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Hilal ve YddlZ, iki Diinya AraSlnda Tiirkiye
Stephen KINZER
c;::eviren: Funda Keskin, istanbul,
ileti§im Yaymevi, 2003, 301 sayfa.
Hazulayan: Gokhan ERDEMl

Hilal ve Ylldlz 50' den fazla iilkede dl§ haberler muhabirligi yapan Amerikah
gazeted Stephen Kinzer'in 1996-2001 arasmda New York Times'm istanbul
§efi olarak ya~adlg1 deneyim ve gazlemlerin sonueunda ortaya <;lkan bir
onee de benzer bir "iilke <;ah1;lmaSlJl yapml1;l, Nikaraeserdir. Kinzer,
gua'daki gozlemlerini Blood of Brothers:Life and War in Nicaragua (New York,
Penguin, 1991) adlyla yaymlaml~t1r. Hilal ve Ylldlz, Kinzer'in 2001'de yaymladlg1 Crescent & Star:Turkey Between Two Worlds (New York, Farrar, Straus,
and Giroux) kitabmm Tiirk<;e c;evirisidir. Bu kitabm yaymlanmasmdan sonra
c;ah§malanm iran iizerine kaydlran Kinzer, All the Shah's Men: An American
Coup and the Roots of Middle East Terror ( New York, John Wiley & Sons, 2004)
adh kitabl yazml§hr. 2
Tiirkiye'de gec;irdigi yakla§lk 4 yllhk danemin birikimiyle ortaya C;lkan
bu kitabl yazma amaeml Kinzer, Tiirkc;e basklsmm Onsoziinde §oyle ifade
etmektedir: "Bu kitap, (... ) deneyimlerimi, gazete haberciliginden daha ahenkli bir §ekilde bir araya getirme [vel Turkiye'nin degi§ik yuzlerini gasteren, benim de ic;imde yer aldlglm baZl hikayelerin anlahlma c;abasldlr" (s.
11). Kinzer'in 4 ytl boyunea Tiirkiye'den yazdlgl haber ve makalelerde yeterinee dile getiremedigi gorii§ ve deneyimlerini butiinsel bir bakl§ aC;ls1yla
derli topiu anlatabilme kayglsl oldugu aC;lkhr. Tiirkiye'de gec;irdigi ylliarda
gerc;ek bir gazeteci gibi iilkenin dart bir yamna yaptlgl gezilerin, tabandan
tavana iilkenin tum toplumsal kesimleriyle dogrudan ili§ki kurarak ve
toplumsal siirec;lere dogrudan kahlarak toplumsal dokuya dogrudan temas
edebilme ba§ansmm bir sonueu olarak yazar, kar§lla§tlgl c;e§itlilige ve dinamizme hayran kalml1;l gariinmektedir. Nitekim, Kinzer'in bu hayranllgl,
"[Bulundugum iilkelerJ (... ) arasmda en biiyiileyici olan Tiirkiye'dir. Hayallerden ve c;e1;litli etkilerden olu§an bir kaleydoskop gibidir, aym zamanda
hem delirtir hem de ba§tan C;lkartlr" (s. 11) ifadesinde aC;lkc;a ortaya C;lkmaktadlr. Kinzer'in eserdeki ba§ansmm temel nedeni de i§te bu c;abasmdan kaynaklanmaktadlr. Kinzer, Tiirkiye'yi yalmzea liderleri, yazarlan ve ande ge1
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Ara~bIma Gorevlisi, Ankara Universitesi, Siyasal Bilgiler Fakilltesi, Uluslararasl ili~kiler BOlfunu,
Siyasi Tarill Anabilim Dab.
Kitabm Tiirk<;e <;evirisi bu c;;ah~ma kaleme ahndlgl srrada ileti~im Yaymlan tarafmdan yaymlanmak iizereydi.
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len elitleriyle degil; simit satlcIlan, Kore gazileri, koyliileri He tamml§ ve
tamtmaya <;;ah§ml~hr. Bu c;abasmdaki ba§ansl da eserin sayfalan c;evrildiginde aC;lkc;a goriilmektedir.
<;ah~ma 10 ayn boliimden ve boliimier arasmda yer alan "meze" adl
verilmi§ 11 kiiC;iik gec;i~ bOliimiinden olu§maktadlr. Esere apayn bir lezzet
veren ve Kinzer'in rahat bir iislupla yazdlgl, gazetelerdeki flkra yazllanm
andlran bu kiiC;iik gec;i§ boliimleri, hem yazann c;ah§marun ana bOliimlerine
sokmakta zorlandlgl ki§isel deneyimlerini ve hikayelerini aktarabilmesini
saglamakta hem de okuyucunun ilgisi canh tutularak, sahr aralarmdaki gozlemlerin ana boliimlerde geli§tirilen argiimanlarla birarada dii§iiniilebilmesi
saglanmaktadlr.

, "Kahraman", llfuadete <;agn" "Hayaletler", "Kiirt
Ozgiirliik", "Koruyucular", "Depremde Olmek",
ve IfOdiil" gibi b6liim adlanndan da anla§llacagl iizere Kinzer,
tematik bir b61iimleme yapml§, fakat ele aldlgl konularm tamammda tarihsel bir perspektifi sahrlarma yansltmaYl ba§arml§br. Bunun da otesinde,
genel olarak Orta Asya Tiirk tarihinden Osmanll gec;mi§ine, Osmanh-Tiirk
modernle;;mesinden AB'ne entegrasyon siirecine uzanan bir tarihsel perspektife sahip olmasl kitaba hem iyi bir kurgu hem de abcl bir anlahm kazandlrmaktadlr.
I

Eserin giri§" i§levini de haiz ilk meze boliimii, Tiirkiye'nin gerek genelde Bah Diinyasl'mn bir pan;asl olmasl gerekse ozelde AB iiyeligi aC;lsmdan onemli bir tespitle ba§lamaktadlr: Hem Tiirkiye'nin ve Tiirk halkmm
hem de Bah'mn birbirlerini anlamlandlrma siirecinin tarihsel kokenine inildiginde, iki ozne arasmdaki kar§lthgm tarihsel altyaplsl ortaya <;;lkmaktadlr.
Kinzer, iki ozne arasmdaki kar§lthgm temeline dinsel farkhhgl koymakla
birlikte, c;ok daha onem verdigi bir olgunun da altlnI <;;izmektedir: TiirkIslam unsuru Avrupa'ya kar§l belki de bin yllhk siire<; boyunca en ciddi
tehdidi olu§turan gii<;; olmu§tur. Bu olgu islam-Htristiyanllk temelinde ortaya C;lkan medeniyet farkhla§masml c;ok daha keskinle§tirmi§, ozellikle
Bah'nm Tiirkiye ve Tiirkleri algllamasmda belirleyici olmu§tur. Yazar'm da
vurguladlgl gibi, "Eger Tiirkler uzaktaki bir kotiiliigiin odagmdan ibaret
olsalardl, Avrupahlarm kalbinde dinsiz <;inlilerin yarattlgl korkudan daha
fazla bir ~ey yaratamazlardl. Onlar hakkmda dii§unmeyi bile bu kadar korkun.:; yapan §ey, Tiirk gii.:;lerinin Avrupa'run kaptlanm yumruklamakta 01··
maslydl" (s. 16).
