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BeHrsizHk Doneminde Turk Dl~ Politikasl
F. LARRABEE - Ian O. LESSER

<;eviren: Mustafa Ytldmm, Otiiken Yaymlan, istanbul, 2004, 287 sayfa,
bibHyografya.
Hazulayan: Fulya A. EREKER'

Turkish Foreign Policy in an Age of Uncertainty ba~hglyla 2003' de ABD'de
RAND'dan <;lkan bu eserin yazarlarmdan Stephen Larrabee, RAND'm Avrupa Giivenlik masasmda e;;ah~maktadlr. Ian O. Lesser ise eski bir RAND
uzmamdlr. Tiirk dl~ politikasl iizerine analizleri olan yazarlarm bir diger
ortak e;;ah~masl da (Zhalmay Khalilzad ile birlikte) 2000 yllmda yaymlannu~
olan The Future afTurkish-Western Relations: Toward a Strategic Plan'dlr.1 Yazarlar Tiirk dl~ politikasl iizerine uzun siiredir c;;ah~tlklarmdan bu konuda
<;lkan ingilizce literatiire hakim goriinmektedirler ve ozellikle Tiirk ara~hr
macllarmm ingilizce eserlerine yogun bir bie;;imde ba~vurduklan goriilmektedir. Fakat eserde birincil kaynaklara hemen hie;; ba~vurulmaml~tIr.
Yazarlar bu kitabm yaz1l1~ amaClm, Tiirkiye'nin uluslararasl roW ve ibelirleyen geleneksel paradigmalar arhk gec;;erliligini yitirmi~ 01dugundan, yeni durumun ne oldugunu ara~tIrmak ve ortaya koymak olarak
Hade etmi~lerdir (s. 29). Bu c;;ere;;evede yazarlar tarihsel analize ba~vurmaya
rak, kendilerinin de belirttigi gibi, daha e;;ok Tiirk dl~ politikasmm degi~im
gosterdigini dii~iindiikleri "kilit" alanlarma yogunla~ml~lardlr. Kitapta Larrabbe ve Lesser'm aglrhkh olarak Tiirkiye'nin giivenlik politikalan ve stratejik konumuna ilgi gosterdikleri goriilmektedir. Tiirkiye'yi Avrupa ve ABD
ie;;in stratejik onemi gittikc;;e artan Kafkaslar, Ortadogu ve Balkanlarm ortasmda yer alan bir "mihver" iilke olarak tammlayan yazarlar, Tiirkiye'de
meydana gelecek geli~melerin Avrupa ve ABD'nin C;;lkarlanm dogrudan
etkileyecegini vurgulamaktadlrlar (s. 16-17). Tiirkiye'nin Bah aC;;lsmdan stratejik onemine aglrhk vermelerine kar~m yazarlar, pek c;;ok dl~ politika analizi
c;;ah~masmda ihmal edilen ie;; etkenler unsurunu da dl~lamayarak, Tiirkiye'nin dl~ ve giivenlik politikalanmn degi~iminde etkisi olan ic;;sel ve
dl~sal unsurlar arasmda bir baglanh kurmak yoluyla daha saglam bir analiz
c;;erc;;evesi ortaya koymu~lardlr. Buna kar~Hhk, dl~ politikayl etkileyen her
unsura yer verme c;;abaslyla, kitapta bire;;ok konunun biiyiik olc;;iide yiizeysel
li~kilerini

1

Ara~tlIma Gorevlisi, Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Uluslararasl ili~kiler Anabilim Dah.
Tiirk~e C;:evirisi: Turk-Bat! jli~kilerinin Gelecegi: Stratejik Bir Plana Dogru, ~ev. I~tk Ku~~u, Ankara,
Avrasya Stratejik Ara~tlImalar Merkezi, 2001.
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Lesser bu bOliimlerde
sayllan bolgelerle ili~kilerinde, ozellikle 1990 sonrasmda meydana gelen
geli~meleri ozetleyerek gelecek ic;in birtaklm ongoriilerde bulunmaya
o:;ah§ml§lardlr. Yazarlar, Tiirkiye'nin bolgesel ili§kilerinde tarihsel arkaplam
biitiiniiyle dl§lamaml:;;larsa da, ili~kilerin tarihsel kokenlerine, savlanm
desteklemek i<;;in gerekli gordiikleri yerlerde klsa bir bio:;imde deginmekten
de ka<;mmaml§lardlr.
