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Kiireselle~me ve Demokrasi 

TanerTimur 

Ankara, imge Kitabevi, 2000, 349 Sayfa. 

KARAKAYA* 

Taner Timur'un Kureseller:,;me ve Demokrasi Krizi isimli kitabl yazann 
farkh tarihlerde yazdlgl yedi makaleden olur:,;maktadlr: Kureseller:,;me: 
Kuram, ideoji ve Gen;ekler; 50vyet 5istemi ~okerken (1990); Kurt 50-
runu Uzerine Dur:,;unceler (MaylS 1993); Kureseller:,;me Turkiye'nin 50-
runlan ve Kurtler (Ocak 1994); Laiklik ve 5iyasal Rejim: iran, Cezayir ve 
Turkiye ( Yaz 1994); Turkiye, Irak ve Orta Dogu: Korfez 5avar:,;1 Bitti 
mi?; iktisadi Kalkmma, 5iyasal Rejimler ve Demokrasi Krizi (Mart 1996). 

Yazann bu kitabmdaki amaCl, kureseller:,;me surecini iktisadi ve kul
turel boyutlanyla vermek, ama daha <;ok bu surecin BatI'nm kendi de
gerlerini kendi ekonomik <;lkarlan i<;in dunyamn geri kalanma empoze 
etme sured oldugunu vurgulamak ve butiin bunlardan Turkiye'nin na-
811 etkilendigini a<;lklamaktu. 

Yazar genel olarak tum kitabmda hem teorik hem de olaylarm ta
rihsel olu§>umu konusunda ayrmhh tarttr:,;malara girmir:,; ve bir<;ok am§>
tlrmaclya, teorisyene referanslar vererek okuyucuyu bilgilendirmeye 
<;ahr:,;mlr:,;tIr. 

ilk bolUmde birc;ok ayrmtmm olmasma ragmen yazar genel olarak 
u<; konuya yer vermir:,;tir. ilk olarak kavram olarak kure8elleljimenin 
ge<;miljite ve bugun neyi Hade ettigi, ikinci olarak sivil toplum ve son 
olarak kureselleljimenin iktisadi boyutu uzerinde durmaktadlr. 

Tayin edid yonuniin iktisadi oldugu ve bundan baljika siyasi ve 
kiiltiirel yonu ile <;ok boyutlu yapl sergileyen kureselleljime bir<;ok yan
da§>lannm ve bir 0 kadar da kan;l1tlarmm oldugu fetir:,; bir kavram haline 
gelmiljitir yazara gore. Herhangi bir fikre karljil <;lkmanm en kolay yol
unun bunun kureselleljimeye aykm oldugunu soylemekten ge<;tigini ya 
da kureseller:,;menin getirdigi bir kavram ya da tarhljimaya kan;H <;lkmak 

,I 

Hacettepe Universitesi UluslararaSl ili~kiler B5iiimii Ogrencisi 
IJIUSlARARASlili$KiLER, Cilt 3, Sayr9, Bahar 2006, s. 249-264. 
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ic;;in bunun ideolojik oldugunu ve gerc;eklerden uzak oldugunu soyle
menin yeterli olaeagml soylemektedir yazar. 

Kiiresene~meyi anlamak ic;in yazar iiC; unsurlu bir tablo c;izmektedir. 
tablonun ilk unsuru somut geli~melerdir. Sadeee baf?hklan soylene

eek oiursa, 1944 Bretton Woods sisteminin kurulmasl, Vietnam Sava§>l 
karan He artan ABD mali kiilfeti, 1968 Fransa' daki i~C;i hareketleri, 
1966'dan itibaren Dolar'm bir kl§mmm ABD kontrolii dlf?ma C;lkmasl, 
1971 Bretton Woods sisteminin son bulmasl, 1973 ve 1978'de patlak ve
ren petrol krizleri ve son olarak 1980'lerde yiikselen neoliberalizm He 
kiiresellef?me denilen olgu bugiinkii durumuna ge1mif?tir. Tablonun 
ikind unsurunu "yaplsal uyum" denilen toplum projesi oluf?turmakta
dlr. Yaplsal uyum; fiyat serbestiyetini, ihraeat te~viklerini, giimriik in
dirimlerini, iiretim arthnel onlemleri ve mali reformlan ic;eren, devletle
rin ekonomisini kapitalist sistemle uyumlu hale getirmeyi amac;layan 
programdlr. 1982'den itibaren iiC;iincii diinya iilkelerinde Diinya Ban
kaSl ve IMF tarafmdan bu yonde programlar finanse edilmi§tir. Ba§ka 
bir deyi~lef uluslararasl finans sisteminde liberalle~me genel kural ha
line getirilerek ve geli~mekte olan iilkelere empoze edilerek kiiresel
le~me siirecinin c;ok onemli bir halkasl gen;ekle~tirilmi~tir. Tablonun 
son unsuru kuramsal tarh~malardlr. Yazar bu noktada kiiresene~menin 
demokrasi ayagmm gec;mi~ten farkh bir anlam taf;i1dlgml Alain Mine'in 
gorii~lerini aktararak belirtmektedir. Geleneksel anlamda demokrasi 
temsili sistem, refah devleti ve orta smlfl Hade etmektedir. Aneak yazar, 
giiniimiizde bunlarm yerini "medya, kamuoyu ve yarglC;;"tan olu~an 
yeni bir kutsal iic;Hiniin aldlgml soylemektedir. Arhk bu son haliyle 
demokrasi ile kamuoyunun C;lkarlanrun uzla~hnlmasl gerekeeektir. Bu
giin demokrasinin C;1k1~ merkezi olan Bah'nm da bu yeni durumla nasIl 
ba~a ';lkaeagl sorusu aklliara gelmektedir. 

