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Özet
“Milliyetçilik ne zaman ortaya çıktı?” sorusu, milliyetçilik olgusunu
anlamaya yönelik çalışmaların tartıştığı temel meselelerden birisidir. Bu makalede
söz konusu mesele Türk milliyetçiliği özelinde ele alınmıştır. Önce Modern Türk
milliyetçiliğinin iki kurucu ismi olan Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura’nın konuya
dair görüşleri incelenmiştir. Daha sonra bu iki ismin çizdiği çerçeveden hareketle
Türk milliyetçiliğinin doğuşu için bir dönemleştirme teklif edilmiştir. Neticede
Türk milliyetçiliğinin tarihi modern öncesi ve modern dönem olmak üzere ikiye,
modern Türk milliyetçiliğinin doğuş dönemi ise kendi içinde üç alt döneme
ayrılmıştır.
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Abstract
The question of when did nationalism emerged, is one of the main issues
discussed by studies to understand the phenomenon of nationalism. In this article,
this issue is discussed in the context of Turkish nationalism. First, the opinions of
Ziya Gökalp and Yusuf Akçura, two founding names of Modern Turkish
nationalism, were examined. Then, from the framework drawn by these two
names, a periodization was offered for the birth of Turkish nationalism.
Consequently, the history of Turkish nationalism was divided into two as premodern and modern, and the period of the birth of modern Turkish nationalism
was divided into three sub-periods.
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Özet
İlk Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman çok ilginç ve karmaşık bir
dış politikaya öncülük etti. Onun dış politikası, İç Savaş ve Bosna-Hersek'teki
savaş tarafından belirlendi. Franjo Tudjman, Hırvat halkını tarihinin en zor
dönemlerinden birine yönlendirdi ve çok sayıda soru bıraktı. Bu yazıda, realizm
prizması ile Franjo Tudjman'ın bazı kısımları ve Sırbistan ve Bosna-Hersek ile
ilişkileri incelenecektir. Neoklasik bir analize dayanarak, dış politikasının gerçekte
ne olduğu ya da gerçekten gerçekçi olduğu sorusuna bir cevap sunmaya
çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Franjo Tudjman, Gerçekçilik, Uluslararası ilişkiler,
Dış Politika, Hırvatistan
Abstract
First Croatian President Franjo Tudjman led a very interesting and
complex foreign policy. His foreign policy was marked by the Homeland War and
the war in Bosnia and Herzegovina. Franjo Tudjman led the Croatian people
through one of the most difficult periods in his history, leaving behind a multitude
of questionnaires. In this paper, through the prism of realism, certain parts of
Franjo Tudjman and relations with Serbia and Bosnia and Herzegovina will be
analyzed. Based on a neoclassical analysis, try to offer an answer to the question
of what its foreign policy really was, or was it really realistic.
Key Words: Franjo Tudjman, Realism, International Relations, Foreign
Policy, Croatia

72