Ikind boliimde "Ic;erde Degi§en Ortam" ba§hgl
i<;; etkenler, e·,
konomik ve siyasal krizler, ordunun rolii, giivenHk politikalannm i<;;sel
boyutu olarak Kiirt sorunu, milliyeto:;ilik ve Islamm yiikseli§i gibi konular ele
almml§hr.
bu boliimde yazarlar, daha o:;ok alt ba§hklarda ele aldlklan
yeni toplumsal dinamiklerin ortaya <;;lh;H ve bunun yanmda Avrt;tpa He en·,
tegrasyon talebinin beraberinde getirdigi dl§ baskllar sonucu giiC;lii devlet
gelenegine dayah Kemalist paradigmamn a§mmaya ba§laml§ olmasmm
Tiirk dl§ ve giivenlik politikalanna ne §ekilde etki edecegi iizerinde yogunla§ml§lardlr. Larrabee ve Lesser bu boliimde, kitabm daha sonraki boliimlerinde de tekrarlayacaklan gibi, Tiirkiye'nin daha tutucu, i<;;e doniik ve milHyeto:;i bir dlt;; politika izleyebilme endit;;esini -biraz da abartlh bir bi\imdesiirekli canh tutmaktadlrlar. Ornegin, ekonomik ve siyasal krizlere kaqa iki
o:;oziim alternatifinin oldugunu soyleyen yazarlara gore; IMF'den esinienen
ekonomik reformlarm bat;;anyla uygulanmasl olan birind yolun sec;ilmesi
halinde Tiirkiye daha aktif, Bah merkezli ve o:;ok kutuplu bir dlt;; politikaya
sahip olacak, buna kart;;m reformlarda ba§anslz (ya da isteksiz) olacak bir
Tiirkiye tutuculuga ve statiikoculuga kayarak i\e donecek ve onceden kestirilemez tek yani! politikalara yonelebilecektir (s.35).
Larrabee ve Lesser, Tiirkiye'de Ordu'nun roliinii degi§en i<;sel dinamiklerden biri olarak ortaya koymaktadlrlar. Yazarlara gore, toplumda Ordu'nun Atatiirk'iin politikalanm yorumlaYl§ bic;iminin demokratiklet;;me ve
modernie§me oniinde engel oldugu kay.glsl artmaya bat;;laml§t1r (s. 47-48).
Fakat, Tiirk iC; ve dl§ politikalarmda Ordu'nun roliinii en fazla a§mdlran
durum AB He entegrasyon talebinin gerektirdigi reformlar olarak ortaya
konmut;;tur. Yazarlara gore, bu reformlar yoniinde onemli adlmlar atllml§
olmasma kar§m, gelinen nokta heniiz AB iiyeliginin gereklerini kar§llayamamaktadlr. Yazarlar, "bugiin bat;;vurmu§ olsa Tiirkiye NATO'ya iiye olabilir miydi? sorusuna cevap vermenin <;;ok zor oldugunu belirterek, Tiirkiye'nin bu konuda heniiz c;ok geride oldugunu gostermeye c;ah§ml§lardlf
(s.50).
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ve hukuki mucadelenin,
oniinun kesildigini belirten
Kurt sorununa
dir. PKK terorlinlin onlenmi~ olmasmm, sorunun
ortaml yaratml~ oldugunu one sliren Larrabee ve
yeterli adlmlarm ahlmaml1? olmasmm Turkiye'ye
bedeller odetmeye
devam edecegini ongormektedirler (s. 64). Yazarlar, Kurt sorunu baglammda tarh1?mah bazl veriler de ortaya koymu~lardlr. Orne gin, Yillarca suren
c;ah~malar ve kotu ekonomik ko~;ul1ar nedeniyle geleneksel Kurt bolgesi"
olan Guneydogu Anadolu'da Kurtlerin yuzde ellisinden fazlasmm goC; ettigini one suren yazarlar, bu bilgiyi dogrulayan herhangi bir beIge sunmaml~lardlr .
