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2003, 

Turkiye uzerine <;:ah~malanyla tanman William Hale uzun bir sure Durham 
Universitesi'nde surdUrdugii akademik faaliyetlerini 1990'lann ortasmdan 
itibaren Londra Universitesi Oryantal ve Afrika C;ah~malan Okulu'nda 
(University of London, SOAS- School of Oriental and African Studies) 
yuriitmektedir. Ozellikle Ttirkiye'nin ie; politikasl, ekonomik ve top]umsaJ 
yaplslyla ilgilenen Ha1e'in bu alanda yazllmJ~ makaleleri jIe 1981'de yaymladlgl 
"The Political and Economic Development of Modern Turkey" (Londra, Croom 
Helm, 1981) He "Turkish Politics and the Military"l (Londra, Routledge, 1994) 
ba;;hkh iki ()nemli kitabI da bulunrnaktadlr. Eu kitaplanm ie; politika tarihi ve 
siyaset bilimi disiplinlerine dayanan bir bakl~ ae;Islyla yazan Hale'in 1990'larda 
TUrkiye'nin dl~ politika tarihine yc)neldigi gbrU]mektedir. Hale'in bu yeni 
yonelimi sonucunda "Turkish Foreign Policy 1774-2000" (Londra, Frank Cass, 
2(00) ortaya C;lkml;;tIr. 

Uzun yillardan beri temel <;:ah~ma a1amm olu$turmasl nedeniyIe TUrkiye 
Uzerine yazIlml~ bzellikle ingilizce literatUr Uzerinde buyUk bir hakirniyet 
kuran Hale bu kitabl yazmaktaki ternel amae;lanndan birinin Turk dl;; 
politikasmm tammmm kapsayan dbnem Uzerine e;ok az saYlda c;ah$ma olmasl 
oldugunu belirtmektedir. Hale kitabm bu alandaki bo~lugu doIdurma arnaclyIa 
yazlldlgml vurgulamaktadlr. (s. VII) Bu arna<;: c;ere;evesinde Hale kendi 
uzmanhk alam olan Tiirkiye tarihi baglammda ingilizce Tiirk dl;; politikasl 
tarihi literaturUndeki bir bO$lugu doIdurmaya <;:ah$rnaktachr. Eundan daha 
ilgine; olan Hale'in kitabl yazmaktaki ikinci amaCIdlr. HaIe'in ikinci amaCl, 
"Turkiye brneginin, ge<;:en iki yUzytl ie;inde arta buyuklUktcki devletlerin 
degi$en uluslararasl alanda nasll davrandIl<lanna iIgine; bir gosterge olmasldlr." 
(s. VII) Hale bu amacqla, kendi uzmanhk alamnm otesine gee;erek, uluslararasl 
ili;;kilcr disiplini e;ere;evesinde analitik bir tutum bcnimsemi$tir. Eu dururn, 
Hale'in kitabl yazarken yalmzca bir tarihc;i ya da siyasct bilimci oIarak degiC 
ayrll zamanda "yabanClsl oldugu" uluslararasl ili$kiler aIamndan bUyiik oranda 
yararlanan bir siyasal tarih<;i ya da dl~ palitika analisti gibi davranmasma neden 

Ara§. Glir., Ankara Oniversitesi, SSF, Uluslararas! ili§kilcr BdIUmU, Siyasi Tarih Anabilim Dah. 

TUrk<;e <;:evirisi: 17S9'dan Ciiniimiize Tiirkiye'de Ordu ve Siyasel, <;ev. Ahmet Fethi, istanbul, Hil 
Yaymlan, 1996. 

Ulusiararasl ili§kiler, Cilt I, Say! I, Sahar 2004, s. 198-208. 
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Kitap jncelemesi 

oImUf;l ve kitabm yazIlabilmesi a<;lsmdan btiytik bnem taf;llyan bir tislubu 
benimsemesini saglamlf;ltlr. Yazann af;laglda elef;ltirilecek olan kimi hususlara 
ragmen, derin bir Ttirkiye bilgisine sahip olmasl da dlf;l politika tarihinin 
f;lekillendigi i<; tarihsel stire<;Ie dlf;l politika arasmda rahathkla baglanhIar 
kurmasmda bnemli bir ral oynamlr;;tIr. 