Yazar bu noktadan soma yukanda da belirtildigi gibi demokrasinin 
geli~mesi ic;in varhgmm gerekli oldugu kan~lk sivil toplum tarh~mala
rma donmii~ ve bu tartt:;;malan $erif Mardin'in bu konudaki gorii~leri 
iizerinde yiiri1tmii~tiir. $erif Mardin'e gore Osmanh devletinde siyasal 
iktidar ile bireyler arasmda bagl saglayaeak sivil toplum alaru yoktu. 
Mardin sivil toplumun olmayl~ml yonetici ziimrenin hiikmetme yon
temine baglaml:;;h. Aynea devlet iktisadi hayat iizerinde kontrol sahi
biydi. Mardin Bahh devletlerle Osmanb devletini kar~lla~tIrarak Bah'da 
sivil toplumu olu~hlran ozgiir, araCl kurumlarm varhgml belirtirken 
Osmanh toplumundaki durumun tersligine i~aret etmi~tir. Bunlara ek 
olarak Mardin'e gore 19. yiizyllda ki degi§me siireci de bir sivil toplum 
yaratamaml(;> ve Kemalist devrim Jakoben bir kimlige biiriinmii~llir. 
Ancak yazar, Mardin'in bu gorii:;;lerine kahlmadlgml soylemektedir. 
Timur'a gore Osmanh devletinde iktidann iktisadi hayat iizerindeki 
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kontrolii «;ok goreliydi. Osmanh duzeninde merkeziyet~ilik "idari" 01-
maktan ~ok siyasi bir nitelik ta~lyordu ve devlet kurumu ~e~itli toplum
sal gu<;:ler arasmda bir hakem rolu oynuyordu. idari anlamda merkezi
yetc;:ilik 19.yUzyllda modernle~me amaclyla ba~laml~h. Aynca Timur, 
$erif Mardin'in Bah toplumunu oldugundan ~ok daha fazla <;:ogulcu, 
Osmanh toplumunu da sosyolojik ger<;:eklere aykm bir derecede kat! bir 
~ekilde savundugunu belirtmektedir. Yazarm $erif Mardin'i ele~tirdigi 
bir diger nokta azmhklarm burokrasi He olan ili~kisi konusundaki go
ru~leridir. $erif Mardin'e gore Osmanh devletinde burokrasiyi dengele
yecek unsur yoktu. Bu nedenle etnik azmhklar koruma i<;:in Bahh dev
letlere ba~vurmu~tu. Ancak yazar, $erif Mardin'in bu goru~une de ka
hlmamaktadlf. Yazara gore Osmanh devletinde c;:ok uzun sure etnik 
azmhklar iktisadi guc;:leri ve yonetid zumre He ili~kileri sayesinde onu 
dengeleyecek unsurlar arasmda yer alml~hr. Mardin'in soyledigi gibi 
Bahh gu~lere slgmmalan milliyetc;:ilik aklmlarmm yayllmaya ba~lama
smdan soma ger~ekle~mi~tir. Yazarm $erif Mardin'e katIlmadlgl bir di
ger nokta da islamiyet He ilgili goru~leridir. $erif Mardin'e gore 013-
manh toplumunda islamiyet iki duzeyde orgutlenmi~ti. Ust planda 
$eyhulislam'm simgeledigi resmi Sunni ulemamn islam'! ve buna kar
~lhk halkm kendi i~inde ya~adlgl.Halk (Volk) islaml vardl ve Turk re
formistleri bu ger~egi gorememi~ti. Yazar bu ikililigin ger<;eklere uygun 
olmadlgml soylemektedir. Timur, halkm tarikatlanmn $eyhulislam'a 
bagh oldugunu ve bir klsmmm da Sultan tarafmdan korundugunu 
soylemektedir. ikilik sosyolojik ac,;ldan vardl, ama bir zltla~ma ~eklinde 
degil daha c.;ok bir uzla§ma bic.;imindeydi yazara gore. $erif Mardin mo
demle~me hareketlerinin halktan uzak kaldlgml, cumhuriyette dahi 
hukmetme yoneliminin, iktisadi hayah kontrol altma alma isteginin 01-
dugunu savunuyordu. Ancak yine yazar, Milli Turk Ticaret Birligi'nin 
giri~imleri gibi bazl ornekler vererek yerli burjuvazi yaratma c.;abalan
mn oldugunu soylemektedir. Yazarm, Mardin He tarb§masmm son 
noktasl Kemalizm ile ilgilidir. $erif Mardin Kemalizm bir~ok alanda ba
~anlar saglamasma ragmen toplumsal organik baglardan yoksun 01-
dugu ic.;in Turklerin ferdi kimliklerinin olu~turulmasl konusunda yeter
siz kaldlglm, Kemalizm'in blrakhgl bu bo§luklann islam tarafmdan 
doldurulmaSl gerektigini vurguluyordu. Ancak yazara gore, islam tara
fmdan evlat sevgisi, arkada§hk baglan, kom§ularla iyi ge<;inme gibi de
gerler ile olu~turulan yapt cemaatc.;i bir yapl olacakh ve feodal ozellikler 
ta§lyacaktt. Temel amaCl feodaliteyi klrmak olan Kemalizm He bunun 
bagda§hnlmasl mumkun degildi. Yani goru§, temelinde sorunlar ta~n
yordu. 

Taner Timur, birinci bolumde son olarak kureselle~menin iktisadi 
boyutuna kuramlar ~erc.;evesinde aguhk vermektedir. 19.yuzyddan iti-

251 



ULUSlARARASllll~ldLER/INTEr{NATIONALRELATIONS 

baren kapitalizmin dogur;;u diinyaYl geHr;;mi!? iilkeler He geri kalmlr;; iil
kelerden olu~an iki klsma bolmii~tii. Bu kapitalizmin e!?itsiz geli~me 
kanununu ortaya koymaktaydl. Boyle bir ortamda ortaya bin;;ok ikti
sadi kuram ~lkml!?h. Adam Smith/in kapitalist sistemin serbest, ozgiir 
ticaret ve rekabetten olu!?an i~ mekanizmasmm goriinmez el gibi uyum 
i~inde i~leyip toplumun ihtiya~Iarma da cevap verecegini savundugu 
kuraml bunlardan en ~ok bilinenler arasmdaydl. Bundan ba~ka Ri
cardo'nun dl~ pazarlann yararh ama yine de zorunlu olmadlgml, bir 
iilkenin kendi i<; potansiyeli He karm azamile~tirilmesi hedefi He iiretim 
faktOrlerinin optimal daglhmm biiyiimeyi getirecegini savundugu ku
ramI vardl. Ardmdan Keynes'in makro diizeydeki veriler arasmdaki 
ili~kilerin ~oziimlenmesine dayanan istihdam teorisi geliyordu. Ancak 
yazara gore klasik iktisat~llardan Keynes' e kadar uzanan iktisat~llann 
teorileri geri kalml~ iilkelerin kalkmma sorunlanna kaYltslz kalml~lar
dlr ve bir ~oziim onerisinde bulunmaml~lardlr. Bu noktada yazar 
Marks ve Engels'in yakla~lmlannm bu soruya cevap aradlgml her ne 
kadar Marksizm'in Sovyetlerin dagllmasl He enkaz altmda kaldlgl sa
vunulsa da kiireselle~me siirecini anlamak i~in Marks'a yonehnenin 
faydah oldugunu soylemektedir. Geli~mi~ iilkelerin biiyiime sorunlan
mn ve geli~mekte olan iilkelerin kalkmma sorunlanmn temelinde ser
maye birikimi siirecinin yathgl bilinmekte olan bir gen;ektir. AsIl 
onemli olan nokta sermayenin ne oldugudur ve yazara gore Marks bu 
konu He ilgilenerek ozgiinliigiinii korumaktadlr. Marks' a gore parasal 
sermaye, mal sermaye donii~iimii esnasmda ortaya ~lkan iiretim siireci 
onemli olan noktadlr. Bu siire<;te iiretim gii<;leri, emek ve iiretim ara~
Ian bir araya geliyor, deger ve art! degeri yarattyordu. Yazar, kiiresel
le~meyi kapitalist sermaye birikimin yeni bir a!?amaSl ve emperyalizmin 
yeni bir bi<;imi olarak yorumlamaktadIr. Bu noktada yenilik sermayenin 
sadece mal ve para !?eklinde degil, Marks'm tammladlgl bi<;imde kapi
talist iiretim bi~imine ozgii toplumsal ili!?ki !?eklinde ihra<; edilmesinde
dir. Emperyalizm bir sermaye ihracatt olarak tammlamyorsa, bu ser
maye toplumsal ili!?kiyi i<;eren yeni anlamlyla kullamlmaktadlr. Serma
yenin yer degi~tirmesi geli~mi~ iilkelerde istihdam sorununa neden 
olurken, geli~mekte olan iilkelerde toplumun tarihi-iktisadi yaplsml alt 
iist ediyor, toplumsal ili;;kilerde bunahmlara neden oluyor, bu toplum
Ian sistemin olu;;turdugu yapl iizerinde hareket etmeye zorluyor, bu 
toplumlar ya direnip ya~lyor ya da dii;;iip oliiyordu. Yazara gore kiire
selle;;me olgusu Tiirkiye'nin de i<;inde oldugu tiim iilkelerin ~apml a~an 
bir sermaye dalgasldlr. Buna direnmek, kendi olanaklan He yetinmeye 
~ah~mak arhk miimkiin degildir. 