fI

Son olarak Turkiye'nin dl~ politika potansiyelini iC; istikrarma
an yazarlar, bu iC; istikran da UC; olc;ute baglaml~lardlr. Bu olc;utlerden ilki,
liberalle~me taleplerinin "guC;lii devlet"i torpUleyebilme ba~ansl; ikincisi,
Turk siyasal hayatmda a~lf1 uc;larm yerine merkezde yer alan "yeni yuzlerl/in ortaya C;lkmasl geregidir. Yazarlar bu baglamda, "Demirel tarzl" merkezd ve populist vizyonlarm kan~nml olarak gordukleri Mehmet Ali Bayar'l
umit vadeden bir giic; olarak goren goru~lere katIlarak, merkezde yeni yuzlerin ortaya C;lkmamaSl halinde, Turk dl~ politikasmda radikal yonlere kayrna olaslhgmm guc;lenecegini vurgulaml~lardlr (s. 67-68). Son olc;ut, ekonomi
alanmda uygulanacak ba~anh politikalardlr. Bir mihver Ulke olarak Turkiye'nin ekonomik sorunlarmm, kendi dl~ politika C;lkarlan kadar uluslararas! ortaklarma da zarar verdigini belirten yazarlar, olumsuz ekonomik
ko~ullan dini politikalarm da korukleyicisi olarak degerlendirmi~lerdir (s.
69).
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Tiirkiye ve Avrupa ba~hgml ta~;nyan iic;iincii boliimde, tek tek Avrupa
iilkeleriyle
yerine dogrudan AB ve Tiirkiye ili~kileri ele almml~hr.
AB ile i1i~kiler baglammda diger boliimlerde aguhgl bu kadar hissedilmeyen
iC; etkenlerin, hem Tiirkiye hem de AB aC;lsmdan, dogrudan etkisine yogunla~llml~hr. Bu durum, yazarlarm Tiirkiye'de meydana gelen iC; degi~imlerde
AB ile entegrasyon <;abasHun roliinii on plana <;lkarmalarmdan kaynaklanmaktadlr. Larrabee ve Lesser, AB geni~lemesi, ekonomik boyut, insan
haklan ve demokrasi boyutu, Kiirt sorunu, islam faktorii, ordu, Yunanistan
ve Klbns, savunma ve giivenlik boyutlan a<;lsmdan ele aldlklan TiirkiyeAvrupa ilif?kilerinde ABD etkenini de tart1~mlglardlr. Yazarlar bu boliimde,
AB He entegrasyonun yakm gelecekte zor, hatta imkanslz oldugu ongoriisiinii aglrhkh olarak ortaya koymaktadlrlar. Tiirkiye'nin AB iiyeligini <;lkmaza
sokan ;;cy, AB'nin iiyelige giri:;;te son on yllda ortaya koydugu siyasal kriter
ve degerlendirmelerdir (s.78). Tiirkiye'de <;e§itli <;evrelerce dile getirilen,
AB'nin kiiltUrel ve dini temellere dayanan bir onyarglyla hareket ettigi inancuun yersiz oldugunu one siiren yazarlar, Tiirkiye'ye hakslzhk yapIldlgl
onyarglslyla hareket etmenin ili~kileri daha da <;lkmaza sokacagl uyansmda
bulunmaktadlrlar. Yazarlar Tiirkiye-AB ili~kilerini ele aldlklan her boyutta
Tiirkiye'nin ortaya koydugu gelif?melerin AB a<;mdan yetersizligini vurgulayarak, savunma ve giivenlik boyutunda Tiirkiye'nin AB'yi Ortadogu sorunlarma daha fazla bula~hrmasl kar~lsmda AB'nin <;ekincelerine dikkat
c;ekmeye <;ah~ml§lard,lr.
Dordiincii boliimde Tiirkiye'nin Yunanistan ve Balkanlarla ili§kileri
ele ahnml~hr. Bu boliimde, Yunanistan-Tiirkiye ili§kilerinin aglrhgl hissedilirken, ba~hkta yer alan Balkanlar boyutunun i<;ini dolduracak bir <;er<;eve
c;izilememi§tir. Yogun olarak Yunanistan ve Tiirkiye arasmdaki sorunlar ve
bu baglamda meydana gelen geli§melerin ele almdlgl boliimde, Yunanistan'la ili§kilerin diizelmesinde Tiirkiye'nin atacagl adlmlarm onemi vurgulanml~t1r. Yazarlara gore bu yondeki en onemli adlm, Yunanistan'm karasulanm geni~letmesinin savag sebebi (casus belli) sayllacagi yoniindeki parlamento karanmn iptali olacakhr (s.126). Yazarlar, Klbns'ta <;oziim bulunmasmm anahtannm Tiirkiye'nin elinde oldugunu belirttikten soma, AKP
hiikiimetinin bu yonde Tiirkiye'nin uzla§maz saydlklan tutumunu degi§tirebilecegini de ongormiiglerdir. Tiirkiye'nin Balkanlardaki politikalanm
NATO miittefiklerinin politikalan paralelinde degerlendiren Larabbe ve
Lesser, Balkanlarda Tiirkiye ile Yunanistan'm ortak <;lkarlarmm bulunmasml, iligkilerde yumugama ve uzla§mamn bir yolu olarak ortaya koymaktadlrlar.