Sbzkonusu eserde Ttirk dl;; politikasl temelde 6 ayn dbneme aynlarak 
incelenmi;;tir. Bu dbnemIer; Osmanh imparatorIugu'nun son dbnem dl;; 
ili;;kiIerinin incelendigi 1774~1918 dbnemi, Ttirk Kurtuluf;l Sava;;l diplomasisinin 
ve sayar;; sonrasmda kurulan yeni devletin dlr;; ili;;kilerinin incelendigi 1918-1938 
dbnemi, II. Dtinya slrasmda Ttirk dlf;l politikasmm ineelendigi 1938-1945 
dbnemi, II. Dtinya Sava;;1 sonrasmda Soguk Savar;;'m kendisini en beIirgin bir 
bi<;imde gbsterdigi 1945-1963 araSl dbnem, Soguk Savar;;'m devam etmekle 
birlikte Turkiye'nin kuresel degi;;ikliklerden etkilenerek daha farkh bir dlf;l 
politika izledigi 1964-1990 dbnemi ve Soguk Sayar;; somaSl donemi 
kapsamaktadlr. Gortildtigti gibi Hale, Ttirk dl;; politikasmm degir;;im stire<;lerini 
daha <;ok uluslararasl sistemdekl degir;;iklikler temelinde ele almaktadlr. Hale'in 
bu donemlemeyi yaparken TUrkiye'de de benimsenen ve i<; polilik 
degir;;imlerinin dlf;l politika degir;;imine yol a<;tlgl yolundaki varsaynm 
benimsemedigi gorUlmektedir. Ozellikle Ttirk dlf;l politikasmdaki degir;;imi 27 
Mayls 1960 Darbesi He bar;;latan anlaYl;:>l benimsemeyen ve degir;;imi 1963-1964 
Yillarmda ortaya <;lkan gelif;lmeler <;er<;evesinde ortaya koyan Hale'in yerinde bir 
donemleme yaphgl gorulmektedir. 

I-Iale'in kitapta ()ne surdugli en onemli tezlerden bid de Turkiye'nin 
jeostratejik konumu geregi uluslararasl sistemdeki degif;limlerden dogrudan 
etkilenmesi ve bu jeostratejik potansiyelinin/konumunun onu uluslararasl 
politikamn en onemli odak noktalanndan biri haline getirmesi sonueu hem 
ciddi dl;:> politik slkmhlarla karr;;l kar;:>lya blrakmasl, hem de <;eli;:>kili bi<;imde 
uluslararasl dengeleri kullanarak politik ve ekonornik avantajlar kazanmasma 
neden oldugudur (s. XIII-XIV). 

Hale'e gore, T~rkiye'nin ekonomik, askeri ve siyasal potansiyeli uluslararasl 
politikada bir btiyuk gti<; olarak yer almasma engeldir. Osmanh ge<;mif;liyle 
birlikte dti;;untildtigunde Ttirkiye 18. ytizyddan bu yana Avrupah buyuk 
gu<;lerle kar;:>Ilar;;tmldlgmda siyasal, askeri, ekonomik vb. a<;llardan geri 
kalml;:>tlr. Bu geri kalrru;:>hk iilkenin uluslararasl sistemde bliytik bir gti<; olarak 
degit fakat bir "orta btiytikliikte gii<;" (middle power) olarak konumlanmasma 
neden olmu;;tur. (s. 2) 

Hale'e gore, uluslararasl politikada orta buyukltikteki gu<;ler ku<;uk gli<;lerin 
aksine buytik gti<;lere karf;ll koyabilecek potansiyele sahiptirler. Bunu saglayan 
da bu tilkelerin sahip olduklan asked gti<;leri, ekonomik kaynaklan, kalkmma 
seviyeleri ve ntifuslandu. Orta btiyuklUkteki gu<;ler uluslararasl politikada 
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buyuk guc;:ler arasmdaki c;:eli~kilerden faydalanmakta 

teorik model iizerine 
da Turk 

Yazann da 

incelenmesi 
bu teorik modeli 

eden Hale'in bir 
yani 1774'e 

en 

ileri sLirmesidir. 

d()nemi boyle bir kayglsl ya da iddiasl yoktur. Zaten eser bu donemle 
ilgili Myle bir iddiaYl ortaya koyamayacak ytizeyseldir. Bu baglamda, 

918 doneminin bc)liim c;:en;evesinde ele almmasl 
almasl yerinde olurdu. Buna ek olarak 

da "TUrk Politikasl 1918-2000" olmasI 
bir nitelik saglayabilirdi. 

