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İlker LİMON

Türk dış siyasetinin ana gayesi, gerek Türkiye’de, gerek bölgesinde, barış ve refah
üzerine kurulu, istikrarlı, işbirliğine dayalı ve insani kalkınmayı sağlayacak bir ortamın
yaratılmasını sağlamaktır. Türk dış siyaseti geleneksel olarak; ülke güvenliğinin
sağlanması, ülke çıkarlarını koruma, kalkınma ve refah için gerekli dış kaynakları
kullanmayı, dostluklar ve müttefikler edinmeyi, Türkiye’nin ileri uygar bir devlet
olabilmesi için gerekli dış bağlantıları sağlamayı, tüm devletlerle iyi ilişkiler ve iş
birliğinin tesisi, uluslararası ilişkileri, istikrara, güvenliğe ve refaha katkıda bulunmak
amacıyla ilişkilerini bu düzlemde belirlemiştir. İlk defa Mustafa Kemal Atatürk tarafından
20 Nisan 1931'de söylenen “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözü Türk dış siyasetinin genel
ilkesini oluşturmaktadır. Bu ilkeden hareketle Haydar Çakmak’ın editörlüğünü yaptığı bu
kitap Türk Kurtuluş Savaşı’nın başladığı 1919 yılından 2008 yılına kadar geçen süre
zarfındaki dış siyasi meseleleri irdelemektedir.

Editörlüğünü Haydar Çakmak’ın yaptığı bu eser seksen üç akademisyenin titiz
çalışmaları sonucu meydana gelmiştir. Eser altı ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm
“1919-1938 Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Dönemi” başlığı altında incelenmiştir. Bu ana
başlık ise tutarlı bir şekilde kendi içinde ‘Kurtuluş Savaşı Dönemi’ ve 1923-1938 Dönemi
Türk Dış Politikası’ başlığı altında ikiye ayrılmıştır. Eser’in ikinci bölümü “1939-1949
Dönemi Türk Dış Politikası” dır. Bu bölüm genel hatlarıyla tek parti dönemi buna bağlı
olarak İnönü’nün dış siyaset anlayışına dayanan Türk dış siyasetidir. Bu bölümün diğer
öğesi ise dönemin en önemli olayı olan II. Dünya Savaşı’nın Türk dış siyasetine etkileridir.
Üçüncü bölüm “ 1950-1960 Dönemi Türk Dış Politikası” başlığını taşımaktadır.
Türkiye’nin çok partili siyasal hayata geçmesiyle beraber dış siyasetteki değişimler ve
dönemin sorunları irdelenmiştir. Dördüncü bölüm, “1961-1979 Dönemi Türk Dış
Politikası”dır. Bu bölümde dönemin önemli siyasal liderleri İnönü, Demirel, Ecevit ve
Erbakan’ın dış siyaset felsefelerinin yanında diğer dış aktörlerin Türkiye dış siyasetine
etkileri üzerinde durulmuştur. Beşinci bölüm “ 1980-1999 Dönemi Türk Dış Politikası”
başlığı adı altında kaleme alınmıştır.  12 Eylül askeri darbesinin Türk dış siyasetine etkileri
Özal’ın dış siyaset felsefesi ve bu zaman kesitinde yer alan, uluslararası önemli bir gelişme
olan Soğuk Savaş’ın sona ermesinin sonuçları ve etkileri bu başlık altında okuyucuya
sunulmuştur. “ 2000-2008 Dönemi Türk Dış Politikası” ana başlığıyla sunulan son
bölümde ise özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi’nin dış siyasetinin felsefesi irdelenmekte
ve bu çerçevede dönemin uluslararası aktörleri ve sorunları üzerinde durulmaktadır.

Farklı uluslararası ilişkiler akademisyenlerinin ortak çalışmalarıyla kaleme alınan
bu eser konu bütünlüğünü sağlaması bakımından önemlidir. Çok yazarlı çalışmalarda konu
bütünlüğü; tek yazarlı eserlerin konu bütünlüğüne göre daha zor sağlanmaktadır. Bu eser
Türk dış politikasını konu bütünlüğünü bozmadan farklı bakış açıları ile okuyucuya
aktarması bakımından titiz bir çalışmanın ürünü olarak değerlendirilmelidir.
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