Be§ind boliimde yazarlar, Tiirkiye ve Avrasya ili§kilerini Orta Asya ve
Kafkaslarla ili§kiler ve enerji boyutu baglammda ele alml§, bu ili§kilerde
belirli bir etkinligi olan Rusya ve iran gibi diger bOlgesel aktOrlerin rolii de
ihmal edilmemi§tir. Bunun yanmda Avrasya ile ili§kilerde ABD ile mevcut
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stratejik i§birligi de gozardl edilmemi§tir. Yazarlar, Tiirkiye'nin doksanh
yillarm ba§mdaki Orta Asya'ya kar§l politikalarmm ba§anslzhk sebeplerini
tarh§bktan soma, bu yaplsal sorunlarm siirmesine kar§m, 11 EyIiil sonrasmm ABD'nin de gii.;;lii destegi He Tiirkiye'ye bolgede onemli bir rol
iistlenme konusunda yeni olanaklar yaratacagml ongormii§lerdir. Larabbe
ve Lesser, Tiirkiye'nin Afganistan'da iistlendigi rolii de bu durumun bir
habercisi olarak degerlendirmektedir (s.138). Tiirkiye'nin Kafkaslara kar~n
stratejik ilgisini, Azerbaycan ve Giircistan'm Bah yanhsl politikalarmm devamlyla ili§kilendiren yazarlar, ozellikle $evardnadze'nin ba§kanhgmm
sona ermesinin istikrarslzhklara yol a.;;abilecegini one siirmii§lerdir. Bilindigi
gibi $evardnadze'nin gidi§i, yazarlarm aslmda hi<; beklemedigi bir bi<;imde
ger<;;ekle§mi§tir. Bunun yanmda, $evardnadze'nin "kadife devrim"le ba§kanhktan aynimasl somasmda kurulan ve biiyiik ol<;iide ABD destegine
sahip yeni yonetimin Giircistan'm Bah yonelimli dl§ politikalannda bir
degi§iklik ortaya koymadlgl da a<;lktIr.
Tiirkiye'nin Avrasya politikasmm §ekillenmesinde enerji boyutuna
aglrhk veren Larrabbe ve Lesser, bunu Kafkaslarm istikran He ili§kilendirmi§lerdir. Yazarlar Rusya'yl Tiirkiye'nin Avrasya politikalanna etkisi baglammda ele alml§lar, geli§en ekonomik ili§kilerden ozetle soz etmenin
dl§mda iki iilkenin birbirlerine yonelik dl§ politikalarma sadece yiizeysel
deginmi§lerdir. Tiirkiye'nin Avrasya politikalarma etki eden diger bir bolgesel gii<; olan iran'm bolgeye etkisi, yazarlara gore, yakm ve orta donemde
ozellikle de ABD faktorii dolaYlslyla sHurh kalacakhr (s. 154). Son olarak,
Tiirkiye'nin Orta Asya ve Kafkaslara yonelik politikalannm belirli bir yon ve
<;izgisinin bulunmadlgl, dolaylslyla da daha <;ok ki§isel heves ve baglantllarla yonlendirilmekte oldugu gorii§iine kahlan yazarlar, Tiirkiye'nin bolgede
etkin bir rol iistlenmesini neredeyse biitiiniiyle ABD'nin bolgeye yonelik
politikalarma baglaml§lardlr. Yazarlara gore, terorizmle sava§ ABD'nin Orta
Asya ve Kafkaslarla daha yakmdan ilgilenmesine yol ac;:arsa Tiirkiye bundan
yararlanabilecektir, aksi halde Tiirkiye bolgede yol almakta gii<;liik c;:ekecektir (s.164).