Yazar yukanda belirtildigi gibi Turk politikasml 6 ayn doneme aymm;; 
olsa da, eser 10 ayn bcHUmden olu;;maktadlr. Soguk somaSl 
di)nemde TUrk dl~ politikaSl "Soguk Somasmda Ttirkiye ve Bah", "Soguk 

Sonrasmda Tiirkiye'nin Bolgesel Politikalan: (1) Yunanistan, 
Balkanlar ve Kaikaslar" ve Ttirkiye'nin Bolgesel 
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<;:erc;eve 

!!aJe 

Kitap jnceiemesi 

olarak 3 ba;;hk altmda ele 
ve Olas]hklar" admda bir sonu<; boltimtinti de 

somas] doneme kadar temelde 
Soltuk somas] donem i<;in daha 

kitabm iki farkh yakla;;lml bagda;;hrma 
olmu;;tur. Esenn 1990'lara kadar olan klsmmm daha "gli<;lli" 

1990'1ar1a ilgili dijnernde Tlirk dl;; politikasl 
de old uk<;a <;e;;itlcnmesinin etkisiyle tek bir 

anla$Ilmaktadrr. 

uzanan donemde 
bunlann i<;: durumla 

ortaya koymaktadlr. 
Cumhuriyeti'ni kuran yc)netici elitin 

en onemli ders, etnik ve dinsel a<;:ldan heterojen imparatorluk 
hornojen, etnik ve dinsel olarak sosyai tutunuma ve bu bagiamda 

mlidahale etmesini bliylik oranda engelleyebilecek 
savunulabilir sH1l1:lara sahip modern bir ulus-deviet modeline ge<;:i;;in zorunlu 
01 inanCldlr. Cene yazara gore, <;okO;; siirecinde Osmanh 
Jmparatorlui";u'nun izledigi denge politikasl hem ablel bir dl;; politika 

hem de Cumhuriyet elitinin benzer bir yakla;;lml benimsemesi 
etkide bulunmu;;tur. Hale'e gore, Ittihad ve Terakki'nin 1. 

Slrasmda bu politikayl terk etmes! biiyiik bir hatadlr (s. 28-29). 
bu bollimde Hale'in ileri stirdligii II. Abdiilhamid doneminde 

biirokrasisinin <;ok etkili oldugu tezi olduk<;a tarh;;mahdlr (s. 7). Hale 
Tanzimat'tan 1. Me$rutiyet'e uzanan donem i<;in iled sliriilebilecek bu tezi, 
Osmanh padi$ahlan arasmda i<; ve dl$ poIitikaYl kontrol etme a<;:lsmdan en 

gelenlerinden bid oian II. Abd Ulhamid i<;in ileri siirmektedir. II. 
Abdiilharnid'in turn siyaseti kendi etrafmda in;;a etme yolunda bir kayglyl hep 

vc bunda da biiyiik oranda ba;;anh oldugu bilinmektedir. Bu nedenle 
gec;ersizdir. 

boliirnde Hale ulusal baglmslzhk SaVa$l kazamldlktan soma 
hem Bat! He hem de gec;mi:;;te Osmanh irnparatorlugu a<;lsmdan en 

sorunlann kaynagml olu$turan Rusya'mn devarm olan SSCB He 
sorunlanm bir bahar donemine girdigini, bunun da Tiirkiye'nin 

oldugu biiyUk degi;;im a<;lsmdan onemli bir flrsat yarattIgml 
Aynca Mustafa Kemal ve diger yonetici elitin bag1mslzhk<;1 

surdUrdiigiinii belirtmektedir. Fakat Hale, 1930'larm orta1arma 
kadar sliren bu donemin ortaya <;lkl$mda uluslararasl konjokturiin biiyUk wI 

da a1tm1 <;izrnektedir. Nitekim Tlirl<iye 1930'lann ortalanndan 
itibaren dl;; politika sorunlanm <;ok daha fazla dikkate almak zorunda ka1m1:;;, 

uzakla$lrken Ingiltere ve Fransa'yla yakmla$maya ba$laml$tlr (s. 64-
Bu bi:)!Umde Hale gerek Sevr gerekse Tiirkiye Cumhuriyeti'nin kurulu$ 
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ULUSlARARASlili$KilER 

belgesi olan Lozan antlaE;>malanm <;ok yuzeysel bi<;imde ele almlE;>tlr (s. 37 ve 45-
48). GunumUze kadar uzanan bir sure<;te Turkiye'nin temel dIE;> politika 
hedefinin Lozan duzeninin korunmasma dayanan bir statukoculuk oldugu 
dUE;>unuldugUnde, bu eksikligin ()nemi <;ok daha belirgin bir bi<;imde ortaya 
<;lkmaktadlr. 