Yazar, kitabmm ikinci boliimiine 1990'da yaYlmlanan "Karanhgm 
Diyalektigi ya da Melankolik Demokrasi" isimli makalesini Sovyet Sis-
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temi <;okerken ba1?hgl altmda vermi~tir. Bu boliimde yazar, Sovyetler'in 
dagllmasmm bayram gibi kar§dandlgl Bah dunyasmm ashnda bir ya
migl i<;inde oldugunu tarh§maktadlr. 

Sovyetlerin dagllmasmdan soma F. Fukuyama Sovyetler Birligi'nin 
perestroyka'smm, komunizmin ve Marksizm iflas! ile birlikte tarihe son 
verdigini soyliiyordu. Bu son, siyasal ve ekonomik liberalizmin parlak 
zaferiydi. Evrensel ve turde§ devlete 20.yuzYllda iki buyuk tehdit olan 
fa§izm silahla ezilmi§; komunizm ise perestroyka ile kendiliginden 
<;okmu§tU. Yazar burada hemen bir parantez a<;lp perestroyka'nm ne 01-
dugunu anlatmaktadu. Perestroyka, Gorba<;ov'un daha iktidara gelme
den yazmaya ba§ladlgl eseriydi. Gorba<;ov' a gore perestroyka tamamen 
Leninist ilkelere dayanan bir devrimdi. Donmu§ ve uretkenligini kay
betmi§ bir ekonomik sistemi canlandlrmak ve ileri bir abhma yonelt
mek i<;in du§unUlmu§ bir "yeniden yapllanma" hareketi, I buyuk bir 
sl<;ramaya hazlrhkh olmak uzere geriye dogru atdan birka<; adlm" idi. 
Perestroyka Sovyetleri sosyalizmin ger<;ek degerlerine tekrar kavu§tura
cakh. Bu degerler, demokrasi, halk idaresi, sosyal adalet, insan haklan 
vb. idi. Taner Timur perestroykaYl §U sozlerle klsaca degerlendirmek
tedir: "Biraz ekoloji, biraz u<;uncu dunyaclhk buyurunuz perestroyka!" 

Yazar bundan soma aSl1 vurgulamak istegi fikre gelmektedir. Ekim 
Devrimi'nden hemen soma Sovyet top1umu dl~ dunyanm basklsma ug
raml~tIr. 1933'de iktidara ge1en ve klsa zamanda etkinlik kazanan Nazi 
rejimi buyilk du~mam olarak Sovyetler Birligi'ni gormu~tUr. Nazizmin 
yenilgisinde Sovyetler en buyuk rolii oynaml~h ama sava~ biter bitmez 
Sovyet kar~lthgl yeniden Bah'nm egemen ideolojisi haline gelmi~ ve pe
restroykaya kadar surmu~tur. Yazar, ABD yIllarca Sovyetler Birligi'ni 
~artlandIr1rken esasmda bilin<;siz bir §ekilde kendi kendini de bu dUg
manhgm varhgma gartlandlrmadl ml diye sormaktadlr. Sovyet bilim 
adaml Gregory Arbatov'un fikirlerine katdarak Sovyetler birligi ABD'yi 
bir dUgmandan mahrum ederek ona en buyuk kotUlugu yapmakta 01-
dugunu vurgulamaktadlr. Yazara gore, ABD kamuoyu henuz Dogu 
Blok'unun <;ozUlmesinin tadml <;lkarmakta ve bu incelik1eri dugunme
mektedir. ABD Sovyet karglthgl yerine kendi etkisini yaymaYl megru
lagtIracak yeni bir ideolojiye ihtiya<; duyacaktIr. 

Yazarm bu konuda ne kadar hakh oldugu soy1enmelidir. ABD, 10 
yIlhk bir bekleyigten soma kendi etkisini yayarken bunu megrulagtlra
cak ideolojiyi bulmu§, daha dogru bir ifadeyle 11 EyIUl ABD'ye bu ftr
sat! vermi§tir. Bu tarihten soma, terorizme kar§l ba§lattlgl sava§l ile he
gemonyasml saglamak ve saglamlaghrmak i<;in istedigi bolgelere gir
meye ba§lamlghr. Afganistan ve Irak sava§lan bunun ilk iki ayagml 
01u§turmu~tur. 
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Yazar bu baglamda FranSlZ dii~iiniirii P. Bruckner'in gorii~lerine yer 
vermektedir. Brukner, 1/ Biz bir melankolik demokrasi c;agma giriyoruz. 
Sosyalizmin kendi hakkmda yarathgl imajm 0 kadar esiri idik, onun 
kaC;lmlmazhgl hakkmdaki kamyl payla~lyorduk ve sadece onun ilerle
mesini frenleyemeye <;ah~lyorduk. Eger ortadan kalkarsa komiinizmin 
yoklugunu hissedecegiz" demi~tir. Yazar, Bruckner'in yakla~lmmm 
i<;ine girilen donemin istikrarslzhgml ve c;elif?kilerini niiansh bir f,>ekilde 
ortaya koydugunu ve demokrasinin diinya c;apmdaki zaferinin bir ku
runtudan ibaret oldugunu ve bunu Bruckner'in de gordiigiinii soyle
mektedir. 

Son olarak yazar, hem komiinizmden kurtulduk diye bayram eden
ler, hem de dii~manslz kaldlk diye melankoliye kapllanlann yamlmakta 
olduklanm c;iinkii Sovyet tecriibesi biitiin cepheleriyle bir ba~anslzhgl 
temail etmemektedir ve yeni bir abhmm tohumlanm taf?lma kapasite
sine sahiptir. 

Taner Timur kitabmm iic;iincii boliimiinde (Kiirt sorunu Uzerine 
Diif?iinceler), Kiirt sorununda gec;mif,>ten farkh olarak nasll karanhk bir 
noktaya gelindiginden, kapitalizmin bundaki etkisinden ve Kiirt soz
digiiniin kimi Hade ettigi konusundaki kanf,>lkhktan bahsetmektedir. 
Tiirkiye'de arbk Kiirt sorununa ilgi artmakta, hararetli tarh~malar ya
pllmaktadlr. Eskiden Kiirt kelimesi agza bile ahnmazken arhk bir rea
lite olmu~ ve sadece teror olayma indirgenemeyecegi anla~llml~br. 

Yazar, kapitalizmin kiiresene~me egilimlerinin daha <;ok Bahh met
ropoller c;evresinde ~ekillenmekte oldugunu, c;evre iilkelerde ise dogal 
kaynaklarm zengin oldugu yorelerde odaklanmakta oldugunu bu bag
lamda Kiirtlerin Irak petrolleri sayesinde onem kazandlgml belirtmek
tedir. Eger Kiirtler sadece Tiirkiye ve iran Kiirtlerinden ibaret olsaydl 
birkac; insan haklan derneginden baf?ka kimsenin dikkatini c;ekmeyece
gini vurgulamaktadlr. Ancak yazar aym zamanda sorunun Tiirkiye'nin 
sorunu oldugunu, devlet biitiinliigii oldugu kadar siyasal rejimin ve 
iktisadi geli~imimizi yakmdan ilgilendirdigini soylemektedir. 