/I

Avrupa'mn 15. ve 16. yiizyillarda dinsel temelli olarak kurdugu bu
kar§lthgm Bah'nm Osmanlllara kar§l olumsuz bir soylem geli§tirmesine
neden oldugunun a1hru <;izen Kinzer, yine de kar§lthgm en belirgin oldugu
bu donemde bile Bah ic;inden Osmanh'ya olumlu bakabilenlerin C;lkhglm
vurgulamaktadlr. Kinzer'e gore, Tiirkiye'nin Bah medeniyetine tam olarak
eklem1enebilmesi Bah'run Tiirkiye ve Tiirkleri nasI1 niteledigi ile dogrudan
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baglantlhdlr. Kan;l1thgm temeline demokrasi faktoriinii de ekleyen Bah, Tiirkiye'yi oryantalist soylemi ve bakl~l He barbarhgm ve geri kalml~hgm temsilcisi olarak ml, yoksa gelecegin ~agda~ iilkesi olarak ml gorecektir? Buna
verilecek cevap Tiirkiye'nin 21. Yiizyllm ba~mda izleyecegi rotanm ne olacagl a~lsmdan biiyiik onem tar;l1maktadlr (5. 21).
"Tiirkiye Riiyasl" adml ta~llyan 1. BolUmde Kinzer, "istiklal" ve "devlet" sozciiklerinden hareket ederek Tiirkiye'deki siyasal kiiltiirii ve rejimi
analiz etmeye c,;ah~ml~br. Kinzer,' Cumhuriyetin ilk donemindeki modernle~me siirednin ba~anh ve diinyada e~i olmayan bir deneyim oldugunu
vurgulayarak, Tiirk modernle§mesine olan sempatisini a<;lk bir ~ekilde ifade
etmektedir: "Tarihte hi~bir ulus Tiirkiye Curnhuriyeti'nden daha biiyuk bir
devrimd co~kuyla kurulmaml~ ve bu kadar klsa surede bu kadar geni~ c,;aph
bir degi~imden gec;memi~tir" (s. 24). Tiirk modernle~mesini cumhuriyetle
ba~latan geleneksel teorinin etkisinde kalan Kinzer, Osmanh-Tiirk modernle~mesinin Tanzimat'la ba~layan bir siirec;; oldugu gerc;;egini gozardl etmektedir. Kitap esas olarak giinumiiz Tiirkiye'sini ve dinamiklerini ele alan bir
~ah~ma olsa da, yazar modernle~meyi tarihsel baglammdan koparmaktadlr.
Buna kar~m, ilerleyen bolUmlerde Ermeni sorunu, Tiirk-Yunan ili~kileri gibi
konulan ele ahrken yazar, bir tarihsel arkaplan sunmaya ~ah~ml~hr. Kinzer'in bu soyutlaYlcl anlayl~mm arkasmda Mustafa Kemal' e ve devrimd
ki~iligine hayranllgl yatmaktadlr. Kitabmda Kemalist devrimin demokratik
olmayan jakoben niteligini de vurgulamakla birlikte, Kinzer bunun tarihsel
ko~ullar nedeniyle me~ru ve olagan oldugunu du§iinmektedir (s. 25). Yazara
gore, Kemalist devrimin a~tlgl yolda Tiirk toplumu biiyiik mesafeler katetmi~, sorunlara ragmen modernle~me yolunda c,;ok onemli adlmlar atml~hr.
Fakat, Kinzer'in tabiriyle "psikolojik olarak 1920'lerde ya~ayan" yonetid
se~kinler bu ger~egi kabul edememektedirler. Bu da modernle~en toplum He
Kemalist yontemlerde lsrar eden yonetid se~kinler arasmda geli~meyi engelleyen bir kar~lthk ve gerilim yaratmaktadlr (s. 27).
Bu baglamda ilgin~ bir paradoksa da dikkat c;;eken Kinzer, hem
degi~ime direnen yonetici sec;;kinlerin hem de modernle~menin onciisii ve
sozciisii konumundaki kesimlerin "tam anlamlyla c;;agda§ bir Tiirkiye" hedefini benimsediklerinin alhm ~izmektedir (s. 27). Kinzer'in vurguladlgl bu
paradoks ger~ekten de Tiirkiye'deki mevcut siyasal miicadeleyi anlayabilmek aC;;1Smdan biiyiik onem ta~lmaktadlr. Bu c;;en;evede Kinzer adml koymasa da Tiirkiye'deki hakimiyet miicadelesine i~aret etmekte, bu miicadelenin
yalmzca iilkenin geleceginin nasll §ekillenecegi sorunsah temelinde degil,
aym zamanda iilkenin 21. Yiizyllda hangi toplumsal simf ve gruplann onderliginde §ekilleneceginin de miicadelesi oldugunu ortiik bir bi~imde Hade
etmektedir. Kinzer'in gerek bu bolUmde gerekse ~ah~mamn tamammda
kullandigi. bu yonetid siyasal se<:kinler-modernle~en toplum sec,;kinleri
aynmml Tiirkiye'deki siyasal durum ve yapi analizinin temeline oturttugu
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gorulmektedir. Kinzer'in kullandlgl bu analiz biriminin ilk defa Serif Mardin
ortaya ahlan Weberyen modernle~me teorisi esinli 'merkez-c;evre
dayandlgl anla~llm(lktadlr. Eserinin hic;bir yerinde bu teoriyi kullandlgml belirtmemesine ragmen Kinzer'in, Turkiye c;ah~malan literaturunde yerli ve yabancl uzmanlarca slkhkla kullamlan bu teori etrafmda olu~tu
rulan Turkiye literatiirunden etkilendigi anla~llmaktadlr. Bunun da otesinde
yazarm modernle~me teorisini benimseyen liberal gelenekten geldigi de
unutulmamahdlr.
Serif Mardin tarafmdan ortaya ahlan ve Turkiye siyasaslm Osmanh
doneminden gunumuze uzanan bir tarihsel perspektifte merkezi elinde tutan yonetici sec;kinlerle, merkez dl~mda kalan ve daha c;ok ta~rada gucu eUnde bulunduran klr sec;kinleri arasmdaki kar~lthk temelinde ele alan "merkez-c;evre teorisi", hem Turk entelijensiyasl hem de Tiirkiye uzerine c;ah~an
Bah entelijensiyaSl arasmda yaygm destek bulmu~tur.3 Kinzer ustu kapah
bir bic;imde, analizini dayandlrdlgl bu teori c;erc;evesinde Tiirk modernle~me
surecinin nihai sonucu olarak gordugu demokratik bir siyasal yapl ve kiilturun onundeki enonemli engel olarak merkezi olu~turan yonetici sec;kinlerin
degi~ime kar~l direnc;lerini gostermektedir. Bu yonetici sec;kinlerin adeta
ic;selle~tirdikleri ve az ya da c;ok toplumun neredeyse tamamma sirayet etmi~ olan "devlet baba" anlayl~ml da ele~tiren yazar, bu anIayl~m Turkiye'de
c;ogulcu, demokratik ve ozgur du~unceye dayah rasyonel bir degi~im ic;in
mutlaka a~llmasl gereken bir olgu oldugunu ileri siirmektedir (s. 45-47).
Yazarm, kavraml kullanmasa da, ele~tirisinin 'paternalizme' yonelik oldugu
aC;lkhr.