U<;Uncti bbltimde II. Dunya SavaE;H slrasmda Turk dIE;> politikasun ele alan 
Hale, bu donemde temel hedefin Turkiye'yi savaE;> dlE;>l tutmak, temel stratejinin 
ise buyuk birbirIedne kar~l kullanmak oldugunu vurgulamaktadlr (s. 
100-101). Hale kullamlan ve savaE;> sonunda ula~llml~ 

ulkenin btitunltigunun ve baglmslzhgmm 
olmasmm, bu donemin politikasmm gosterdig;ini ileri 
surmektedir. l3u bbliimde I-Iale, geleneksel Turk dl~ politikasl analizcilerinin 
yolundan giderek, Tlirkiye'nin II. Dunya Sava~l'ndaki durumunun tarafslzhk 
oldugunu Heri surmektedir (s. 74). Fakat, 1939 ingiltere-Fransa-TOrkiye ittifak 
Antla~masl'mn Tiirkiye'yi muttefiklerle bagla~maya soktugu a<;lktIr. Gerek 
siyasal, gerekse hukuksal a<;ldan Turkiye'nin II. Dunya Sava~l'ndaki durumunu 
tarafslzhk olarak degil "savaE;> dlE;>l taraf" olarak nitelendirmek <;ok daha dogru 
olacaktlr. 

Hale'in tarhE;>mah analizlerinden bid de Is met inonu ile Fevzi C;akmak 
arasmdaki iliE;>kiled degerlendirmesinde ortaya <;lkmaktadlr. Hale, inonu ve 
(akmak arasmda C;akmak'm Atattirk'un blumunden sonra cumhurbaE;>kam 
olmak istemesi nedeniyle bir sogukluk oldugunu Heri surmektedir (s. 75). Bu 
tez de tartIE;>mahdlr. Bizatihi Hale bir baE;>ka <;ah~;nnasmda inbnO'nun (akmak'm 
destegiyle cumhurbaE;>kanhg;ma geldigini belirtmiE;>tir.2 Bu dc)nemle ilgili baE?anh 
bir baE?ka <;ah~mada da C;akmak'm inbnu'nun sec,:iminde buyUk rolU oldugu 
vurgulammE?hr.3 Bu bc:ilumdeki en ciddi sorunlardan bid de Ekim 1939'da 
imzalanan ittifak AntlaE;>maSl'mn gizli 2. protokolUnun antla~maya sanki 
Almanya SSCB'ye saldlrdlktan soma eklendigi izlenimi verilmesidir (s. 78). 
Gen;:ekte, bu gizli protokol antlaE?mayla birlikte bagltlanmlE?tIr. 

Dbrduncii bbWmde 1963'e kadarki dbnemde Soguk SavaE? kOE;>ullannda 
Turkiye'nin dIE? politikasl incelenmektedir. Hale'e g<:ire Turkiye'nin tarafslzhgl 
ve denge politikasml terk ederek Bah ittifakl i<;inde yer almasl ka<;lfulmazdl (s. 
139). C;Unkii iki kutuplu uluslararasl sistemin kurulmasl Tiirkiye'nin buyUk 
gu<;leri birbirlerine karE;>l kullanrnaya dayah denge politikasl izlerne se<;enegini 
ortadan kaldlrmlE;>tI. YaklaE;>lk 40 sene soma ortaya <;lkan Rus/Sovyet tehlikesi 
ve ulkenin jeopolitik konumu Turkiye'yi Bah ittifakl i<;inde yer almak dlE?mda 
bir sec;enege sahip olmama olgusu ile karE?l karE?lya blrakmlE?h. Bu <;er<;evede 
Turkiye'nin Batr'ya ybneliminde temel unsur jeostratejik etkenlerdi ve bu 