Tiirkiye'nin Ortadogu ve Akdeniz ili§kilerinin ele almdlgl altmCl boliimde ilk olarak, bolgeyle ili§kilerde belirleyici bir etkisi olan tarihsel ge<;mi§
de ahnml§hr. Korfez Sava§l somaSl Tiirkiye'nin Ortadogu politikalarmm
onemli bir doniim noktasma geldigini belirten yazarlar, Tiirkiye'nin ozellikle Irak, Suriye, Israil ve daha az olmak iizere iran' a kar§l daha az .;;ekingen
ve tek yanll karakterde politikalara yoneldigine dikkat <;ekmektedirler
(s.177). Saydan iilkelerle ili§kilerde ya§anan geli§meleri ozetle ortaya koyan
yazarlar, bu ili§kHeri temelde Bah'nm bakl§ a<;lsma gore degerlendirmeyi
tercih etmi§lerdir. Larrabee ve Lesser' a gore Tiirkiye konumunu her ne kadar Dogu ile Bah ya da islam diinyasl He Avrupa arasmda bir koprii olarak
tammlasa da, Bah Tiirkiye'yi Ortadogu'da bir bariyer olarak gorme egilirnin-
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ilitikilerini
ortaya C;lkan ve
incelemi~
ili~kilerde onemli
Buruardan ilki, Rusya'dan duyulan endif?e karf?lSmda,
ile birlikte sagladlgl guvenlik garantisidir (s. 216). Ortadogu
ve Balkanlarda, yani Turkiye'nin slmrlannda ortaya <;lkacak guvenlik risklerinin
ABD if?birliginin yararlan, Turkiye'nin ABD ile ilif?kilerind en bir
<;lkar olarak ortaya konmuf?tur. ABD'nin Turkiye'nin yakm
c;evresinde surekli asker bulundurmasl Turkiye'nin yararma bir durum olarak ortaya konmu1?tur (s. 218). Larrabee ve Lesser'e gore, Turkiye'nin ABD
He if?birliginden en onemli <;lkarlan, ABD'nin Baku-Ceyhan Boru Hath ve
Turkiye'nin AB uyeligine verecegi destektir. Yazarlar, gUveruik konusunda
<;ok duyarh bu iki Ulkenin <;lkarlarmm bu baglamda kesi1?tigini, fakat siyasal
konular soz konusu oldugunda birtaklm ku§kulu ve kmlgan yakla§lmlann
aglrhgml koruyacagml one surmu~lerdir. Nitekim, insan haklan, ermeni
soykmml iddialan ve Kurt sorunu gibi konular, Turkiye-ABD ili~kilerinin
kmlgan noktalanm olu§turmaya devam etmektedir.

Larrabee ve Lesser sekizinci bOlumde, diger bolUmlerde ortaya koyduklan gOrU~lerin genel bir degerlendirmesini yaparak, bu degerlendirmenin sonuc;lanyla gelecege yonelik birtaklm ongorUler ortaya koymaya
c;ah~ml~lardlr. Yazarlar, Turkiye'nin uluslararasl alandaki yerinin ve oynayacagl rolun buyuk oranda i<; siyasal ortamdaki geli~melere ve daha c;:ok da
c;e§itli soruruarm <;ozumune bagh oldugunu one surmektedirler. Bu sorunlar, toplum yaplslmn gelecekte alacagl bi<;im, Turkiye'nin uluslararaSl kimligi, bOlgesel tavn ve kureselle§en dunyadaki yeri He ilgili sorunlar olarak
gorulmektedir. Bunun yamnda, Turkiye'nin dl~ politikasmm buyuk oranda
Bah ile ili~kileri c;en;evesinde belirlenecegi ve bunun en onemli unsurunun
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da Avrupa He entegrasyon surecinin oiacagmi one surmu§lerdir. Yazarlara
gore, Turkiye-Avrupa ili~kilerinin olumlu yonde geli§mesi, Turk-ABO ili§kiili~kilerini rahatlatacak en onemli unsurdur (s.