Benimsedigi merkez-c;evre teorisinin dogal sonucu olarak Kinzer, hem
Turkiye'nin siyasal yaplslm a~m basit1e~tirmekte, hem de toplumsal sImHan
ve aralarmdaki karma~lk ili~kiler agml gozardl etmektedir. Siyaseti sadece
ideolojik bir mucadele alam olarak goren yazan temel kar~lthgl devlet-sivil
toplum eksenine oturtmaktadlr. Etkisinde kaldlgl liberal gelenegin yonlendirmesiyle neredeyse bir 'sivil toplum feti~izmi' geli~tiren Kinzer'in yonetici
sec;kin elitizmini ele~tirirken, modernle~en toplumsal sec;kinler lehine bir
elitizmi benimsemekte bir sakmca gormedigi anlar;nlmaktadlr. Paternalizmin
Turkiye halkmm c;ok buyuk bir kesimi tarafmdan benimsendigi onkabuluyle
yola C;lkan Kinzer, modernle~en sec;kinlerin halktan gelen demokrasi yolunda degi~im taleplerini c;ekincesiz kabul ettiklerini ileri surmektedir. Bu baglamda Kinzer C;izdigi yonetici sec;kin sterotipinin kar~lsma modern toplumsal elit sterotipini koymakta tereddiit etmemektedir. Bu sterotiplere dayah

3

Serif Mardin'in bu teorisi i<;in bkz. Serif Mardin, "Tiirk Siyasasuu A<;Iklayabilecek Bir Anahtar:
Merkez-<;evre ili~kileri", Mi.imtaz'er Tilrk6ne ve Tuncay Onder (cler.) Tiirkiye'de Toplurn ve Siyaset,
5. B., Istanbul, jleti~irn, 1995, s. 34-77. Bu <;er<;evede yaztlrru~ claha popiller bir omek i<;;in bkz. Emre
Kongar, irnparatorluktan Giiniirniize Tiirkiye'nin Toplurnsal Yap/sI, 10. B., istanbul, Remzi Kitabevi,
1997.
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model kolay ve kapsaylcl bir a<;lklama diizeyi saglamasma ragmen, ornegin
28 $ubat orneginde oldugu gibi yonetici se<;kin elitleri ile, modern toplum
elitleri i<;inde yer alan biiyiik burjuvazi arasmdaki igbirligini a<;lklamakta
zorlanmaktadlr. Kinzer'in sundugu model bunun ideolojik bir miicadeleye
dayanan bir <;ahgma oldugu yolundaki yiizeysel bir a<;lklamdan oteye gidememektedir.
Kinzer'in bu analizinin dogal sonucu yonetici see;kinlerin en onemli
kanadml olu~turan askerlere ,kitapta merkezi bir yer verilmesi olmu~tur.
"Koruyucular" adh 7. Boliimde TSK'yl ayrmtlh bir §ekilde inceleyen Kinzer'in Tiirkiye'deki siyasal yap! ve kiiltiirii ele aldlgl bu boliimiinde de ordu
iizerinde durmasl, teorik temeli diigiiniildiigiinde, hie; de siirpriz olmasa
gerekir. Zaten Tiirkiye iizerine yapllan hi<;bir <;ah§mamn ordu faktOriinii goz
oniine almamaSl miimkiin degildir. Kinzer siyasal sistem iizerindeki ordu
vesayetinin en somut ornegi olarak Milli Giivenlik Kurulu'nu (MGK)
gostermektedir. ilgin<; bir benzetme yaparak, iran'daki AnayasaYl Koruyucular Konseyi ile MGK'nm, ideolojik tercihlerindeki mutlak zlthga ragmen,
benzer konumda ve aym iglevi haiz organlar olduklanm ileri siirmektedir.
Kinzer'e gore, her iki organ da siyasal sistemin tepesinde birer veto makaml
olarak konumlanmakta, me§ruiyetlerini 'metafizik' olgulardan almaktadlr.
iran'daki yapl dinsel me~ruiyete sahip, Allah'm temsilcisi olma iddiasmdayken; Tiirkiye'de yonetici se<;kinler ve ozellikle onun en onemli kanadlm
olu§turan ordu, me~ruiyetini 'islami ge<;mi~i ikame eden dinsellaik milliyet<;ilikten' alan ve 'yan-tannsal' Mustafa Kemal'in mirasmm temsilcisi olma
iddiasmdadlr (s. 31-32).
Kinzer'in bu boliimde ileri siirdiigii bir ba§ka olgu yazarm genel yakla~nmmm anla~llmasl aC;lsmdan semboliktir. Kinzer, komutanlarm 1950'ye
kadar c;ok partili serbest sec;imler yapllmasma izin vermediklerini ileri siirmektedir (s. 29). Bu tez her §eyden once tarihsel olgular aC;lsmdan tartl~
mahdlr. Kinzer'in neyi kastettigi tam olarak anla§llmamakla birlikte, eger
Tiirkiye'nin c;ok partili ya§ama gec;i~i olarak 1950 yllIm vermekteyse kesinlikle olgusal bir yanll~ ic;indedir (Aym yanll§ 70. sayfada da tekrarlanmaktadlr). <;iinkii <;ok partili ilk sec;imler, anti-demokratik 01d4gu <;ok a<;lk 01makla birlikte, 1946'da yapIlml~hr. Eger Kinzer 1946 sec;imlerini 'serbest'
olmadlglm dii~iinerek goz oniine almadlysa, bu durumda da serbest sec;imlerle ordu arasmda baglanh kurmasl sorunludur. Kinzer'in ortaya attlgl
"serbest sec;imler yapllmasma komutanlarm ancak 1950'de izin verdikleri"
tezi pek gerc;ekc;i goriinmemektedir. Her ne kadar 1;'iirkiye'de ordunun
Cumhuriyet'in ilk doneminde tamamen siyasal otoritenin kontroliinde 01dugu tezi, aym donemde bu c;er<;evede tam bir siville§me ornegi oldugu tezi,
aym donemde 22 yll gorev yapan Genelkurmay Ba§kam Fevzi <;akmak tarafmdan temsil edilen ordunun iktidarm c;ok onemli bir 'bile§eni' olmaslyla
c;eli§se de, ordunun temel bile§en oldugunu ve ozellikle Mustafa Kemal'in
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belirleyid bir veto gi.iciine sahip oldugunu
olacakhr. Kinzer, burada anakronizme du~mekte,
27 Mayls
ordunun siyaset uzerinde vesayetini kurumsalla~hr
masl ve siyasete mudahalesini, 27 Mayls oncesinde de gec;erli sanmaktadlr.
Bunun yamSlra c;ok partili doneme gec;i~le birlikte subaylann onemli bir
klsmmm iktidarm DP'ye verilmesi ic;in aktif bir bic;imde c;aba harcadlgl da
bilinmektedir.4
Kinzer/in bu tarh~maya aC;lk tezinin aSl1 onemi ise c;ah~mamn tamamlna egemen olan 'Turkiye siyasetini asker uzerinden okuma' slghgma du~
mu~ olmasldlr. Yazar, yukanda ele~tirilen teorik modellemesiyle paralel
bic;imde Kinzer orduya a~m merkezi bir rol bic;mektedir. Yazarm Turkiye'de
bulundugu donemin (1996-2000) ordunun siyaset uzerindeki etkisinin c;ok
belirgin ve somut oldugu bir donem olmasmm ve bu donemde etkili sivil ve
askerlerle yaptlgl goru~meler He ki~isel gozlemlerinin de bu okuma bic;iminin olu~masmda etkili olduklan anla~l1maktadlr (s. 38-39). Fakat, Kinzer'in
"ordunun Turkiye siyasetinin temel ve belki de 'biricik' belirleyicisi oldugu"
onkabiilu, Turk siyasetini sosyo-ekonomik surec;ten baglmslz gorme yanh~l
na du~mesine neden olmakta, bu da analizinde yer yer slkmtI yaratmaktadlr.