2 Ibid., s. 81. 

Cernil Ko.;ak, Tiirkiye'de Milli ,5efDonemi (1938··1945), c. 2, istanbul, ileti'1im, 1996, s. 128-129. 
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Kitap jncelemesi 

yonelimde anti""komtinizm de dahil olmak tizere ideolojik etkenlerin roW e;ok 
onemsizdi (s. 110-111). Goruldtigti gibi Halc, Ttirkiye'nin Bah ittifakma 
katlillmm sadcce gtivenlik kaygIlanna dayandlrmakta ve ie; dinamikleri gozardl 
etmektedir. Bu e;cre;evede giivenlik kaygIlanmn Tiirkiye'nin yc)neliminde btiyHk 
bir oneme sahip oIdugu ac;Jk olmakla birliktc, bu yoneIimin siyasat ekonomik, 
ideolojik ve kulttirel c;ok daha geni:;; bir baglama oturdugunun goz ardl 
edilmemesi gerekirdi. 

Hale'e 
olasl bir kuresel btiyuk sorunlarla kar:;;l blrakmasl Tiirk 
hHktimetleri tarafmdan ge)ze alman bir dl:;; politik risktir. Tiirkiye'nin ozellikie 
1953'te Stalin'in oliimtinden soma Sovyet dl:;; politikasmdaki olumiu degi:;;imi 
algllayamaml:;; olmasl yolundaki ele§tirileri de kabul ctmeyen Hale, Tlirkiye'nin 
SSCB iJe yakmla:;;masmm Batl'dan aldlgl ekonornik ve siyasaJ destegin 
azalmasma yol ac;abilecegini iled surmektedir (s. 141). Hale'e gore bu donemde 

yaptlgl temel dl:;; politika yanh:;;l ozelikle Menderes'in Ortadogu 
tilkelerinin ell:;; politikalanm yanh:;; algIlamasldlr. Ciddi bir Sovyet tehdidi 
algllarnayan Ortadogu iilkeleri aC;lsmdan Bah ittifal<:J e;erc;evesinde 
konumlanrnak gereksizdi. Bu olguyu c;ozumleyerneyen Menderes Bagdat Pakh 
gibi ba:;;anSlz giri:;;imlerin onderligini yaplm:;;, bunun da olesinde 1957 Suriye 
Bunalum'nda oldugu gibi ABD'yi bile rahatslz edecek :;;ekilde macerac] 
gid:;;imlerde bulunmu:;;tur. Ote yandan, Hale'in Tlirkiye'nin ABO He ili:;;kilerini 
baglrnhhk c;erc;evesinde degerlcndirmemesi de tartl:;;mal1dlr. (ankH bu 
dc:inemde ABD'nin TUrkiyc'yi, ula:;;tmna politikasmm belirlenmesinden 
sendikal hareketlerin bic;imlendirilmesine kadar her alanda yonlendirdigi 
gozardl edilemcyecek bir gere;ektir. 

Bu bohim ve takip eden boliimle ilgili yapllabilecek bir ba:;;ka ele:;;tiri de 
Hale'in bu konuda daha once yaymladlgl yetkin bir c;ah:;;maya sahip olmasma 
ragmen, asked darbelerin Ttirk dl:;; politikasma yanslmasl iizerinde 
durmamasldlr. Hale, 1960, 1971 ve 1980 darbelerinin dl:;; politika baglanhlan ve 
yonetimi ele gec;iren askerlerin dl:;; politikaya bah;llan konusunda c;ok yHzeysel 
kalnll:;;hr. 

Yazar be§inci bohimde 1964-1990 arasmdaki donemde Tiirk dl:;; politikaslm 
ele almaktadlr. Hale'e gore uluslararasl sistemdc yumw"amaya yonelik degi:;;im 
Turkiye'nin SSCB'den algl[adlgl tehdidin azalmasma yol ac;arak hareket 
kabiliyetini arttlrml:;;, boylece Tiirkiye milli gtivenligini tehlikeye atmadan SSCB 
ve BaglanhslZlarla ili:;;kilerini geli;;tirme olanagma sahip olmu:;;tur. Buna ek 
oIarak, Turkiye He ABD arasmda ortaya C;lkan anla:;;mazlrklar Turkiye'yi daha 
gev:;;ek tek merkezli bir dl:;; politika izlemeye yoneltmi:;;tir (s. 151-152). Bunun 
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yamslra Hale'e gore, Ttirkiye'nin 
dl;; politikaSl da i~ politik 
Fakat, 1970'lerde 
istikrarslzhk htikumetlerin 

uyeliginin sorgulanarak tarafslz 
koymaktadu. Hale, 
bi~imde, ikinci gc)rti;;ijn ozellikle 1978-1979 Ecevit 
da olsa daha da etkinlik kazanc.hgll1l ileri 