Gec;mi~e, Osmanh zamanma, Kurtulu~ Sava~l ylliarma ve ilk mecli
sin durumuna baklldlgmda tablo bugiin gelinen noktadan c;ok farkh 
idi. Osmanh devletinde egemen ideoloji din oldugu ic;in Tiirk-Kiirt et
nik sorunlan yoktu. Kiirtler ancak Tiirk dilini kullanarak yiikselebiliy·· 
orlardl. Bu durum her ne kadar Kiirtler ic;in ideal olmasa da birc;ok 
diplomat, devlet adaml ve yazar Kiirtler arasmdan C;lklyordu. Kurtulu~ 
Sava~l Yillarmda yine dini duygularm seferber edilmesiyle bir Tiirk
KHrt karde~ligi yakalanml~h. Birinci Meclisteki milletvekillerinin ii<;te 
biri Kiirt kokenliydi. Yazar bu noktada bu olgulann da etkisiyle Ata
tiirk'iin Kiirtler i<;in ozerk bir statii dii~iindiigiiniin son yIllarda yaYlm-
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lanan belgelerden anlaglldlgml eklemektedir. Ancak $eyh Said isyam He 
bu temeller sarsllmlg, Lozan'dan sonra Kemalist donemde arhk otoma
tik bir ozumleme politikasma girigilmigtir. Bunun anlaml, Kurtler ce
maat ya da halk olarak hi<;bir hakka sahip olmayacaklar, fakat bireysel 
olarak her turlu hakkl kullanabileceklerdi. Yazar bu formuliin FranSlZ 
devriminden sonra Yahudilere uygulana Jakoben formiilu oldugunu 
belirtmektedir. Ozumleme politikasmm temel araCl Kurtlere Turk<;e og
reterek onlan FranSlZ Devrimi'nin bir tabid olan "aktif vatandag" ha
line getirmekti. Yazar bu durum Kurtler arasmda ulusal bir bilincin 
uyanmasma etken olmu~ mudur diye sormakta, bu sorunun aynca in
celenmesi gerekmektedir diyerek cevapslz blrakmaktadlr. Yazar 
ozumleme politikasmm nasIl otomatik oldugunu a<;lklamaktadtr. Buna 
gore, Kemalist donemde Kurtlere dogrudan bir bask! yoktu, ancak 
kendi kimliklerini geli~tirme yollan kapah oldugu ic;in ozumleme poli
tikasl otomatik bir surec; haline gelmi:;;ti. 

Yazar asIl onemli olan noktamn Kurtlerin kimler oldugunu soyleye
rek, Kurt sozcugu altmda yer alan u<; degigik kategoriden bahsetmekte
dir. ilk olarak, bir veya birkac; nesil once Kurt kokeninden gelen ama 
gunumuzde tamamen Turkle:;;mi~ ve Kurtc;e bilmeyen insanlarm olu:;;
turdugu kategod vardlr. Yazara gore bu insanlan Kurt saymaya olanak 
yoktur ve boyle bir davram:;; tamamen lrkc;1l1k olur. Ardmdan, Kurtc;u
lugu yadslmayan, Kurt<;e de bilen fakat Turk vatanda~hgmm hak ve so
rumluluklarml isteyerek kabunenmi~, ba~ka bir deyi~le Turk kulturu He 
butiinle:;;mi:;; yurtta~lar gelmektedir. Bu noktada yazar hemen sistemle 
biitunle:;;mi:;; olmalarmm bu kimselerin Kurt sorununda ozgiir ve radi
kal tavlr almalanna engel te:;;kil etmedigini hatIrlatmaYl gerekli gor
mektedir. Son kategoride ise, Turkiye'de asIl Kurtleri kendilerini asll 
Kiirt sayan, Turkliigu zoraki bir hukuki statU olarak goren ve Turkc;e 
bilmeyen grup yard!. Yazar, KUrt sorununu ve Kurt kimligini, gerc;ek 
sayllanm bilmek imkanslz hale getirilmi§ olan bu son kategori bagla
mmda incelemek gerektigini soylemektedir. 

Yazar, Turkiye'deki KUrt sorunu gibi ispanya'daki Basklarm, Ceza
yir'deki Berberilerin ve Sri Lanka'daki Tamillerin durumlanndan klsaca 
bahsetmekte, azmhklann durumlan iilkelerin geli:;;mif$lik dUzeylerine 
gore farkhhklar gosterse de temelde bazl noktalann ortak oldugunu 
vurgulamaktadlr. Bu ortak noktalardan en onemlisi, ozumleme politi
kasmm temelde olumlu bir yol olmasma ragmen, bu tek ba~nna kahrsa 
bu <;ozumun baskl ve kulttirel imha politikasl halini alabilmesidir. Yani 
Turkiye orneginde, Turk'um dedikleri halde her ttirlu hakka sahipler 
formUlti arhk kendi kimliklerini gelif$tirmek isteyen bir sUru insanla 
alay etmek haline gelmi§tir. Peki ne yapllmahydl ya da ne yapIlmah so
rusuna yazann verdigi bir cevap bulunmaktadlr. Timur' a gore, ozUm-
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Ierne politikasmm dl~mda <;ok daha uygar bir biitiinle~me politikasl 
vardlr ve azmhk haklan bunun dogal sonucudur. Sorunu yazar Tiir
kiye'de bunun bilinmemesi olarak gostermektedir. Tiirk devlet adam
lan, "Kiirtler her rurlii hakka sahiptir hangi azmhk hakk1?" diye sorar
ken bu bilgisizliklerini gostermektedirler. Biitiinle~me demek, bir azm
hgm hem vatanda~l oldugu iilkenin rum haklarmdan yararlanabilmesi 
hem de kendi kiiltiirel ozgiilliiklerini serbest<;e ya~ayabilmesi demektir. 
Bu bir iilke ic;in kiiltiirel zenginlik kaynagldlr ve aynhk<;lhgm en sag
hkh alternatifidir diye vurgulamaktadlr yazar. Son olarak, yazar bugiin 
Kiirt sorununda Tiirkiye'nin, kendisini somut bir politika iiretemeyecek 
hale sokan bir karanhk ic;inde oldugunu, yapllmasl gereken f;>eyin ilk 
olarak bu karanhgl Ylrtmak, bu konuda rum yasak ve tabulan ylkmak 
oldugunu ve ardmdan Tiirk-Kiirt karde~ligini saglam bir duygusal te
melle oturtmak oldugunu soylemektedir. Yani Tagore'nin dedigi gibi 
rum farklara ragmen degil, tiim farklarla birlikte birle~menin yolu 
aranmahdlr. 

Dordiincii boliimde yazar, iic;iindi boliimiin devaml niteliginde 
Tiirkiye'nin uluslararasl sistemde yerini nasll yanh~ aradlgml ve kiire
selle~menin Kiirt sorunu ve koktendincilik tarhf;>malanna etkisini tar
h~maktadlr. 

Yazar, kiireselle~me siirecinin 1980'lerde hlZ kazandigmi ve Tiir
kiye'nin resmi politikasmm kiiresellef;>me akimma AT' ye tam iiye 01-
mak suretiyle kahlmak yolunda oldugunu belirtmektedir. Ancak ya
zara gore bu umut bugiin ic;in de gelecek ic;in de tam bir hayaldir, Tiir
kiye arhk AB hakkmdaki gerc;ekleri gormelidir ve ABD'den Tiirkiye'nin 
AT iiyeligini desteklemesini istemekten vazgec;melidir c;iinkii giiliinc; 
duruma diif;>mektedir. Yazar bu konuda ~unlan belirtmektedir: "Tiir
kiye yetmi~ yIlhk bir cumhuriyetten ve rum yetersizliklerine ragmen 
demokratik bir donemden sonra bu devekuf;>u politikasma nasll dii~
miif;>tiir?" (s.147) Bunu anlaf;>lhr kllmak ic;in yazar tarihe donmektedir. 