Yazar, Mustafa Kemal'i ve Kemalizmi ele aldlgl "Kahraman" ba~hkh
bolumde, Mustafa Kemal imgesinin Turk toplumundaki yerini inceleyerek,
Turkiye'de feti~le~tirilen bir 'Mustafa Kemal kiiltii' oldugu tespitinde bulunmaktadlr. Bu c;erc;evede, Mustafa Kemal kultunun neredeyse dinsel bir
nitelik ta~ldlglmn altlm c;izen Kinzer' e gore bu 'dinsel kult' ozellikle yonetici
sec;kinler arasmda mutlak bir imanla benimsenmektedir. Laikle~me ise bu
kultun ikame edici bir dinsel inaru~ ~eklinde ortaya C;lkan ve gene bizatihi
toplum tarafmdan yeniden uretilen bir olgudur. Yonetici sec;kinler bu inaru~a toplumun mutlak iman ve sadakatini vazetmekte, bu kiilte/ideolojiye uzak her turlu du~iinceyi kolayhkla 'heretiklikle' suc;lamaktadlrlar (s. 55-56). Bu c;en;evede;
Kemalizm diye bilinen Atati.i.rk inancmm, Bi.i.yi.i.k Adam'm uyudugu, konulltugu
veya yemek yedigi i.i.lke <;apma yaY1lmlll onlarca ev ve oda ~eklinde kar~lmlza <;1kan tapmaklan vardlr; kahramanhklarmm anlatIldlgl yi.i.zlerce kitap, lliir ve film
lleklinde kar~lmlza <;lkan kutsal yazllan vardlr, i.i.lkenin en uzak kOf?elerinde bile
gori.i.len portreleri, bi.i.stleri, tabelalan ve heykelleri bi<;iminde kar~lmlza <;lkan
ikonlan vardlr; her ti.i.rli.i. ol<;i.i.ni.i.n otesinde sadlk olan ve si.i.rekli olarak sapkmlan
izleyen asked ve siyasal se<;kinler ~eklinde kan;nmlza <;lkan bir ruhban slmfJ vardlf
(s.55-56).

4

Bu dogrultuda giirii~ler i~in iirnegin bkz. Hikmet Ozdernir, Rejim ve Asker, istanbul, iz Yaymlan,
1993, s. 42-45; Wiliam Hale, Tiirkiye'de Ordu ve Siyaset, <;ev. Ahmet Fethi, istanbul, Hil Yaymevi,
1996, s. 86-89.

174

Kitap incelemesi

Kemalist kiilte bu kadar sert ele~tiriler yapan Kinzer'in Mustafa Kemal/e bakl~l ise c;ok farkhdlr. Kinzer'e gore, Mustafa Kemal devrimci ki~i
ligiyle ovgii ve sayglyl hakeden, buna kar~m dunyada hakettigi ilgiyi gorememir;; bir tarihsel kir;;iliktir. <;agdar;; Kemalistler ise Ataturk'un devriminin
en temel ozelliklerinden biri olan akllcl dur;;unce ve bu <;erc;evede ozgurluk
ve ilerleme boyutunu gozardl etmektedirler (s. 57). Giinumuzde Mustafa
Kemal ve Kemalizm arasmda keskin bir aynhk oldugunu ileri suren Kinzer,
Kemalist ideolojinin en azmdan retorik olarak i§levini tamamladlgml iddia
ederek, Mustafa Kemal'in devrimciliginin ve ilerlemeciliginin Turk modernle§mesinin tamamlanmasl aC;lsmdan benimsenmesi gereken bir "ruh" 01dugunu vurgulamaktadlr. Bu baglamda, yonetici sec;kinlerin Kemalizm algllamalanmn Mustafa Kemal'in benimsedigi "ilerlemedlik" c;erc;evesinde
degil, "muhafazakarhk" c;erc;evesinde tecessiim ettigini ileri surmektedir.
Yonetici
Mustafa Kemal'i bu muhafazakar tutumlanm dayatmak
ic;in kullanmaktadlrlar: "<;agda§ Turk ya§ammm en biiyuk ironilerinden
biri, ya§amml tab ulan Ylkmaya adamlr;; kahramamn admm, §imdi tab ulan
uygulatmak ic;in kullamhyor olmasldlr". Kinzer'e gore, "Turkiye'yi Bah'dan
uzaklar;;ttran politikalan me§rula§hrmak ic;in, Bahltlar;;ma yanhsl buyuk liderin otoritesi ileri suriilmektedir. Atatiirk ya§aml boyunca, Turkiye'yi dunyanm on safmda yer alan iilkeler ic;ine sokmak ic;in c;ah§h. Ancak kendisini
onun mirasC;ls1 ilan eden bazl ki§iler bu ruyanm ger<;ekle§mesini engellemektedir" (s. 71). Yazar, Mustafa Kemal imgesinin yonetici sec;kinler tarafmdan c;arplhldlgma ve Tiirkiye'nin Bah Dunyasl ile butiinle§mesinin
Mustafa Kemal'in gerc;ek imgesi olan devrimciliginin yeniden ke§fiyle c;ok
daha kolay olacagma inanmaktadlr (s. 74).
"ibadete <;agn" ba§hgml ta§lyan boWmde yazar islam, laikle§me Ve
siyasal islam temalanm i§lemi§tir. islam'm Turk toplumundaki yerine ilir;;kin
ilginc; bir gozlemini aktaran Kinzer, domuz eti Yememe konusunda hassasiyetini koruyan fakat iC;ki sozkonusu oldugunda dini yasaklan c;ignemekten
c;ekinmeyen modern elitlerin din konusundaki tutumlanmn toplumun modernler;;me ve laikle§me yolundaki geli§mi§ligini anlamak ic;in onemli bir
gosterge oldugunu du§unmektedir (s. 81). Turk modernler;;mesi aC;lsmdan
laikle§menin one mine dikkat c;eken yazar, Turkiye'deki laikle§me surednin
aslmda temelde bir laikle§tirme sured oldugunu da vurgulamaktadlr. Atatiirk onderliginde toplumun jakoben yontemlerle laikle§tirildigini ve bunun
bir zorunluluk oldugunu ileri surmektedir. Yazara gore, gunumuzde geleneksel islam Turkiye toplumu uzerindeki etkisini korumakla birlikte,
laikle§me ve modern1e~me saglam koklere sahiptir. Siyasal islamClhk'm gtic;lenmesinde 1950'lerden itibaren siyasilerin izledigi dini referanslarla oy kazanma isteginin ve 1970'lerde guc;lenen sol aklmlara kar§l yonetici sec;kinler
tarafmdan dengeleyici/onleyici olarak desteklenmesinin roW oldugunu
belirten Kinzer, siyasal islam'm Refah Partisi'nin 1995 sec;imlerindeki buyuk
Slc;ramasma ragmen yaygm bir toplumsal destek bulamadlgml vurgulamak175
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tadlf (s. 85-89). Bu sl~ramayl, 1990'larda se<;menlerin onemli bir boliimiiniin
merkez
partilere gUvenlerini kaybetmeleriyle aC;;lklayan Kinzer,
islamcIlann toplumsal hayatt islamile~tirme tehlikesine kaqnn bu partiye oy
veren se<;menlerin bile bir sigortaya sahip olduklanna inandlklan tespitinde
bulunmu~tur. Bu sigorta ordudur. Ordu siyasal sistemin gozetleyici ve denetleyicisi olarak siyasal islam' a kar~l toplum tarafmdan bir teminat olarak
goriilmektedir. Bu c;;erc;;evede, "sistem, Tiirk sec;;menlerine oylarmm sorunlulugunu almaktan ka<;mma ~anslm vermektedir". Sistemin bu manhgl c;;erc;;evesinde TSK vesayetini siirdiirebilmekte, siyasal islamcllar ise TSK'yl gostererek projelerini hayatiye gec;;irememelerinin radikal sec;;menleri nezdindeki
sorumlulugundan kurtulabilmektedirler. Kinzer'e gore herkesin kazandlgl
bu oyunun tek kaybedeni ise demokrasidir (s. 92-93).
