
H
er kitab›n oldu¤u gibi bu kitab›n da kendine ait bir tarihi var.

Türkiye’de vatandafll›k sorununu tarihsel ve kuramsal olarak ele

alan bir kitap haz›rlama düflüncesi Ankara, Bilkent Üniversitesi’nde,

2-5 Haziran 2000’de gerçekleflen “Küreselleflen Bir Dünyada Vatan-

dafll›k, Devlet ve Kimlik” adl› uluslararas› bir konferansla ortaya ç›k-

t›. Konferans›n amac› Türkiye ve Avrupa’y› farkl› vatandafll›k rejimle-

ri ve söylemleri aç›s›ndan karfl›laflt›rmakt›. Asl›nda, bafllang›çta bizim

niyetimiz Türkiye ve Avrupa’da vatandafll›¤›n de¤iflen do¤as›n› analiz

eden, alan çal›flmalar›ndan oluflan bir kitap yay›mlamakt› ancak kon-

ferans boyunca üretilen ve bilgilendirici tart›flmalar, bizi modern va-

tandafll›k konusunda sadece Türkiye deneyimi üzerinde yo¤unlaflma-

n›n uygun ve gerekli oldu¤una inand›rd›. Bunun bafll›ca nedeni ise

Türkiye-AB iliflkilerinin geçmifle nazaran daha belirginleflip derinlefl-

mifl oldu¤u; Türkiye’ye dair daha çok bilgi, aç›klama ve kavray›fla ih-

tiyaç oldu¤u gerçe¤idir. Geleneksel Türkiye siyaseti çal›flmalar›n›n ge-

nellikle üzerine odakland›¤› siyasal partiler, devlet seçkinleri ve siyasal

liderlerden ziyade vatandafll›k konusu üzerine yo¤unlaflman›n Türk

modernitesi ve demokrasisinin daha kapsaml› bir tan›m›n› mümkün

k›laca¤›na inan›yoruz.
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Bu nedenle Türkiye’deki devlet merkezli modernitenin tarihsel

ve söylemsel inflas›n› ve daha da önemlisi, Türkiye’nin, Avrupa Birli-

¤i’ne entegrasyonunun önemli ve olumlu bir rol oynad›¤› son dönem-

deki dönüflümünü elefltirel olarak analiz eden bir kitap oluflturmaya

karar verdik. Bu türden bir analiz, metodolojik ve analitik odak nok-

tas› olarak “Türk cumhuriyetçi vatandafll›k” modelini, bu modelin

Türk modernleflmesinde oynad›¤› can al›c› rolü ve çeflitli kimlik/fark-

l›l›k iddialar›yla farkl› vatandafll›k haklar›na dair yeni talepleri ele al-

maktad›r.

Türkiye üzerine bir kitap haz›rlamak afla¤›da sayaca¤›m›z temel-

lere dayand›r›labilir. Öncelikle, Türkiye’deki modern vatandafll›k dene-

yiminin Türkiye s›n›rlar› d›fl›nda büyük ölçüde bilinmedi¤i kabul edil-

di¤inde, Türk cumhuriyetçi vatandafll›k modelinin içerdi¤i özelliklerin

ve güçlüklerin ayr›nt›l› ve kapsaml› bir aç›klamas›na ihtiyaç oldu¤u or-

taya ç›kmaktad›r. Elinizde tuttu¤unuz bu kitap bu türden bir çabay› ör-

neklemektedir. ‹kinci olarak, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne tam üyeli¤i,

bugün Avrupa’n›n genifllemesi sürecinin karfl› karfl›ya geldi¤i en güç ve

zorlay›c› sorun olarak görünmektedir. Buna ilaveten, Türkiye’nin bü-

yük ölçüde Müslüman olan bir kimli¤i laik demokrasi/modernite ile

birlefltirmedeki baflar›s›n›n, Avrupa’n›n çokkültürlü kimli¤ini yeniden

flekillendirecek bir potansiyele sahip olmas›, vatandafll›k perspektifin-

den modern Türkiye deneyiminin detayl› ve kapsaml› bir analizinin uy-

gun bir zamana denk geldi¤ini göstermektedir. Son olarak, bu kitab›

oluflturmakla daha çok Bat› modernitesinin epistemolojik ve felsefi s›-

n›rlar› içine hapsolmufl, (küresel) vatandafll›¤a dair varolan kuramsal

tart›flmalara katk›da bulunmay› ümit etti¤imizi belirtmeliyiz.

