize gösteriyor. Bu bağlamda 
Coşar’ın kuramsal katkısını Ortadoğu’da zenginleştirirken, son 
bölümde Çağlayan’ın katkısına da bir geçiş sağlıyor.
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Avrupa’da bugün en çok tartışılan konulardan birisi AB’nin 
geleceği ve bundan bağımsız olmayarak yükselen göçmen kar-
şıtlığı ile devletsiz ulusların ne olduğu/ne olacağı sorusu. Kita-
bın Avrupa’da Milliyetçilik: Yeniden Doğuş mu? başlıklı bölümü 
bu tartışmalar üzerinden hareket eden üç çalışmadan oluşu-
yor. İlki, Ephraim Nimni’nin kendi kaderini tayin hakkını de-
mokrasi kuramı ve kolektif haklar üzerinden tartıştığı makale-
si. Nimni bu çalışmasında Chatterjee ve Kymlicka’nın ilk bö-
lümde ele aldığı liberal temsili demokrasi tartışmasını derin-
leştiriyor ve ulusal azınlıklar ile yerli halklar üzerinden fark-
lı bir demokrasi mümkün tartışmasına katkı sağlıyor. Özellik-
le AB özelinden farklı açılıma dair argümanları Avrupa çapın-
da kimlik tartışmalarının nasıl evrilebileceğine, en azından da-
ha umutlu bir modele dair bizi bilgilendiriyor. Lakin daha son-
ra gelen iki makale, Fırat Mollaer ve Murat Çakır’ın makalele-
ri, Avrupa’da yükselen göçmen karşıtlığı ve radikal sağ gibi bu-
gün bölgede milliyetçiliğin öne çıkan en önemli tema ve aktö-
rü üzerinden bu umudun hayata geçirilmesi için gereken evre-
leri bizi düşünmeye yöneltiyorlar. Mollaer özellikle kapitalizm-
ırkçılık ve yeni ırkçılık üçgeninde kitabın ilk bölümünden iti-
baren yürütülen liberalizm ve/veya liberalizmin “cici” yüzü tar-
tışmasına devam ederken, Çakır da benzer bir zeminden hare-
ketle kapitalizmin günümüzdeki koşullarının sağ popülizmin 
yükselişine nasıl katkı sağladığını ele alıyor ve özellikle Alman-
ya üzerinden bir değerlendirme sunuyor.

Kitabın belki de Türkiye için en öne çıkan kısmını ise son iki 
bölüm oluşturuyor. İçinden geçtiğimiz günlerde son hızla ulu-
sal kimliğin yeniden biçimlendirildiği bir zeminde 21. Yüzyıl-
da Türkiye’de Türk Kimliği başlığı altında bu kimliğin hem kı-
sa bir tarihi verilmeye çalışılıyor, hem de AKP döneminde Türk 
kimliğinin inşası, terimleri, araçları ve nasıl bir yola evrilebile-
ceği tartışılıyor. Bu bölüm Baskın Oran’ın Türk teriminin dev-
let nezdindeki öyküsünü ele aldığı makalesiyle başlıyor. Oran 
ulusal kimliklerin tek bir terim altında nasıl farklı içeriklerle ve 
hangi miraslarla günümüze uzandığını ele aldığı çalışmasında 
bölümün diğer yazılarının hem temelini oluşturuyor hem de 
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yolunu açıyor. Tanıl Bora’nın çalışması Türk milliyetçiliği bağ-
lamında 2000’lerden itibaren özellikle İslâmcı muhafazakâr ke-
sim tarafından kullanılan “Beyaz Türklüğün” seyrini ve içeri-
ğini bizlere sunuyor. Bora’nın bu adlandırmanın ulusal kim-
likte nereye yerleştirildiği ve nasıl kabul edildiğine dair incele-
mesi Elçin Aktoprak’ın bir sonraki bölümdeki argümanına bi-
zi taşıyacak bir şekilde Türkiye’de milliyetçiliğin yeni mağlup 
ve galiplerini tartışmamıza vesile oluyor. Aktoprak AKP döne-
minde ulusal kimliğin nasıl şekillendiğini postkolonyal milli-
yetçilik üzerinden değerlendirerek, AKP’nin dinsel milliyetçili-
ğinin AKP’yi nasıl “bir ulusal kurtuluş aktörü” olarak resmetti-
ğini tartışarak günümüzde yükselen “Yeni Türkiye” tartışmala-
rına bir katkı sağlıyor. Bu bölümün son çalışması ise İlker Ay-
türk’ün “Post-Post-Kemalizm: Yeni Bir Paradigmayı Bekler-
ken” başlıklı çalışması. Aytürk, çalışmasında 21. yüzyılda Türk 
kimliği ve milliyetçiliği incelemeleri için hem bu çalışmaların 
şimdiye kadar takip ettiği yolu çiziyor hem de yeni bir yolun 
temel dinamiklerini belirleyerek önemli bir alan açıyor. İçin-
de yaşadığımız dönemin değişen ittifakları üzerinden okundu-
ğunda Aytürk’ün post-Kemalizm ve post-post-Kemalizm ayrı-
mı önümüzdeki yılları anlamlandırabilmek için bize temel bir 
giriş sağlıyor.