islam'm 1990'larda htzla giic;;lendigine dikkat c;;ekmekle birlikte, Kemalistlerin 28 Subat deneyimiyle kazandlklan ba1?annm uzun vadede
dii~iiniildiigiinde <;ok da gec;;erli olamayacagml ileri siirmektedir. Ona gore
yonetici sec;;kinler dini talepleri daha fazla gozeten bir politika degi~ikligi
yapmah, Islamcllar ise Kemalist rejimle c;;ab~mayl degil, uzla~mayl ic;;eren bir
anlaYl;;l benimsemelidirler (s. 110). Bu arada, 28 Subat siirecini Tiirkiye'de
ya~ayan yazar, bu donemdeki birinci elden gozlemlerini ve donemin Ba~ba
kam Erbakan'la gorii~melerini de ba~anyla yansltabilmil?tir (s. 99-101).
"Hayaletler" adml ta~nyan 4. Boliimde Tiirkiye tarihinin iistii kapanml~ gibi goziikse de hortlayan ve giiniimiize uzanan "hayaletlerine"
deginilmektedir. Tiirkiye'deki tarih algtlayl~lm ele~tiren yazar, tarihin radikal milliyetc;;i bir bakl~ a<;lslyla ele almdlgml vurgulamaktadlr: "Tarih
Tiirkler i<;in her zaman ho~ bir konu degildir. Ge<;mi~lerindeki zaferlerle
hakh olarak gurur duymaktadlrlar ancak karanllk ve tehlikeli goriinen yonlerini gozardl etmeyi tercih etmemektedirler. Tarih konusundaki tavlrlan
se<;icidir. ACI verici dersleriyle yiizle~mek yerine bunlan gormezden gelmeyi
tercih ederler" (s. 118).
Yazann bu boliimde oncelikle ele aldlgl konu Ermeni sorunudur. Ermeni sorununu Bah'da egemen olan "soykmm" ve Tiirkiye'de egemen olan
"mukatele" baglamlarmdan farkh bir <;er<;evede ele alan ve her iki tarafm da
1915'in sisli tarihini aydmlatma <;abasmda samimi olmadlgml ileri siiren
Kinzer, sorunun tarihsel arkaplamm ana hatlanyla orta koyma <;abasl ic;;indedir. Bu tarafslzhk <;abasma ragmen, 1915'i Tiirk tezinden <;ok farkh bir
~ekilde "kitlesel klylm" olarak okuyan yazara gore, Tiirkiye modernle~tik<;e,
kendi tarihine ve bu baglamda da Ermeni sorununa <;ok daha sogukkanll bir
~ekilde bakabilecektir. Bunun saglanmasl aym zamanda Tiirkiye'nin olgunla~tIgmm da gostergesi olacakhr (s. 117-126).
Bir ba~ka "hayalet", Kiirt sorunu bir sonraki boliimde ayrmhh bir
bi<;imde ele almarak, sorun <;ok daha geni~ bir <;er<;evede, Tiirkiye'nin demokrasi ve ins an haklan sorununa oturtulmaktadlr. Bu <;en;evede, Susurluk
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ve Hizbullah gibi Turkiye'de bulundugu donemde guncel olan olaylara da
gonderme yapan yazar, bu iki olayda ortaya C;lkan toplumsal bilincin zamanla c;ok daha "e;etrefil" konular olan Ermeni ve Kurt sorunlannda da ortaya e;lkacagl ve bu sorunlarm c;ok daha sogukkanh bir bic;imde ele almmasma neden olacagl ongorusunde bulunmaktadlr (s. 136).
Kurt sorununun i~lendigi 5. Boliimde yazar "gozaltma almmak" gibi
Id~isel deneyim ve gozlemlerini de aktarmaktadlr. Kinzer, PKK He simgele~en aynhkC;l hareketin Kurt sorununun dogal bir uzantIsl oldugunu, Kurtlerin haklanm aramak i<;in ayaklandlklanm, devletin Kiirtlere kar~l ho~go
rusuz tavrmm ve f?iddet politikalanmn ise Kurt milliyet<;iligini daha da gue;lendirdigini ileri surmektedir (s. 143-145). Kinzer'e gore PKK 1990'larm sonunda askeri aC;ldan hezimete ugraffilf? olsa bile iki aC;ldan zafer kaZanml1?hr
(s. 155): Oncelikle Kurtler bu c;atl~ma sonucunda daha once hie; olmadIldan
kadar gue;lu bir "Kurtliik bilinci" geli1?tirmif?lerdir. Yazar, Lice ve Diyarbaklr
gozlemlerinin etkisiyle bOlgede c;ok gue;lii bir ulusal biline; oldugu tespitinde
bulunmaktadlr. ikinci olarak, isyam bastlrmak isteyen Turk ordusunun sert
yontemler kullanmak zorunda kalmasl, Turkiye'yi zafer ie;in aglr bir bedel
odemek zorunda blrakmlf;l; devlet dunya tarafmdan kmanma ve halkmm
kutuplaf?maSl olgulanyla karf;ll kar1?lya kalml~hr (s. 155).
Abdullah Ocalan'm yakalanma ve yargilanma surecini anlatan ve
imrah'daki yargtlamalann bir oturumuna da kahlan Kinzer, Ocalan'm "demokratik cumhuriyet" ae;lhml ve soyleminin Turkiye ve diasporadaki Kurtler iizerindeki etldlerini ki~isel goruf?meleri e;ere;evesinde iredelemeye
e;ahf?mlf?tlr. Kinzer, radikal milliyetC;i olanlar da dahll olmak uzere c;ok buyuk
bir kesimin demokratik ve c;:ok kulturlu bir cumhuriyet ic;:inde yer alma
see;enegini aynhke;lhga tercih etmeye baf?ladlklanm gozlemlemif;ltir. Gene
Kinzer' e gore, Turkiye'de 1999'dan soma yetersiz olsa da sorunun demokratik yontemlerle e;oziilmesi yolunda bir kamuoyu oluf?maya baf;llaml~ ve bu
yolda adlmlar atdmaya ba~lanml~hr (s. 155-174).
