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Haktan Birsel  (2013), Kimlik Bataklığı (IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 

 ISBN 9752553651, 175) 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ardından modern bir ulus devlet anlayışı içinde 

yapılandırılan Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Antlaşması ile modern ulus arasında 

katılmıştır. 1923 yılından itibaren başlayan uluslaşma süreci, çok çetrefilli ve bir daha 

bozulmayacak bir forma dönüşerek günümüze gelmiştir.  

 

Cumhuriyeti yoktan var eden büyük Atatürk, kendisine inanan arkadaşları ile Misak-ı 

Milli sınırları içinde bir ulus devlet yaratmanın yanı sıra, bütün farklılıkları bir yana 

bırakan ve binlerce yılda oluşmuş ortak Türk kültürünü yeniden yeşertmiş ve Türk 

kimliğinin büyüleyici güzelliği altında bütün toplumu bir araya getirmeyi başarmışlardır.  

Dünya çeşitli dönemlerde önemli kırılma noktaları ile karşılaşmıştır. Birinci Dünya 

Savaşı sonrası bunların ilkidir. Ulus devletler ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında dekolonizasyon süreci yaşanmış ve bağımsız kalan birçok toplum, ulus 

devlete dönüşme sürecine girmiştir. Bu da ikincisidir. SSCB sonrası ise üçüncü kırılma 

noktasıdır. Yeni devletler ortaya çıkarken bir kısım topluluklar da mikromilliyetçilik 

hareketlerine girişmişlerdir. 

 

Günümüzde de bunun sancıları bütün devletler tarafından çekilmektedir ve belirsiz bir 

geleceğe kadar da çekilmeye devam edecek gibi gözükmektedir. Fakat şunu unutmamak  
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lazımdır ki, BM verilerine göre 1990 sonrası dahil dünya yüzeyinde 300’den biraz daha 

az ulus devlet vardır ve yenileri eklenmemektedir. 

 

1990 yılında SSCB’nin tarih sahnesinden çekilmesi, dünyanın siyasi yapısını tamamen 

değiştirmiştir. Orta Asya devletlerine aniden gelen bağımsızlıklar için Tacikistan devlet 

başkanı, “sanki gökten başımıza dev bir meteor düşmüştü” şeklinde bir benzetme 

yapmıştır. Gerçekten de ortaya çıkan bu yeni durum, bütün devletleri derinden etkilerken 

öngörülemeyen gelişmelere neden olmuştur.  

 

Yeni bir dönem başlamıştı ve bu dönem öncesinden çok farklıydı. Özellikle bir anda Orta 

Asya’da ve Balkanlar’da başlayan mikro milliyetçilik rüzgârları ulus devletleri ve milli 

kimlikleri yerlerinden sarsacak kadar güçlü esmeye başlamıştı. Dönemin ABD Başkanı 

Bush tarafından “Yeni Dünya Düzeni” olarak isimlendirilen bu dönem, öncelikle 

insanların ruhlarında değişimlere neden oldu.  

 

İnsan ruhunu etkileyen ve değişmesine neden olan veya daha pragmatik bir yaklaşımla 

önceden farklılıklarıyla problemsiz bir şekilde bir arada yaşayan insanlar, nasıl oldu da 

bir anda değişti ve başka arayışların peşine düştü? İşte iki yılı aşkın bir süreyi kapsayan 

araştırmaların sonuçlarını ortaya koyan bu çalışmada yukarıdaki sorunun cevabı 

aranmaya çalışıldı.  

 

Bu kapsamda, kitap, çok kültürlülük teorileri çerçevesinde çok boyuta ve değişken 

doğaya sahip olan kimlik mücadelesini kolay anlaşılır bir dille ve özellikle günümüzde 

Türkiye’mizin içinde bulunduğu çelişkilere açıklık getirmesi maksadıyla dört bölüm 

halinde hazırlanmıştır. Birinci bölümde kimlik kavramının arka planına ışık tutacak ırk, 

etnisite, ulus ve azınlık kavramları, ikinci bölümde etnik yapıların tarih boyunca yaptığı 

yolculuk, Üçüncü bölümde ulus ve uluslaşma süreçleri ve dördüncü bölümde ise 

azınlıkların uluslarla, ulusların da azınlıklarla mücadelesi incelenmiştir. 

 

 

 