Bu çerçevede, Küresel Bir Dünyada Vatandafll›k: Avrupa Sorun-

lar› ve Türkiye Deneyimleri sadece özel bir alan araflt›rmas›, yani Tür-

kiye’de vatandafll›k meselesi olarak okunmamal›d›r. Küresel bir dünya-

da vatandafll›k üzerine düflüncelerimizi gelifltirecek bir kitap oldu¤u ka-

dar, günümüz Türkiye’sinin vatandafll›k aç›s›ndan kapsaml› bir incele-

mesi ve Avrupa vatandafll›¤› üzerine son dönemlerdeki tart›flmalara bir

katk› olarak da de¤erlendirilmelidir. Elbette bu türden bir ifli baflarmak
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kolektif bir çabay› gerektirir. Kurumlar›n oldu¤u kadar, birçok dost ve

meslektafl›n da de¤erli deste¤ini alabildi¤imiz için son derece flansl› sa-

y›l›r›z. En bafl›ndan belirtmeliyiz ki sevgili dostumuz Engin F. Ifl›n’›n bu

projedeki de¤erli entelektüel katk›s› ve kiflisel çabas› olmaks›z›n bu ki-

tab›n ortaya ç›kmas› mümkün olamazd›. Hakiki dostlu¤u ve bu kitaba

olan katk›s› için ona buradan teflekkür etmek, kendisine olan flükranla-

r›m›z› ifade etmeye yetmeyecektir. Ayn› zamanda Daniel Drache’e de-

¤erli deste¤i ve editoryel önerileri için minnettarl›k duymaktay›z.

Bu kitab›n haz›rlan›fl› s›ras›nda entelektüel deste¤inden yo¤un

bir biçimde yararland›¤›m›z akademisyenlere ve dostlara; Ayfle Ça¤lar,

Gerard Delanty, Thomas Faist, Güliz Ger, Nilüfer Göle, Metin Heper,

Thomas Hammar, Banu Helvac›o¤lu, Cara Murphy Keyman, Kemal

Kiriflçi, Lauren McLaren, Jan Nederveen Pieterse, John Rex, Jeremy

Salt, Bobby Said, Isador Ryan, Bryan Turner, Galip Yalman ve Arus

Yumul’a teflekkür ederiz. Ayr›ca, kitab›n müsveddesini yay›ma haz›r-

lama esnas›nda sunduklar› de¤erli destek için Fadime Boztafl, Evren

Tok, A. Biriz Karaçay ve Nazan Albayrak’a teflekkürlerimizi sunar›z.

Bilkent Üniversitesi Center for Research on Transitional Societi-

es’a ve Koç Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Atilla Aflkar’a finansal des-

tek sa¤lad›klar› için teflekkür ederiz. Ve son olarak, müsvedde üzerin-

deki faydal› elefltirileri için isimsiz okuyuculara ve titiz editoryel öne-

rileri ve katk›lar› için Routledge’daki Rob Langham, Mike Wendling

ve Terry Clague’a özellikle teflekkür ederiz.

Son olarak, kitab›m›z›n olas› herhangi bir kusurunun sorumlu-

lu¤unun sadece bize ait oldu¤unu vurgulamak isteriz.

E. Fuat Keyman - Ahmet ‹çduygu
Koç Üniversitesi, ‹stanbul, May›s 2004

önsöz xi