Genelden özele gidersek dünya, Ortadoğu ve Türkiye, Irak, 
Suriye, İran bağlamında 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinin en dik-
kat çeken hareketlerinden biri Kürt milliyetçiliği. Bu nedenle 
21. Yüzyılda Türkiye’de Kürt Kimliği başlıklı son bölüm, her ne 
kadar sadece Türkiye’yi merkeze alıyor görünse de, bölüm ma-
kalelerinden de görülebileceği gibi aslında yazılanların önemi 
ve etkisi yukarıda bahsedilen özelden genele uzanıyor. Bu bö-
lüm de aynı Türk kimliğine ayrılan bölümde olduğu gibi bir te-
rimin ve onun çevresinde şekillenen bir kimliğin farklı içerikle-
rini, yani Kürtlüğün farklı tanımlarını ele alan Martin van Bru-
inessen’in çalışmasıyla başlıyor. Bruinessen bu çalışmasında 
Irak ile Türkiye ve Suriye’deki Kürt hareketleri ile Kürt İslâm-
cılığını inceleyerek günümüzdeki “Kürtlüklerin” bir portresi-
ni çıkarıyor. Takip eden makalede Cuma Çiçek bu “Kürtlük-
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lerden” birine daha çok eğiliyor ve Kürt kimliği ile İslâm ara-
sındaki ilişkiyi Kürt ulusal kimliği ve AKP ile dinsel kimlikler 
ilişkisi üzerinden ele alarak bize günümüz Kürt milliyetçiliği-
nin önemli veçhelerinden birini anlamanın ve tartışmanın bir 
yolunu açıyor. A. Celil Kaya, Türkiye’deki Kürt ulusal kimliği 
ile siyasal partiler arasındaki ilişkiyi ele aldığı çalışmasıyla gü-
nümüzde Türkiye bağlamında hem Kürt kimliğinin evrelerini 
partiler üzerinden inceliyor hem de sunduğu çerçeveyle günü-
müzde gelişen ve/veya gelişecek olan Kürt hareketlerini ana-
liz edebilmek için bir temel hazırlıyor. Kaya’nın bıraktığı nok-
tada Joost Jongerden’in çalışması da aslında bu gelişen ve geliş-
mekte olana dair en öne çıkan iki kavrama, demokratik özerk-
lik ve demokratik konfederalizme bizi götürüyor. Jongerden en 
net şekilde bize bu kavramı hem kuramsal hem de pratik ola-
rak açıklayarak 21. yüzyıl Kürt kimliğinin devletle değil de ta-
bandan tavana inşa edilen/edilecek olanla birlikte nasıl yeniden 
biçimlendiğini/biçimlenebileceğini düşünme imkânı veriyor ve 
aslında Nimni’nin ikinci bölümdeki tartışmasını farklı bir yer-
den ve bir örnek üzerinden devam ettiriyor. Handan Çağlayan 
ise şu an Ortadoğu’nun en etkili kadın hareketi olan Kürt ka-
dın hareketini hem tarihsel olarak ele alırken hem de hareke-
tin günümüzde geldiği evreyi inceliyor. Çağlayan’ın çalışması 
ilk bölümde tartışılan milliyetçilik ve feminizm ilişkisini hem 
kuramsal hem de uygulamalı olarak bize ayrıntılandırarak 21. 
yüzyılda Kürt kimliğinin inşasında Kürt kadınların yerini ve 
rolünü tartışırken, bizi yeniden kadın ve ulus arasındaki gel-
gitli ilişki üzerine düşündürtüyor.