Hale'e g<5re bu donemde 
Birinci alt donem Ttirkiye'nin Bah 
anlaYl;;mdan tedrici bi~imde 
anlaYl;;ma sahip oldugu 1963-1980 dc)nemini 
Hale'in ifadesiyle "'Itirkiyc'nin Bah 
Soguk Sava;;'m bitimine kadar silren 1980··1990 
donemini Ttirk dl;; politikasmm AI)D 
oldugunu vurgulamakla birlikte, 
klsmi, tereddmlti ve belirsiz da 
Hale'in soylediginin aksine 1970'lerdeki stirecin Bah 
bir "yeniden konumlanma" olarak gc)rtilmesi daha 
zaman siyasal elitler arasmda 3. Dilnyacl egilimler ve 
Tiirkiye ()zellikle Yunanistan £akWriiniln de etkisiyle, if; ve 
arthgl bu donemde gerekli ekonomik, 
pazarhk paymi arttmcl ~lkl;;lar 
zaman ciddi bir se~enek olarak gormemi;;tir. 

Hale, 1963-19~0 araSI dc)nemde Ttirkiye'nin 
degi;;im nedeniylE\ yeni dl;; politik a~Illlnlar yapma 
ortaya ~lkan iki yeni etken nedeniyle ba;;anh btl' dL;; 
gij~le;;tigini ileri stirmektedir. Bu etkenlerin birincisi, 
~lkarlanyla ~eli;;en yeni yerel ~at1;;ma ve ~lkarlann 
hem Ttirkiye/den hem de Bah/dan kaynaklanan 
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Kitap IHr"1I'11~'P~1 

Iiale'in 1963,·1980 dc)nemi 
1974 somasmda 

dl;; politikada 
yakla;;d, 20 yIlhk bir dbnen1 

ge~erli degildir. 

olarak 

tali bir rolti oldugunu iIeri 
daha sonra 
Bah He i1i;;kilerdeki 

uluslararasl sistemsel degi;;imkrin yamnda ikinci planda kalmaktadlr (s. 169, 
171). tarnamma egemen olan ve i~ dinamiklerin 
edilrnemesinden kaynaklanan bu yakla;;un, realizme ve sistem teorisine 
dayah bir model kurmasmdan dogmaktadlr. Bu baglamda Hale'in yukanda 
belirtildigi gibi Ttirk·Amerikan ili;;kilerindeki baglmhhk olgusunu dikkate 
almayan yalda;;umyla, uluslararasl sistemdeki degi;;iklikler dl;;mdaki 
dinamiklerin anaHzine ()nem <;:eli;;mektedir. 

bitiminden soma 
Ttirkiye'nin politika 

se<;:eneklerini Ktirt sorunu, tslamClhgm 
ekonomik yap!, gibi i<;: 
ve dl;; politika etkilerini ortaya koymaktadlr. YaZar SSC13'nin 
Ylkrlmasl sonrasmda ciddi dl;; gtivenlik tehdidinin ortadan kalkrna81 nedeniyle 
Ttirkiye'nin 1920'lerin ko;;ullanna geri d<:indtigLinti, ulusal giivenligini 
saglamada Bah'ya ihtiyacmm azaldlgml vurgulamaktadlr. Bu <;:er<;:evede 
Ttirkiye a<;:lsmdan tarafslzhga kayma imkanmm dogdugunu, fakat Bah 
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sistemine baghhgm 1920'lerden farkh olarak yalmzca askeri degil aym zamanda 
siyasi, ekonomik ve ideolojik bir anlam kazandl?;mm alhm c;:izmektedir (s. 202). 

Yedinci bblumde ise TUrkiye'nin Bah He ili~kileri ele almml~tlr. ABD ile 
geli~en m~kileri ele alan bu dbnemdeki TUrkiye-ABD ili~kilerini daha c;:ok 
Avrupa gUvenlik mimarisinin yeniden ~ekillendirilmesi, 1rak'taki geli§meler ve 
lrak KUrtleri baglarrunda ortaya koymaya c;:ah§ml§tlr. Burada 1990'larda 
TUrkiye ve ABD arasmda kuru Ian ve Tlirkiye'de "stratejik ortakhk" olarak 
nitelendirilen baglann derinlemesine analizi yapllmaml§tlr. Hale aynca, 
1990'lardan TUrk dl§ politikasmda boyutunu tek tek Ulkelerle 
ili~kilerden c;ok AB He ili§kiler c;erc;evesinde de alml§tlr (s. Yazann bu 
§ekilde 1990 somaSl di5nemde genel olarak analitik c;erc;eveden uzakla§masl dl§ 
politik eksenler 41'asmdaki ba~slantI]an yete1'ince kuramamaslm beraberinde 

1 
getirmi§tir. 