Yazara gore "gue; ve c;ahf;lma kulturunun" egemenligi Ortadogu
halklarmm genel ozelligidir. "Uzlaf?ma" ise bu cografyaya yabanCl bir kavramdir. Turkiye Batlhlaf?mayolunda gee;irdigi toplumsal evrim sonucunda
Ortadogu'nun giice ve c;ah~maya dayah kiilturunden tamamen uzaklaf?acakhr. Uzla~ma kulturuniin egemen oimasl Kurt sorununun c;oziilmesi
ae;lsmdan asli bir oneme sahiptir. Kurt milliyeh;;ilerinin yonetici sec;kinleri
devlete kar~l bir emellerinin olmadlglm inandlrmalan, Turk see;kinlerine
egemen olan olumsuz psikolojinin kmlmasma ve sorunun e;oziilmesine neden olacakhr. Bu oylesine onemlidir ki, "onlarm baf?ansl, Turkiye'nin 21.
yuzylldaki kaderini belirleyecektir" (s. 176).
Yerinde bir tespitle Kurt sorununu Turkiye'nin modernle~me
si/ demokratikle~mesi ae;lsmdan bir "katalizor" olarak goren Kinzer, Kurt
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sorununu da genel modernle§me teorisi <;er<;evesinde ele alarak, modernle~me ile Tiirkiye giindemine egemen toplumsal sorunlar arasmda dogrudan bir bagiantI kurmaktadlr.
Bir sonraki "Yiikselen Ozgiirliik" ba§hkh boliimde Tiirkiye'deki demokratikle§me siirecini ele alan Kinzer, insan haklan a<;lsmdan Tiirkiye'nin
paradoksal bir iilke oldugunu belirtmektedir: "( ... ) Tiirkiye insan haklan
sicili en kohl ozgiir iilkedir. Bu durum, Tiirkiye'nin en derin ve en sorun
yaratan <;eli§kisidir" (s. 187). Kinzer'e gore Tiirkiye'nin uygar uluslar toplulugu He tam olarak biitiinle§ememesinin nedeni diinya <;apmdaki insan
haklan standartlarma uyum saglayamamasldlr. Tiirkiye insan haklarma
sayglyl esas alan tam demokratik bir iilke olmahdlr. Bunu "yurtdl§mda temize <;lkmak ic;in degil" iilkenin yurtta§lan bunu hak ettikleri i<;in yapmahdlr (s. 187).
Burada bir kere daha Tiirkiye'deki paternalist anlayl:;;a vurgu yapan
Kinzer, bireysel hak ve ozgiirliiklerin diizeyinin resrni yakla:;;lrnm dayandlgl
"kutsal ve giic;lii devlet feti§i" ile dogrudan baglanhh oldugunu belirtmektedir. Yazar aynca yonetici se<;kinlere egernen olan ve Tiirkiye'deki bireysel
hak ve ozgiirliiklerin klsltlanrnasml cografya ve uluslararasl sisternin yapisl
ile aC;lklayan/me§rula§hran "jeopolitik dernokrasi" anlaYl§lm da ele§tirrnektedir. Cumhuriyetin ilk donerninde gerekli ve zorunlu olarak goriilebilecek
toplurn iizerindeki devlet basklsl, rnodernle§en ve Bah'ya entegre olrnak
isteyen Tiirkiye a<;lsmdan arhk ge<;erli ve rne§ru olmaktan C;lkrnl§hr. Kinzer'e
gore yonetici se<;kinler "jeopolitik dernokrasi" anlaYl§ma paralel bi<;irnde iC;
dinarnikleri (Orne gin, 1970'lerde sol hareketleri, 1990'larda Kiirt rnilliyet<;iligini) demokratikle~meyi onlerne yolunda bahane ve me~ruiyet kaynagl
olarak kullanrnl~lardlr (s. 188-189). Kinzer'e gore bu anti-dernokratik paternalist tavlr oylesine belirgindir ki, tiirn devlet organlanm ku§atan ve ic;selle§tirilen bir "karnusal bilin<; ve refleks" halini alrnl§, orne gin yargl goriinii§te
baglrnslz olrnasma ragmen bu olgunun tezahiiriiniin slkhkla goriildiigii bir
erk haline gelrni§tir (s. 191).
Tiirk siyasetini ordu rnerkezli okurna anlaYl§ma paralel bi<;irnde yazar
TSK'ya "Koruyucular" ba§hgml ta§lyan ayn bir boliirn aylrrnl§hr. Kinzer' e
gore ordu rejimin kurucusu ve koruyucusu olarak tarihsel anlarnda ilerici
bir rol oynarnl§; fakat rnodernle§rne siirecinin giiniirniizde geldigi nokta goz
oniine almdlgmda. "kendi ba§anlarmm kurbam" olarak, rnodernle§en
toplurn tarafmdan asli gorevine donrnesi ve siyasal giiciinii blrakrnasl yoniindeki ele§tirilerin hedefi haline gelmi:;;tir (s. 211).
Kinzer adeta bir "a§agl politika" (low politics), "ali politika" (high politics) aynrnl yaparak, askerlerin genellikle a§agl politikaya rniidahale etmekten kac;mdlklanm, fakat belirlenrnesinde ozellikle MGK vasltaslyla biiyiik
etkide bulunduklan ali politikaYl kapsarnl c;ok geni§ bir "ulusal giivenlik"
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kavraml i<;;ine sokarak iilke yonetiminde veto yetkisini haiz aktor olarak
siyasal sistemi denetlediklerini belirtmektedir (s. 212). Kinzer'e gore ordunun siyaset iizerindeki etkisi mutlak olmakla birlikte, bunun kullamm derecesi konjonktiire gore degi~mektedir. Bunda sivil siyasetin ba~ansl belirleyici olmaktadlr. Nitekim 1980'ler Ozal'm ve temsil ettigi sivil siyasetin ba~ansl
nedeniyle ordunun geri planda kaldlgl, 1990'lar ise sivil siyasetin iilkenin
i<;;ine dii~tiigii bunahmlara c;ozum getirememesi nedeniyle ordunun on plana <;;lktIgl donemler olmu~tur (s. 212-213).
<;ok hakh olarak ordunun bir toplumsalla;;ttrma alam oldugunu, bu
olgunun hem ordunun iC; dinamiklerini hem de halkla kurdugu bagI anlamak a<;;lsmdan c;ok onemli oldugunu ileri suren yazar, subaylarm egitiminin
yonetici sec;kinlere egemen olan ulusal giivenlik soyleminin i<;;selle~tirilme
sine dayandlglm vurgulamaktadlr. Kinzer'e gore Tiirk askeri burokrasisi
siyaset<;;i grubundan gerek egitim gerekse insani kalite yoniinden e;ok daha
ileridir. Fakat, giiniimiizde modernle~menin geldigi noktanm altlm bir kez
daha <;;izen Kinzer, yeni ku~aklarm iilkenin ilerlemesi ie;in gerekli potansiyele
sahip olduklanm, bunun da otesinde orduyla toplum arasmda daha once hie;
olmadlgl kadar biiyiik bir bo~lugun ortaya e;lkhgml ve yeni ku~aklarm orduya duyduklan mutlak baghhk ve sayglyl kaybetmeye ba~ladlklanm, aynca ordunun iC; ve dl~ du;;manlara dayah ulusal giivenlik soyleminin bu
ku~aklar tarafmdan benimsenmemeye ba;;lacllglm ileri siirmektedir. Bu
c;en;;evede yazar ordunun tarihsel i~levinin arbk sona erdigini ve siyasetten
c;ekilme zamamn geldigini, bunun da Tiirkiye'nin demokratikle~mesinde
merkezi bir oneme sahip oldugunu vurgulamaktadlr (s. 215-225).