252).
bu baglamda Turkiyefnin BallI!
ic;in birtabm onerilerde de bulunmu§lardlr. Tiirk dl§ politikasmm yonuniin ve potansiyelinin en onemli belirleyicisi olarak Tiirkiye'nin iC; evrimini gordiiklerind en, Tiirkiye'nin Bahh ortaklarma bu geli§melerle ilgilenmelerini onermektedirler. Larrabee ve Lesser, Tiirkiye'nin reformlar konusundaki tercihlerinin Ankara tarafmdan yapllmasl gerektigini, Bahhlarm bu surece yalmzca destek vererek dahll olabileceklerini ifade etmektedirler. Fakat, bu noktada ic;eride ger<;ekle§tirilecek reformlarm Turk siyasal ya~amma yeni siyasal
giiC; odaklanm getirecegini du§iindiiklerinden yazarlar, Bahnm vakit kaybetmeden bu yeni liderlerle temasa ge<;meleri gerektigini de vurgulaml§lardir. Bu yeni siyasal giic; odaklan, genel bir ifadeyle "islamcIlar" ve "Tiirk
milliyetc;ileri" olacakhr (s. 251). Yazarlann bu sonuca nasIl ula§tIklan pek
belli olmamakla birlikte, Turkiye'nin yakm siyasi geleceginde merkez sol ve
merkez sag partilere fazla §ans tammadlklan aC;lktIr. Larrabee ve Lesser'in
Bahhlara bir diger onerisi, Tiirkiye'nin AB'yie ili§kileri konusunda AB ve
ABO'nin uyum ic;inde davranmalan yoniindedir. Yazarlara gore, Tiirkiye'yi
ABO ve AB arasmda bir tercih yapmak durumunda blrakmak, Turk dl§ politikasml a<;maza sokabilecegi gibi, Avrupa ve ABD ili§kilerini de gerginle§tirecektir.
Larrabee ve Lesser son olarak, Tiirkiye'nin uluslararasl alanda kimlik
sorununun c;oziimsiiz kalaca~ml, Tiirkiye'nin Avrupa devletlerinden
farkhhgmi koruyacagml ongormii§ ve boyle bir c;oziimun c;ok da gerekli
olmadlgml vurgulaml§lardlr. Bu noktada yazarlarm aC;lklama yapmadan ve
kestirme bir bi<;imde, "Kemalist gelenek zaYlflayabilir ya da degi§ebilir ama
Atatiirk'iin mirasl Tiirkiye'nin politika evriminde onemli etkiler yapmaya ve
onu birc;ok yonden diger Avrupah devletlerden farkhla§tumaya devam edecek gibi goriinmektedir" (s. 253) diyerek, Tiirkiye'nin Avrupahhgmm oniindeki engelin Atatiirk'iin mirasl oldugu sonucuna ula§malan ciddi bir bic;imde tartI§mah goriinmektedir.
Kitapta bic;imsel aC;ldan da bazl sorunlar vardlr. BaZl boliimler 3
Kasim 2002 se<;imleri oncesinde yazlldlgl izlenimi verirken (Grnegin, s.
90'da AKP'nin sec;imlerde ba§an kazanmasmm ve hiikiimette yer almaslmn
muhtemel oldugu ifadesi yer almaktadlr), hemen ardmdan gelen ba!?ka boliimlerde sec;imlerde AKP'nin kazandlg1 zaferden soz edilmektedir (s. 99).
Kitabm <;evirisinde de birtakim sorunlar goze c;arpmaktadlr. Gzellikle kullamlan terimler a<;lsmdan bir biitiinluk saglanamaml!?hr. Orne gin, kimi zaman reisicumhur, kimi zaman cumhurba§kam ya da milletlerarasl ve uluslararaSl terimlerinin degi~erek kullamlml~ oimasl, aynca hukukun iistiinliigii
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gibi yaygm kullaruma sahip bir ifade yerine kanun hakimiyeti ifadesinin
kullarulmaslrun aklclhgl bozdugu soylenebilir.
tartu.;mah savlan ve ongori.ileri olmasma kar;nn, Turk
politikasl a<;lsmdan ortaya C;lkan geli~me ve degi~imlerde ic;sel baglantllarm da ihmal edilmemi~ olmaslyla yerinde bir analizle §ekillendirilmi~ olan
bu c;ah§ma, Turk dl~ politikasmm gelecegi ic;in ongori.ilerde bulunmaYl saglayabilecek bir c;en;eve sunmaYl ba~arml~hr. Fakat eserde, BatIh bakl~
aC;lsmm hakimiyeti gu<;1ii bir bic;imde sezilmekte, Turkiye'ye bic;ilmi~ "1hmh
islam" modelinin olumlanmasl da, rahatSlz edici gorunmektedir. Bu tur ele~
tirilebilecek ve akllda tutulmaSl gereken yonlerine kar~m, Larrabee ve Lesser'm bu eseri Turk dl§ politikasl alarundaki literature onemli bir katkl saglamaktadlr .
dl~
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