Tiirkiye Cumhuriyeti tarihinde her zaman soylenen ~ey "Biz Orta
dogu He Bah arasmda uygarhga <;lkan kopriiyiiz" olmu~tur. Ancak ya
zar, Tiirkiye her zaman bu teze sanhrken Batl'mn goziindeki anahtar 
iilkelerin israil ve MISlr oldugunu vurgulamaktadlr. Soguk Sava~'tan 
hemen sonra ABD'nin israil ve MISlr' a yaptlgl yardlmlarla Tiirkiye'ye 
yaphgl yardimian karf;>llaf;>hrmak aradaki dii~iindiiriicii farkl gostere
cektir demektedir yazar. Soguk Sava~ Yillarmda Tiirkiye'nin bel bagla
digi kavram iilkenin stratejik onemi idi. Her olaydan sonra stratejik 
onemi arth ml azaldl ml diye diif;>iiniiliiyordu. Eger arttyorsa Tiir
kiye'nin pazarhk giicii de arhyor, bu durumda ABD'den daha fazla 
Dolar istenebilir diye diif;>iiniiliiyordu. Yazar bu tutumun ulusal giiven-
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Uk sorununu stratejik onem terimleriyle tammlamak oldugunu ancak 
Sovyetler'in dagllmasmdan sonra biitiin bu terimlerin anlamml yitirmi:;; 
oldugunu soylemektedir. Yazara gore, bir iilke giivenlik sorununu, 
dogru bi<;imde, stratejik ilgi sahasl ve stratejik <;lkarlan terimleriyle 
koymahdlr. Bunlar hatIrlandlgmda AT konusunda Tiirkiye'nin deve 
ku:;;u durumuna dii:;;mesi anla:;;lhr hale gelmektedir. 

Yukanda belirtildigi gibi yazann bu boliimde iistiinde durdugu bir 
diger nokta Tiirkiye'nin kiireselle:;;me siirecine nasll kahldlgldlr. Yazar, 
Tiirkiye'nin kiireselle:;;me siirecine ii<; biiyiik sorunla kahldlgml belirt
mektedir. Buna kar:;;llik kiireselle~me siireci de bu ii<; sorunu etkile
mekte, :;;iddetlendirmekte ve :;;ekillendirmektedir. Bu sorunlar, iktisadi 
kriz, Kiirt sorunu ve koktendinci aklmlardlr. 

Yazar, iktisadi kriz iizerinde durmamakla birlikte, iktisadi krizin 
ciddi bir duyarhhk i<;inde kamuoyuna mal edilmedigini, i~sizlik, enf
lasyon, dl~ satlmlann takip edilmedigini, Tiirk halkmm durumu bir 
yazgl gibi ya~adlgml belirtmektedir. 

Kiirt sorunu ve koktendincilik ili~kisi, Kiirt sorununu <;ozmek i<;in 
islam'l kullanmaktan, Osmanh modelinde oldugu gibi toplumu islam 
temelinde tammlaYlp terorii islam He yenebilme tartl~malanndan gel
mektedir. Yazar, Tiirkiye'deki duruma benzer orneklerin iran ve Ceza
yir'de de goriildiigiinii soyleyerek klsaca bahsetmektedir. 

iran'da niifusun onemli bir klsml Azeri asllhdlr. Fars milliyet<;iligi
nin on plana C;lkmamasl ic;in $iilik resmi diinya gorii~ii yapIlarak 
iran' da biitiinle~tirici bir politika giidiilmeye c;ah~Ilml~hr. Cezayir'de 
benzer ~ekilde Amp milliyetc;iligine kar~l Berberi milliyetc;iligi yiikse
lince iilkede islami Kurtulu~ Cephesi( PIS) hareketi giic;lenmi~ti. Ancak 
yazar, dini c;oziim onerisinin diinyada pek c;ok orneklerinin goriilme
sine kar~lhk, bu oneriyi belli bir taban istemedigi ve oziinde ulusalhga 
ters oldugu ic;in ele~tirmektedir. 

Tiirkiye'ye baklldlgmda, Kiirt sorununu islami temelde c;ozelim di
yenlerin yamnda Tiirk<;iiliigii kamc;llayarak da c;ozmeye c;ah~anlar 01-
mu:;;tur. Ozellikle iktidara gelme a~amasmda Kiirtlere haklardan bah
seden ama sonradan koltuk derdi ile bunlan inkar eden, terorii onle
mekteki ba~anlardan bahsedip terorist oliimlerini gelecege umut olarak 
gosteren politikaCllardan bahsetmektedir yazar. 

Tiirkiye'de bazl zamanlarda Kiirt halkma kucaklar ac;tltIU:;; bazl za
manlarda da terorist Oliimlerinin adeta kmlan rekorlar gibi hesaplan 
tutulmu~tur. Bu olumsuz tabloya ragmen yazar, siyasal hatalarm ya
ratml~ oldugu hasmane duygularm isabetli te:;;hisler ve bunlara uygun 
bir politika He klsa zamanda yok edildigini gordiigiinii, bunun Tiir-
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kiye'nin Kurt sorunu orneginde de mumkun olabilecegini soylemekte
dir. Ancak bu noktada Kurt vatanda~lara Kurt kimliginin Turklere kar~l 
olu~masmdan ka<;mma gorevi du~rugunu vurgulamaktadlr. 

Bugun Kurt sorununda gelinen noktaya baktldlgmda acaba Taner 
Timur'un onerdigi gibi duygusal temeli yakalamak ie;in gee; mi kahn
ml~br diye sorulabilir. <::unku Turkiye'nin AB He ili~kileri ilerlemi~ ve 
bu sorun AB'nin Turkiye He ilgili olan gundemine de ta§mml~, konu 
boyut degi~tirerek dl§ gu<;lerinde <;ozumunu takip ettigi bir hal alml~tlr. 
Ama yinede bu sure<;te Kurt sorunu He ilgili bazl tabular ylkdml~ ve il
erlemeler kaydedilmi~tir. 

Yazar bu konuda son olarak "eger rum olanlara ve dokiilen kanlara 
ragmen 21.yuzyllda Turk-Kurt karde~ligi ie;ine girmemizin olanagl 
varsa bunun Kurtulu~ sava§mdaki ve Cumhuriyetin ilk ylllarmdaki 
ruha yeniden donmekle mumkun olabilecegini unutmayahm. Bu ruh 
gunumuzde ancak daha fazla ozgurluk, daha fazla ho~goru ve gerc;ek 
ve kar~lhkh sevgiyle donanml~ bir 'demokrasi cephesinde' olu§abilir" 
diyerek olumlu ve duygusal yakla§lmlm ortaya koymaktadlr. 

Be~inci bolumde yazar, iran ve Cezayir'deki islam kokenli devrim
lerden bahsedip, bu durumlarm Turkiye He benzerligini vurgulaYlp as
hnda Refah Partisinin iktidara gelmesiyle zihinlerde olu~an sorulara 
dikkat c;ekmektedir. 