Hale, sekizinci bblUmde TUrkiye'nin Yunanistan, Klbns, Ba1kan1a1' ve 
Kafkasya eksenlerinde bblgesel ili~kilerini incelemi§tir. Ha1e'in Kafkasya He 
ili~kileri de bu bblUm c;:erc;evesine almasl yanh§ bir katego1'izasyon te1'cihi olarak 
gbrU1mektedir. <;UnkU Kafkasya He ili§kiler bzellikle Orta Asya ekseniyle 
birlikte degerlendirilmesi gereken bir konudur. Gerek Rusya etkeninin 
Kafkasya ve Orta Asya He birlikte ele almmamasmm ya1'atttgl eksiklik, gerekse 
Kafkasya ve O1'ta Asya eksenle1'inin bi1'birle1'iyle bagh ele ahnmarm§ 01mas1 
ciddi bi1' sorun 01a1'ak belirmektedir. Yazar aynca Rusya ile ili§kileri Kafkasya 
alt ba§hgl altmda ele alarak TUrk d1§ politikasl gUndeminde bzel bir oneme 
sahip olan Rusya'ya gereken bnemi ve1'memi$tir. 

Hale, ulus1ararasl sistemde ya§anan degi§imin en az etkiledigi alan olarak 
Yunanistan ve Klbns'la ili§kileri gbstennektedir (s. 268). Halbuki, ()zellikle 
Yunanh ara§tIrm,\cIlar 1990'11 y1l1ann ikinci yansmda yapbklan <;ah§malarla 
bzellikle Klbns konusunun sistemsel degi§imden etkilendigini ileri 
sUrmektedi1'ler.4 Hale'in bu <;ah§malara yabanc1 oldugu gc)rtilmektedir. 
Turkiye'de kamuoyunun dl§ politikada hUktimetler Uzerinde en fazla etkide 
bulundugu alan olarak Balkanlan gosteren Hale, hlikumetlerin 1993-1995 Bosna 
Sava§l He 1999 Kosova Krizi'nde karnuoyundan gelen baskllarla dl§ dUnyamn 
gerc;eklerini bagda§h1'makta bUylik zor1uklar c;ektigini vurgulamaktadlr (s. 276). 
Burada Hale, Karabag iizerine Azeri-Ermeni c;atl;ilnasrnda c;ok aC;1k bir bic;imde 
Azerbaycan yanmda konumlanan ve zaman zaman Cumhurba§kam Ozal'mda 
destekledigi TU1'kiye'nin soruna askeri olarak mUdahale etmesini talep eden 
TUrk kamuoyunun hUkUmetleri ne kadar zor durumda blrakhgll1l gozden 
kac;mnaktadlr. Rusya He geli§en ekonomik ili$kilerin, <;e<;enistan sorunu, Azeri
Ermeni Sava§1, Bogazlardan gec;i§ sonmu ve enerji hatlan gibi nedenlerle zaman 

-------------_._-_. 
4 brnegin bkz., Vasil is Fouskas, "Eurasian Gambles Over Cyprus' European Prospects," Millellerarasl 
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zaman gerginler;;en ilir;;kilere ragmen bu ti1kelerle siyasal ilir;;kilerin gelir;;imini 
stirdtirmekte oldugu belirtilmektedir. 