"Depremde Olmek" ba~hglm ta~lyan boliimde Kinzer, 17 Agust06
1999 depremi gozlemlerini aktararak, bu olaym Tiirkiye toplumunda yarattlgl du~iinsel kmlmanm onemine deginmektedir. Yazara gore bu dii~un
sel kmlma iki farkh boyutta ortaya <;;lkml~hr. Oncelikle, deprem Turk.
halkmm daha once ele~tirel gozle bakmadlgl kurumlan sorgulamasml ve
ylliardir kar~l koydugu degi~ikliklerin gerekliligini kabul etmesini saglaml~t1r. Bu dii~unsel degi~im toplumun "kamusalcI ortak aklmm" ve paternalist gelenegin temelinde yatan "ic;kin devlet anlayl~lmn" gec;erliligini yitirmesinin yolunu ac;ml~hr (s. 239). Bunun hem sonucu hem de nedeni olarak Tiirk toplumunda devlet ve otoritesine duyulan gUven sarsllml~, deprem sonraSl halkm olaya bakl~l sivil toplumun yiikseli~inin teyidi olmu~
tur. Depremin istanbul gibi merkezi bir yerde oimasl bu tepkinin bir orta
slm£ isyam haline donii~mesinde onemli bir rol oynaml~hr (s. 243-245). Goriildugu gibi Kinzer deprem sonrasmda ya~anan sured burjuvazinin yukseli~i baglammda degerlendirmektedir. ikinci boyut ise, depremden sonra <;ok
klsa bir sure ic;inde yardlma ko~an bir c;ok yabancl iilkenin Tiirk halkmm
uzerinde blrakhgl olumlu izlenimle ilgilidir. Bu c;erc;evede, "dl~ du~manlarla
sanh bir iilke olma" soylemine dayanan ulusal guvenlik anlayl~l ve bunun
temelinde yatan Tiirk milliyet<;iligi biiyuk bir darbe yemi~tir. Deprem son179
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raSl geli~meler sonucunda kamuoyunun devleti ve bu soylemi sorgulamaslyla "Tiirk'iin tek dostu Tiirk'tiir" mottosu toplumsal haflzamn derinliklerine gomiilmeye ba~laml~t1r (s. 245).
"Ege $afagl" ba~hkh 9. BOliimde yukanda belirtilen bu sorgulama siirecinin belki de en somut gostergesi olan Yunanistan'la yakmla~ma i~len
mi~tir. Tiirk ve Yunan halklan arasmdaki ortak ge<;mi~ten kaynaklanan benzer hayat tarzlanna dikkat <;eken Kinzer, gene onemli bir olgunun alhm
<;izmektedir: Her iki halk da kendi ulus-devletlerini kurmak i<;in birbiriyle
sava~mak zorunda kalml~, Yunan ulus-devleti 1829 ylhnda Osmanhlann
yenilgisiyle, Tiirk ulus-devleti ise 1922'de Yunan ordusunun yenilgisiyle
kurulabilmi~tir (s. 256). Kinzer'e gore, Kurtulu~ Sava~l'run ve miibadelenin
blraktlgl
Tiirkiye ve Yunanistan arasmdaki ili~kilerin geli~mesini engellemi§, iki iilke arasmda yabancda§maya yol a<;ml~ ve aradaki baglar 1940 ve
1950'lerde Istanbul Rumlan'nm iilkeyi terketmek zorunda kalmalanyla iyice
kopmu§tur (s. 258).
Kinzer 20. Yiizyll ba§lannda a§agl yukan e§it durumda olan iki iilkenin giiniimiizde farkh siyasal, ekonomik ve kiiltiirel standartlara sahip 01duklanm belirterek, Yunanistan'm ozellikle AB'ye iiye olmasmm avantajml
iyi kullanarak saglam ve i§leyen bir demokrasi ve ekonomik yap! kurdugunu; buna kar§m Tiirkiye'nin biitiin atlhmma ragmen Yunanistan'm gerisinde
kaldlglm vurgulamaktadrr. Tiirkiye askeri ve jeopolitik a<;ldan <;ok gii<;lii
olsa da, saglam bir siyasal ve ekonomik sistem kuramadlgmdan, 21. Yiizyllm galipler diinyasmda yer almaktan uzakhr (s. 260-261).
Kinzer, Yunanistan'da iki halk arasmdaki dii§manhgm siirmesi i<;in
<;ah§an bir "derin devlet"in oldugunu, bu grub un ozellikle Ocalan olaymda
<;ok aktif bir bi<;imde <;ah§hgml yazmaktadlr. Devlet politikalan iizerinde
etkili olan bu grup Tiirkiye'deki derin devletle benze§mektedir. Ocalan krizi
Yunanistan'da bir i<; hesapla~ma donemini ba§latffi1§, bu olaya kan§an Tiirkiye kar§lt1 grubun tasfiyesi ve yerine Ihmh ve uzla§maCl bir ekibin i§ba§ma
gelmesi ise durumu degi§tirmi§tir. 17 Agustos Depremi sonrasmda bir anda
geli§en Tiirk-Yunan yakmla§masmda bu tasfiyenin biiyiik roW olmu§tur (s.
268). Yazar, 1999 sonrasmda ortaya <;lkan yumu~ama siirecinin her iki tarafm kendilerini tarihin klskacmdan kurtarabilmeleri halinde <;ok daha geli~erek somut sonu<;lar verebilecegini ve bu <;er<;evede bir Tiirk-Yunan ekseninin ortaya <;lkabilecegini ileri siirerek, olduk<;a iyimser bir gozlem de de
bulunmaktadlr (s. 271).
"Odiil" ba§hglm ta§lyan son boliimde genel bir degerlendirme yapllarak ve gelecege yonelik bir perspektif sunulmaya <;ah§llml§hr. Paternalizm
ele§tirisini burada bir kez daha vurgulayan Kinzer, modernle§me siireci
sonucunda "toplumsal ger<;eklikle" yonetici se<;kinlerin 'zihinlerindeki
ger<;ekligin' uyu§madlglm; kendi dinamikleriyle eninde sonunda tam olarak
modernle§ecek olan Tiirkiye'nin diinya konjonktiiriinde ya§anan degi~im
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nedeniyle hlZh bir ~ekilde degi~mesi gerektigini ve potansiyelini kullanamamaSl durumunda "diinyanm gerisinde kalma" tehlikesiyle kar~l kar~lya
kalacagml ileri siirmektedir (s. 279-281). Kinzer'e gore, Tiirk toplumunun
derinliklerinde 3 fay hath bulunmaktadu: Tiirk-Kiirt aynmml yaratan etnik
hat,
Alevileri aYlran dini hat ve dine kamusal alanda yer olduguna inananlarla inanmayanlar arasmdaki siyasal hat. Turk toplumu bu
lim hatlanmn farkmda olmasma ragmen, <;ok uzun bir siire varhklanm
a<;lk<;a kabul etmekten bile <;ekinmi~tir. Kinzer bu hatlann varhgmm kabulii
ve hattm taraflarmm kendilerini Hade etmelerinin engellenmemesinin Tiirkiye'nin toplumsal biitiinliigiinii saglamla~hracaglm dii§unmektedir (s. 282).