Yazar iran'daki devrimi baZl aynntllara ve teorilere deginerek an
latmaktadlf. Klsaca ozetlemek gerekirse 1970'lerde uluslararasl kapita
lizmin buhram, bir polis rejimi altmda ya~ayan ve toplumsal dengesiz
likler ie;inde bulunan iran'! temellerinden sarsml~hr. Birden artan petrol 
gelirleri sIDlflar arasmdaki u<;urumu daha da derinle§tirmi~tir. Bu du
rum bir devrim ortaml yaratml§t1r. Devrim tam bir SIDlf kavgasl tabam 
uzerinde, bir yanda buyuk toprak sahipleri, bir yanda aynmClhktan, 
ezilmi§likten dine bir afyon gibi sanlml§ halk kesimi arasmda gerc;ek
le§mi§tir. Manevi slgmak olarak din, devrime onciiluk etmi§, c;e§itli 
a§amalardan gec;mi§ ve kat! bir ~eriatC;l c;izgide ~ekillenmi~ti. Devrime 
dinci sosyalist ve Marksist bir ideolojiyi rehber kdmak isteyen1er ya 01-
durulmu~ ya da ulkeden kac;mak zorunda kalml§t1r. Bu surec;te ruhban 
slmft eski egemen slmfm yerini alml~hr. Ancak yazarm dikkatleri c;ek
mek istedigi nokta, bir devrim teorisi ve siyasal orgutlenme olmadan 
bir devrimin de olmayacagl, olsa olsa devrimci bir ayaklanma olacagl
dlr. i~te bu yuzden yazara gore iran yonetidleri iilkenin yeniden yapl
lanmaSl konusunda ba~anslz olmu§lardlr. Yazar, iran orneginin onemi
nin somut ba~ansmdan c;ok islam' a getirdigi militan ruh ve dunyaya 
meydan okuyan iman gucuyle rum islam alemini etkilemesi ve iran'm 
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harekete ge<;irdigi koktenciligin giderek gii<; kazanmaSl oldugunu 
lirtmektedir. 

Yazar iran orneginin ardmdan Cezayir'den bahsetmektedir. 1962 yill 
Cezayir'de FranSlZ somiirge yonetiminin sonu olmut;>tur. Cezayir 
1970'lerde Sovyetler'den esinlenen kapitalist olmayan kalkmma yoluyla 
ii<;iincii diinyamn sozii ge<;en !ider iilkelerinden biri olmut;>tur. Ceza
yir'de toprak reformu ve buna bagh olarak idari yapdanmaya gidilmit;>
tiro Petrol gelirleriyle finanse edilen sanayi sektorii He 1?ehir niifusu hlzla 
artmlt;>tlr. Ancak, bu olumlu tabloya ragmen rejim halktan kopuk bir 
cunta yonetimine donii;;mii;;tii. Yazar, boyle bir rejimin, somiirgedlik
ten yeni kurtulmu;; bir halkl ulusla~tlrmak gorevinde yetersiz kaldlgtm 
soylemektedir. Cezayir'de FranSlZ somiirgesi siiresince ~ec;kinler Fran
slzla~ml~h. Ulusal kimlik ic;in Arapc;a egitim gerekiyordu, ama bu niifu
sun yiizde 20'sini olut;>turan Berberiler a<;lsmdan sorun yaratIyordu. 
Berberiler Cezayir topraklarmm belli klslmlarmda toplu olarak ya~aml
yorlardl. Ba~ka bir deyi~le bir Berberi bolgesi ve buna bagh geli~ebile
cek ozerklik talepleri yoktu. Ama kendi kimliklerini reddeden merkezi 
idareden kiiltiirel haklar ve e~itlik istiyorlardl. 1980'lerdeki ekonomik 
slkmtl Cezayir'i <;ogulcu rejim aramaya itmi~ ve kriz derinle~ince 

1988'de ayaklanma ger<;ekle~ip cunta rejimine son verilmi~tir. Anayasa 
degi~ikligi ve se<;imlere gidi~ bu ortamda ba~laml~hr. 1990'da yapllan 
yerel se<;imleri ve 1991'de yapllan genel se<;imleri islami Selamet Cep
hesi (FIS) kazanmlt;>h. Bu durum iilkede panige neden olmu~ ve Yiiksek 
Giivenlik Konseyi aldlgl bir kararla se<;imleri iptal etmit;> ve FIS'h lider
leri tutuklatmlt;>tl. Ancak bu durum huzur getirmemit;> ve iilke teror ve 
sava~a dogru siiriiklenmi~ti. Yazar 1994 itibari He Cezayir'deki duru
mun kan;;lkhgma dikkat <;ekmektedir. Silahh <;eteler, sabotajlar, cina
yetler Cezayir halkmm yat;>amakta oldugu hayatm birer par<;asl haline 
gelmi~lerdir. Yazar, Cezayir He ilgili son olarak ~unu soylemektedir: II 

iktidarda cunta, ona bagh ayncahkh insanlar ile islamcl galaksi arasma 
slkl;;ml~ kalmlt;> onemli bir halk kesimi laik demokrasinin ozlemini du
yuyor. Cezayirli bir Mustafa Kemal'in hayalini kuruyor ve islamcl ha
reketi durdursun diye onu (bo~u bo~una) askeri hiyerar;;ide anyor". 

Tiirkiye'deki duruma bakddlgmda yazara gore soylenmesi gereken 
ilk ~ey laikligin arhk bir ya~am tarzl haline gelmi;; olmasldlr. Ancak, 
iran ve Cezayir'de dini toplumsal duzene egemen kllan ~ey, yani is
lam'm siyala;;masml saglayan durum, sImi aynhklanm derinle~tiren 
iktisadi krizdir. Yazara gore aym siirec; Tiirkiye ic;in de miimkiin go
runmektedir. Daha dogru olarak, kriz i<;inde siyasalla~an bir islami 
aklm Tiirkiye'de iktidara gelebilir ve buna gosterilen tepkiler bagla
mmda Tiirkiye de Cezayirle~ebilir. Timur, bu tartl;;malan 0 donemde 
yiikselen Refah Partisi'nin akla getirdigi soru i~aretleri nedeni ile yap-
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maktadlf. "Tiirkiye'de islamClhk once bir rejim sorunu olarak, daha 
somut bir ifadeyle Refah Partisi'nin demokrasiye kan;n tutumundaki 
belirsizlikler zihinleri kurcahyor" demektedir yazar. islamcl hareketler 
tum iilkelerde yan feodal toprak diizenine, agahk ve ;;eyhlik kurumla
nna, kiic,;iik tuccar ve esnafa, alt proletarya denilen ;;ehre yeni goc,;mii;; 
ir;;siz giic,;siiz Ylgmlara dayanmaktadlr. Yazar, Tiirkiye'de de durumun 
boyle oldugunu, i;;te bu nedenle Tiirkiye ic,;in de Cezayirle;;me siirednin 
ba;;laml;; oldugunu soylemektedir. 

Refah Partisi'nin tek faydasmm c,;evre Miisliiman iilkelerle i;;birligi 
soylemleri He ic,;inde Tiirkiye'nin ic,;inde bulundugu bolgeyi daha iyi ta
mmasmda te;;vik edid rolii oldugunu, ama bunun dl§mda tutucu giic,;
lere dayanarak c,;agda;; ve biiyiik bir Tiirkiye'nin kurulamayacagml 
vurguluyor yazar. 