Dokuzuncu boltimde Ttirkiye'nin Orta Asya ve Ortadogu ti1keleriyle 
ilir;;kileri incelenmir;;tir. Hale, ilk donemde Ttirkiye'nin baglmslzhklanm 
kazanan Orta Asya tilkeleriyle yogun bir ilir;;ki kurmaya c;ahr;;tlgml fakat Orta 
Asya tilkelerinin Ttirkiye He yogun ve klsmi de olsa entegrasyona matuf siyasaI 
ve ekonomik ilir;;kiler kurma dtir;;tincesine slcak bakmama1an nedeniyle 
Ttirkiye'nin c;01<: daha smirh bir ir;;birligi c;erc;evesini benimsemek zorunda 
kaldigim belirtmekte, bu iilkelerin ekonomik aC;ldan Ttirkiye ic;in Rusya'dan c;ok 
daha onemsiz bir nitelik tar;;ldlgmm altmi c;izmektedir (s. 312~315). Bu donemde 
Tiirkiye'nin Ortadogu politikasl aC;lsmdan en onemli gelir;;menin Israil'le 
gclir;;tirilen ilir;;kiler oIdugu belirtilmcktedir. Hale'e gore Suriye ve Irak'la 
ilir;;kilerde Ktirt sorunu c;ok belirleyici bir rol oynamlr;;tlr. Ote yandan, Hale 
neden bu boltimde Orta Asya He Ortadogu'yu aym c;erc;evede ele aldlgml 
aC;lklamamlr;;tIr. Analitik aC;ldan fazla bir anlam ic;ermeyen bu yaklar;;lmm Bah'da 
1990'11 Yillarda egemen oian ve fazla bir r;;ey ifade etmeyen "Bi'lyUk Ortadogu" 
anlaYlr;;mdan etkilendigi anlar;;llmaktadlr. 

Hale onuncu boltimde hem genel bir degerlendirme yaprmr;; hem de gelecege 
yc)nelik olaslhklan ortaya koymaya c;ahr;;nur;;t1r. Hale'e gore gelecekte 
TUrkiye'nin uluslararasl sistemdcki yerini belirleyecek 4 ana etken 
bulunmaktadlr. Bunlar; ABD politikalan, AB'nin durumu ve TUrkiye'nin bu 
yapllamna He ili:;;kileri, eski Scvyet cografyasmda ortaya C;lkacak siyasal ve 
ekonomik gelir;;meler iIe Ortadogu'nun yar;;ayacagl sUrec;tir (s. 358). 

Bu c;ahr;;mada yazar temelde Ingilizce Ti'lrk dlr;; politikasl literatUri'lnU 
kullanmakla birlikte, az saylda TUrkc;e kaynak kullamm9trr. Bu eksikligi 
kapatma amaClyla TUrkiye orijinli gori'l91eri ve dogmdan bilgileri yansltabilmek 
i~in Hale 1'11rk arar;;tlrmacllann inglizce eserlerini kullanma yoluna gitmir;;tir. 
Fakat, yazann TUrk~e bildigi de gozontine almdlgmda bu unsur bir eksiklik 
olarak goze c;arpmaktadlr. Yazar, ar9iv belgeleri gibi birinciI kaynaklardan 
yaradanmamlr;;, gazete gibi sUreli yaymiann kullamml ise c;ok istisnai olmur;;tur. 
Aynca bazl onemli siyasi aktbrlerle mUlakat yapllmasl gibi bir yonteme de 
bar;;vurulmamlr;;tIr. <;;:alIr;;ma Turkiye He ilgili ingilizce IiteratUrU ana hatlanyla 
yansltan bir kaynakc;aya ve indekse sahip olsa da, gorsel malzemelerin 
kullamml c;ok klslthdlr. Bu c;erc;evede eser TUrk dlr;; politikasmm geleneksel 
analizlerinin otesine gec;ememir;;tir. Fakat, akIcl ve anla9tlmasl kolay bir dille 
yaztlmlr;; oimasI, konuya ilgi duyan herkes tarafmdan rahathkla okunabilmesini 
saglamaktadlr. Aynca Bah'da TUrk dlr;; politikasl ogrencileri ic;in bir del's kitabl 
olarak kullamlabilecek niteliktedir. 

Yazann, 1774-1990 araSl donemde daha c;ok analitik bir yaklar;;nua sahipken, 
1990-2000 doneminde betimleyici bir yakla9lma gec;mir;; oImasI 1990~2000 

207 



Ferenc Vali, 

208 

(11 Ekim olacak), '76, 
olmasl 1933 

hukurnetinin gcirev yaptIgl dcinem 
(dogrusu lIaziran 1996·,Ha1.iran 199'7 

Hale'in bu 
dnernli bir katkl 

giicu a<;:lsmdan benzer nitelikteki 
cizellikle Turk dl§ politikaslnl 

ele alarak Turk dl§ politikasl 
Bu kendisinden 

i\cross tile Bospurus, Baltimore ve Londra, John's Press, 19'71. 
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