Tiirkiye'deki toplumsal bilincin temellerine sirayet etmi§ olan "itaat kiiltiirii" ve mutlakhgm dl§ma <;lkmaya <;ah§an herkese gosterilen derin ho~gorii
siizliik bu sorunlarm a~llmasmm oniindeki en onemli engeldir. Fakat,
degi~en toplumsal yapl sonucu ozele~tiri" artlk gen<; ku~aklarca benimsenmeye ba~lanml~tlr. Bu <;er<;evede egitim, siyasal sistem, yargl, basm, iiniversiteler ve siyaset<;iler ~imdiden yogun bir ele~tiri suzgecinden ge<;iril··
meye ba~lanml§hr (s. 284-285).
II

Tiirkiye'de degi§imi gen;ekle§tirecek i<; dinamiklerin hlzla etkili 01maya ba~ladlklan tespitinde bulunan Kinzer, degi§en uluslararasl konjonktiiriin de Tiirkiye'deki degi§im siirecinde etkili oldugunu vurgulamaktadlr.
Kinzer'e gore giiniimiizde Tiirkiye'nin dii§manlan ya zaylfhr ya da Yunanistan orneginde oldugu gibi artlk dii§man degildir. ABD Tiirkiye'deki
degi§ime tam destek vermekte, islam diinyasl ve Sovyet sonras! cografyada
dogan iilkeler Tiirkiye ile yakm ili§kiler kurmak istemektedirler. Biitiin bunlarm otesinde degi§im siireci a<;lsmdan AB'nin 1999'da Tiirkiye'ye tam iiyelik perspektifi vermesi <;ok daha belirleyicidir: "( ... ) Tiirkiye iizerindeki
Ylldiziarm en parlagl, Avrupa ylldlzldlr." Yazara gore, AB Tiirkiye'ye hem
refah ve ozgiirliik getirecek, hem de Tiirkiye'nin 200 ylldlr siiren Bah'yia
biirunle§me hedefinin nihai sonucunu olu§turacakhr (s. 289-290). Bu <;en;evede AB iiyeligi Tiirk haIkmm 200 yllhk kimlik bunahmlm da ortadan kaldlracak ve Avrupa'mn bir par<;asl olacaktlr (s. 290-291).
Bu degerlendirme boliimiinde de Tiirkiye'deki demokrasi anlaYl§l eIe§tirisini yineleyen Kinzer, demokrasi ve cumhuriyetin <;ok slkhkla vurgu
yapIlan kavramlar olmalarma ragmen bunlann i<;i bo§alhlml§ sloganlar haline geldiklerini vurgulamaktadu. Yazar, sahip oldugu liberal anlaYl§ <;er<;evesinde, devletin giiciiniin vatanda§lanm mutlu etmek oldugunu, bu <;er<;evede laiklik, cumhuriyet, ulusal birlik ve demokrasi gibi olgularm bu hedefe
ula§mada birer ara<; olduklanm belirtmektedir. Kinzer'e gore, Tiirkiye'deki
anlaYl§ bunun tam tersidir: "Tiirk lid erler, demokrasi a§klanm gostermenin
en iyi yolunun, anti-demokratik olduguna inandlklan insan, fikir ve hareketleri bastlrmak oidugunu dii§iinmektedirler" (s. 292). Kinzer' e gore, Tiirkiye'nin gelecegi demokrasi yoniindeki degi§imiyle belirlenecektir. Bu
<;er<;evede en koru senaryo, yonetici se<;kinlerin basklcl yonetimleri altmda
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diinyadan izole olmu~ bir Tiirkiye; en iyi senaryo ise demokrasinin tiim kurum ve
yede§tigi ve
yiizylla §ekil verecek giic;lerden biri
olacak
ve enerjik bir Tiirkiye'dir (s. 294-295).
az da olsa olgusal yanll~hga
italyan ve FranSlZ birliklerinin Biiyiik
kazamlan
sonra Anadolu'yu terk ettikleri yitalyan ve FranSlZ birlikleri Anadolu'dan 1921'de
once c;ekilmi~lerdi. ikinci olarak, 156. sayfada Kinzer
bir
Tiirkiye'ye katllma karan
aldlglm
Ratay
referandumla degil kendi parlamentosunun aldlgl iltihak karanyla kattlml§hr.
oimayan

Kinzer'in belirttigi gibi, Hilal ve ytldlZ "basitc;e bir iilke hakkmda degil,
bir insamn 0 iilke ic;in duyduklanyla ilgilidir" (s. 12). Kinzer, siyasi analizlerini "gazeteci goziiyle" analiz birimine (Tiirkiye'ye) eklenebilme becerisi
c;erc;evesinde aklcl bir anlahmla zenginle§tirebilmi§tir. Bu husus kitabm gerek iislubu ve anlahml, gerekse ele aldlgl konuyu ba§anh bir bic;imde yansltabilmesi aC;lsmdan belirleyicidir. Ozellikle "meze" ba~hgml adml ta§lyan
boliimlerin okuyucuya bir gezi kitabl tadl veren iislubu ve anlatlml okuyucunun kitaptan aldlgl hazzl daha da arthrmaktadlr. Bu boliimlerle yazar
okuyucuyu Bogaz klYllanndan, Diyarbaklr sokaklarma kadar geni~ bir cografyada dola§t1rmakta; bir rakl sofrasmda ya da nargile salonunda oldugunu
hissettirmektedir.
Kinzer kitablmn hedef kitlesinin "Tiirkiye dl§mda ya§ayan, ne Tiirkiye'nin biiyiik ba§anlanm ne de gelecege ili§kin umutlanm [bilmeyen] insanIar" oldugunu belirtmektedir. Fakat, yazar kitabm Tiirk okuyuculara da
hitap edebilecegini umarak, bu c;ah§ma sayesinde "kendilerini anlamaya
ylllanm vermi§ bir yabancmm goziinden nasll goriindiiklerini fark edeceklerini" dii§iinmektedir (s. 13). Kitap ilk sahrlarmdan itibaren sahip oldugu
aklcl ve romanSl anlahffilyla okuyucuyu yakalamakta ve daha onceki ilgi
dereceleri ne olursa oisun, Turkiye'yi ogrenmek isteyenlerin zihinlerine sokabilmektedir. Bunun da otesinde, Turkiye'de ya§ayaniara iilkelerinin bir
yabancmm gozuyle nasll gorundugunu gosterebilmekte ve Turk okuyucusuna iilkesine farkh bir gozliikle bakabilme flrsah vermektedir. Kinzer'in
eseriyle umdugunun otesinde bir kitleye ula§abilmesinin altmda da bu husus yatmaktadlr. Nitekim akademik bir c;ah§ma olmamasma ragmen, yazann Turkiye'yi anlatmadaki ba§ansl kitabm okuyucu kitlesi ic;inde akademisyenlerin de yer almasml saglamaktadlf.
Gene! bir degerlendirme yapIldlgmda eserin gerek anlahml ve uslubu,
gerekse ic;erigiyle Bah'da Turkiye uzerine yazllml§ literatiir ic;inde sec;kin bir
yer almasl c;ok muhtemeldir. Bunun da otesinde, 'Turkiye'yi Turkiye'den,
ama farkh bir bakl§ aC;ls1yla gormek isteyenler ic;in' de vazge<;ilmez bir ba~
vuru kitabl olacaktlr.
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