Yazann makalesi 1994 yllma aittir. Bugiinden baklldlgmda Refah 
Partisi'ne ne oldu ve Tiirkiye'nin Cezayirle;;me siired ne noktada kal
dIgl konusunda bir yorum yapllabilir. Yazarm da vurguladlgl gibi is
lami hareketlerin yiikselmesi rahatslzhklar uyandlrml§ Cezayir'deki 
gibi olmasa da yani cunta yonetimini gerektirecek bir miidahale getir
mese de Tiirkiye'de 1997 ytlmda yumu§ak darbe ile Refah Partisi kapa
tllml§ ve ardmdan yine sec,;imler yapllarak -c,;ok partili sec,;imler olarak 
algllanan- demokrasi saglanml;;hr. Tiirkiye'nin Cezayirle§me siirednin 
Refah Partisi omeginde durdugu soylenebilir. 

Yazar, altlncl boliimde uzun uzun Saddam'l Kuveyt'i i;;gale gotiiren 
siirec,;ten ve Bah'Yl Saddam'a kar;;l sava§a gotiiren donemden; Sad
dam'm durdurulmasmm neden onemli oldugundan ve Tiirkiye'nin bu 
sava;; slrasmdaki tutumundan bahsetmektedir. 

Sekiz yll siiren ve ekonomik yiikii c,;ok aglf olan iran-Irak sava;;mdan 
soma Saddam Irak'm biitun Arap diinyasl ic,;in sava;;hgl gerekc,;esiyle, 
borc,;lannm Arap devletleri tarafmdan payla;;llmasml, Irak sava;;lrken 
bundan yararlamp petrol iiretimini arttlran Kuveyt'ten hem yiiklii bir 
miktar katkl, hem de petrol iiretimini azaltmasml talep etmi;;tir. Bin;ok 
gorii;;meler yapllml;;, lrak'm saldmp saldlrmayacagl konusunda birc,;ok 
tartt;;malar yapIlml;;hr, ama sonunda Irak Kuveyt'i 2 Agustos 1990 sa
bahl i;;gal etmi;;tir. Yazar ABD'yi ve Bah diinyasml asll kaygllanduan 
durumun Saddam'm Kuveyt'in ardmdan Suudi Arabistan'a ve israil'e 
de salduarak sava;;l yayabilecegi ve diinya petrollerinin yiizde 65'ini 
kontrol edebilecegi sorunu oldugunu ozellikle belirtmektedir. Ba;;ka bir 
deyi;;le, ABD'yi tedirgin eden nokta kontrol edemeyecegi bir rejimin 
giderek Korfez' e yani petrol piyasasma egemen olmaslydl. Sonuc,; ola
rak ABD ba;;ta olmak iizere BatI'mn miidahalesi 16 Ocak 1991'de ba;;-
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laml§ ve 27 $ubat 1991'de medya dunyaya "Kuveyt kentinin kurtanldl
glm" haber vermi§ti. 

Yazar, sava§ ba§lamadan once ve sava;; slrasmda Turkiye'nin tutu
munu analiz etmi;; ve ~ok onemli. degerlendirmeler yapml;;t1r. Tur
kiye'de kriz slrasmda kamu ve sivil toplum kurulu;;lan belirsiz, tered
dutlu ve tutarslZ davram;;lar izlemi;;tir. Yazara gore Turk diplomasisi
nin temel sorunu kokeni eskilere uzanan, ancak ikinci Dunya Sa
va~l1'ndan sonra ulkeye iyice egemen olan Bahhla;;ma anlaYl;;mm yan
h;;hgl, yapayhgl ve yabancIla;;tmcl etkileriyle yakmdan ilgilidir. Bu an
laYl§ ~er~evesinde Turkiye, kendini Bahh bir devlet gibi gormu§, <;evre
sine yeterli bilgisi olmamasma ragmen Batl'nm horlaytcl gozliikleriyle 
bakml;;tlr. Korfez Krizi patlak verdiginde, Tiirkiye'nin Irak He ilgili bil
gileri slmrhydl. Bu konuda onemli eserler olmadlgl gibi BahlI ara§hr
macllannm eserleri de Turk~eye ~evrilmemi;;ti. Turgut Ozal, ABD ziya
reti slrasmda §unlan soylemi§ti: " Irak'm askeri gucunu abartmaym, 
Irak bir super gu~ degil bir U<;uncu Diinya iilkesidir." Buna kar§lhk 
Turk Dl§ I§leri Bakam He goru§en SSCB Dl§i§leri Bakam E. $evardnadze 
gunlan soylemigtir: "Irak ordusunu ve elindeki silahlan hafife almaym. 
Ge<;mi§te sistemlerinin <;ogunu biz satbk." Yazarm aktardlgl bu ko
nu§malar ashnda durumun ironikligini gozler oniine sermektedir. 

Savag boyunca Tiirkiye'de tarafslz bir hava esmig ve bu sava§ Tur
kiye'den <;ok Bah'yl ilgilendiren bir sava§ olarak goriilmu§tiir. 0 zaman 
iktidarda olan Ozal gahin bir tutum sergilemi§ ve durumu bir fmat ola
rak degerlendirmigtir. Ancak Ecevit'in bagkanhgmdaki muhalefet cep
hesi ise bizi dogrudan ilgilendirmeyen bu kavgaya suruklenmeyelim, 
Batmm oyununa gelmeyelim kayglslyla hareket etmigtir. Yazara gore 
muhalefet cephesinin tutumu Ozal'm maceraCl ozlemlerini frenleme 
konusunda faydah olmu§, Ozal'm girigimleri de iilkeyi tamamen taraf
SlZ egiHmin ie;inde bogulup kalmaktan kurtararak olumlu sonu<;lar do
gurmu§tur. 

Bu bolumde son olarak yazar, Turkiye'nin sava§m bitmesi He dosya
mn tamamen kapandlgl havasma girdigini ancak, Ortadogu'da liderlik 
kavgalanmn ve Bah emperyalizminin denge politikalarmm suriip git
mekte oldugunu ve bu nedenle Ortadogu'da krizin tekrar patlak vere
bilecegini ve Tiirkiye'nin yine <;eli§kiler i<;inde kalabilecegini vurgula
maktadlr. Yazar bu boliimii gU ciimle ile bitirmektedir: "Tiirkiye'nin 
Ortadogu politikasl yoktur". Yazar Korfez Sava§mm bitmedigini ve 
Tiirkiye'nin yeni bir krize ve ikilemlere hazlr oimasl gerektigini soyler
ken bugun ne kadar da hakh oldugu anla§Ilabilmektedir. ABD'nin 
Irak'a 2003'teki saldmsmi Korfez Sava§l'mn devaml olarak nitelendir
mek hie; de zor degildir. Yine 1990'larda oldugu gibi Tiirkiye ikilem-
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lerde kalml~ kamuoyunda birc;ok tarh~malar yapIlml§br. Tezkere me
selesi Turkiye'nin gundemini uzun sure me~gul etmi§ ve Turkiye sag
lam bir politikasmm olmamasmm sorunlarml ya§aml§hr. Bugun dahi 
bazl platformlarda hala /I acaba tezkere ~lksaydl ulusal <;;lkarlanmlzl ko
rumak adma daha m! etkin olabilirdik" tarh§malan yapdmaktadlr. 

Yazar kitabm son boiumunde kurselle§menin Bah'nm kendi deger
lerini dunyanm geri kalanma empoze etmek c;abasl oldugunu ve bu su
redn nasll geli§tigini ve Turkiye'de nasil yansldlgml bir ozet halinde 
anlatmaktadlr. 