Yukarıdaki şekilde bölümleri tek tek ele alarak ana hattını çı-
karabileceğimiz kitabın tüm makaleleri kesen ortak noktası sa-
nırız yeni bir dünyada yine milliyetçilikle karşı karşıya olduğu-
muz ve tüm yazarların farklı konumlanışlarına rağmen bu ko-
şullara eleştirel bir mesafeden bakmaları. Bu nedenle kitabın 
ayrı bölümler olarak da okunabilmesi biçimsel bir amaç olarak 
bizi memnun etse de, bir bütün olarak kitabın böyle bir duruşa 
sahip olarak çıkması bizi onurlandırıyor; kitabı biz derledik di-
ye değil, bu eserler kitabın duruşunu öne çıkardığı için. Bu ne-
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denle öncelikle kitaba emek veren tüm yazarlara ne kadar te-
şekkür etsek az olur.

Öte yandan farklı nedenlerle kitaba katılamasalar da özellik-
le konferanstaki katılımlarıyla kitaba yansıyan tartışmalara kat-
kı sağlayan Abbas Vali, Mesut Yeğen ve Erhard Crome’a en iç-
ten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fikrimizi hayata geçirmemi-
ze destek olanlara da burada yer vermek isteriz. En başta Rosa 
Luxemburg Vakfı’nı ve özellikle Kadriye Karcı’yı anmamız ge-
rekiyor. Başından itibaren projemize inanarak bize maddi ve 
manevi olarak destek oldular, teşekkür ederiz. Bir diğer teşek-
kür ise bu maddi ve manevi katkıyı devam ettiren Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi ve Mülkiyeliler Birliği’ne gitmeli.

Ne dünya gündemi ne de Türkiye’ninki 2013 sonbaharından 
günümüze daha iyi gitti; hatta deyim yerindeyse her şey hızla 
yuvarlanarak kötüleşti. Saymakla bitiremeyeceğimiz tam da bu 
her şey nedeniyle kitabın derlenmesi düşündüğümüzden biraz 
uzun zaman aldı ve biz de bu süreçte kişisel badireler atlattık ve 
atlatıyoruz. Tüm bu süreçte bizi hem makalesiyle besleyen hem 
de sabrı ve nezaketiyle destekleyen Tanıl Bora’ya, İngilizce ma-
kaleleri Türkçeye çeviren Osman İşçi’ye ve elbette ailelerimize, 
İlhan Uzgel ve Özlem Sözal Kaya’ya teşekkür ederiz.

Bu süreçte bebeklikten çocukluğa geçenler ile aramıza yeni 
katılanlar oldu. Bu kitabı onlara hediye etmek istiyoruz; Can 
Meriç’e ve Aram Fırat’a. Milliyetçiliğin kanatmadığı bir dünya-
da büyümeleri umuduyla...

ELÇİN AKTOPRAK - A. CELİL KAYA

Ankara, Temmuz 2016