KapitaHzmin ge~mi§i aslmda ~ok eskilere gitmektedir. Avrupa'da 
sermaye birikiminin hlzlanmasl ancak FranSlZ ihtilali ve Napolyon sa
va;;larmdan sonraki doneme rastlamaktadlr. Smlf kavgalan bu do
nemde yogunla;;ml;;, feodal kalmtIlar temizlenmi;;tir. Fakat 19.yuzyllm 
kapitalist dunyasmda demokrasi sozcugune rastlamak mumkun de gil
dir, ~unku kapitalist geli;;meye damgasml vuran egemen slmfiar de
mokrat degildir ve egemen ideoloji de iktisaden gii.~lu slmfm ideolojisi 
olmu;;tur. Bundan sonra araya sava;;lar girmi;; ve kapitalist sistem, 
ikind Diinya Sava~mdan bir ylkmtl halinde ~lkml;;tIr. ABD sagladlgl 
muazzam sermaye birikimi He Avrupa'yl kaIkmdlrmak ve kendine yeni 
pazarlar aramak zorunda idi. Bu surec; Marshall Plam ve Truman Dokt
rini ile ba~laml~h. Yeni pazarlar olarak degerlendirilen yerler U<;;uncu 
Dunya ulkeleri idi ve buralarla ekonomik ili~kileri geli§tirmek ic;in on
Ian da kapitalist sistemin bir parc;asl yapmak gerekiyordu. BahlI iktisat
c;llar 1960'h, 1970'li Yillarda ge1i§mekte olan iilkelerde tam anlamlyla 
devletin oyun dl§l kalmasml onermiyor, iilkelerin konumlarma gore 
belirli derecede devlet kontroliinu oneriyorlardl. Yani kimse Adam 
Smith'in savundugu gorunmez elin buralarda i~leyecegine inanml
yordu. iktisadi boyutun yamnda demokrasi ayagl Bahh bin;ok du~u
nure gore geli;;mekte olan iilkelerde ya zorla Bah tarafmdan empoze 
ediliyor ya da somurge zamanlanmn mirasl olarak Batt tamamen taklit 
edilerek gelil;;meye ba;;hyordu. 

Ancak Turkiye bu gruba dahil degildir. Yazar bu noktada B. 
Lewis'in goru;;lerine yer vermektedir. Lewis'in analizinde sivil toplum 
onemli bir rol oynaml;;t1r. Sivil toplumu devletle fertler arasmdaki ku
rumlar olu~turmaktaydl ve Osmanh devletinde bu kurumlar vaklfla fi
nanse edilen dini kurulu~lar, ayan ve yeni<;erilerdi. II. Mahmut'tan iti
baren ba;;layan modernle~me <;abalan ve merkezile~me hedefi He bu 
kurumlar ortadan kaldmlml§>hr. Bu geli~im, bir yandan temsili uzuv
lara yol ac;arak demokratik bir nitelik kazandmrken diger yandan fertle 
devleti arasmdaki tampon bolgeyi kaldlrarak demokrasi kar~lt1 bir du
rumun geli;;mesine neden olmu~tu. Lewis' e gore Osmanlmm modern-
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le~me c;abalan slrf Bah'mn taklidi degildir. Merkezile~me sabalarmm 
yok ettigi bazl eski haklara yeniden kavu~ma arzusu olarak ~ekmeni
yordu Tiirkiye'de. Lewis, Tiirkiye'de demokratik kurumlarm ne sava~l 
kaybeden devletlerde oldugu gibi galipler tarafmdan empoze edildigini 
ne de ingiltere ve Fransa'ya bagh iilkelerde oldugu gibi giden emper
yalistler tarafmdan miras buaklldlgml, bu kurumlarm bizzat Tiirklerin 
ozgiir sec;imleri He kuruldugunu belirtmi~tir. Lewis, demokrasinin bu
giin Tiirkiye'de nihai hedefine ula~lp ula~madlgl konusunda ku~kulu 
oldugunu belirtmesi iizerine yazar S. Huntington'un gorii~lerine yer 
vererek Tiirkiye'deki demokrasinin durumunu yorumlamaktadlr. 
Huntington' a gore bir iktidar sec;imle ve ~iddete ba~vurmadan el degi~
tirirse ve bu olgu en az iki kere yinelenirse demokrasiye oturmu~ go
ziiyle bakllabilirdi. Yazar bu noktadada Tiirkiye'de bu siirec; birkae; kez 
yinelendigine gore arhk demokrasinin geri c;evrilemez oldugunu vur
gulamaktadlr. 

1973 ve 1978'deki petrol krizleri, 1979'da Sovyetlerin Afganistan'l i~
galinden soma Thatcher'm ingiltere'de ve Reagan'm ABD'de iktidara 
gelmesi kiireselle!?meye, daha dogrusu kapitalizme muazzam bir hlZ 
kazandlrml!?tlr. Thatcher, tiim sermaye hareketlerinin ozgiirle!?tirilme
sini savunmu§, Reagan da ylldlZ sava§lan projesini finanse etmek ic;in 
buna katllml!? ve sonue; olarak her ikisi de yaplsal uyum denilen projeyi 
te~vik etmi~lerdir. YaplSal uyum daha once de belirtildigi gibi iilkeleri 
uluslararasl rekabete haztrlayacak ~ekilde faiz ve doviz kurlanmn ser
best blrakllmasml, giimriik hadlerinin indirilmesini, kamu ekonomik 
sektoriiniin ozelle~tirilmesini ve iicretlerin kontroliinii ic;eriyordu. An
cak yaplsal uyum projesi geli~mekte olan iilkelerin toplumsal iktisadi 
yaplsma uymadlgl ic;in onlan bunahmlara siiriiklemi~tir. Yazar bu 
noktada Mahathir Bin Muhammet'in gorii~lerine yer vermi~tir. Ma
hathir Bin Muhammet' e gore Bahh iilkeler kendi demokrasi modellerini 
farkh bir toplum ve kiiltiir yaplsmdaki iilkelere zorla empoze etmek is
tiyorlardl. Oysa Hong Kong dl!?mdaki tUm Dogu Asya iilkeleri "laissez 
faire" kapitalizmine dayanan bu modeli reddediyordu. <::iinkii bu iil
kelerin sermaye hareketlerinde "tek rekabet avantajI" olan dii!?iik iic
retleri koruyabilmek ic;in giiC;lii ve istikrarh hiikiimetlere ihtiyac;lan 
vardl. Bahhlarm klrmak istedikleri bu avantajl, ancak giie;lii iktidarlar 
koruyabilirdi. 

Son olarak yazar, Tiirkiye'nin bu yaplsal uyum programlanna tam 
da Batl'mn istedigi cevabl verdigini, Turgut Ozal'm "gozii kara" davra
narak Tiirkiye'nin altmdan kalkamayacagl ~ekilde Tiirk ekonomisini 
uluslararasl kapitalizmin spekiilatif gidi~ine gore senkronize ettigini 
belirtmektedir. 
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Timur'un Kiiresene~me ve Demokrasi Krizi eserinde birc;ok konu bir 
arada, tarihsel olarak ileri gidip geri d6nii~ler yapllarak ve aralarda te
orik tartIt?malara yer verilerek tarh~llmaktad1r. Bu nedenle kitap, oku
yucuyu zorlamakta ve bazl olaylann, isimlerin, yakla~lmlann bilinme
sini zorunlu kIlmaktadlr. Kiireselle~me ve Demokrasi Krizi, iilkelerin 
dl~mda kalmaYl bat?aramadlgl ve bu nedenle toplumsal diizenlerinde 
sorunlann ortaya c;lkhgl kiiresellet?me siireci hakkmda detayh bilgi sa
hibi olmak isteyenler ic;in okunmasl gereken doyurucu bir eserdir. 
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