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Stratejik Tiirkiye'nin Uluslararasl 
Ahmet DA VUTOGLU 

istanbul, Kiire Yaymlan, 13, Baskl, 2003, 583 sayfa, 

Hazulayan: El~in AKTOPRAK" 

. Adalet ve Kalkmma Partisi'nin (AKP) iktidara gelmesiyle birlikte, 
Beykent Universitesi'nde siirdiirdiigii akademik hayattan Ba~bakanhk 
Dl~ Politika Daru~maru olarak diplomatikl siyasi hayata gec;i§ yapan, 

• 2003 Ocak aymda Bakanlar Kurulu karanyla biiyiikel<;i unvaru verilen 
Ahmet Davutoglu, AKP hiikiimetinin dl~ politikasmm ana hatlanru 
belirleyen isimlerden bid olarak gorevine devam etmektedir. 
Davutoglu'nun ilk basklslru 2001 yllmda yapan Stratejik Derinlik: Tiir
kiye'nin Uluslararasl Konumu adh kitablrun basllmasmdan iiC; yll soma 
bir kitap incelemesine konu olmaslrun temel nedeni de yazarm Tiirki
ye'nin dl~ politikasmm olu~um siirednde sahip oldugu yerdir. Tek bir 
isim ve kitap iizednden AKP hiikiimetinin dl~ politikaslrun analizine 
gitmenin yarultlcl bir tutum olacagl aC;lkhr. Fakat, karar verme meka
nizmasmdaki etkili isimlerden bid olan Ahmet Davutoglu'nun temel 
gorii§lerini yanslthgl bu kitabm incelenmesi, hem AKP'nin genel dl§ 
politika felsefesinin ortaya konulmasl, hem de karar alma siiredndeki 
onemli bir girdi olarak Ahmet Davutoglu'nun AKP hiikiimetini ne 
Ol<;iide etkiledigini kavrayabilmek a<;lsmdan onemli bir veri olacakhr. 

Stratejik Derinlik, iiC; ana boliimden olu§maktadlr. Birinci klslm 
kavramsal ve tarihl bir c;erc;eve, ikinci klslm teorik bir c;erc;eve, iic;iincii 
klslm ise stratejik arac;lar ve bolgesel politikalar iizerinden uygulama 
alanlan olarak kaleme almml§hr. Kitabm geneline hakim olan realist 
perspektif, kitabm "i<;indekiler" klsmma goz atllmaslyla, ba§langl<;tan 
itibaren kendini ele vermektedir. 

Ahmet Davutoglu da kitabm ilk klsml olan kavramsal ve tarihl 
<;er<;eve bOliimiinii, disiplin dl§mdan gelen okuyucu i<;in realist yakla
~lmm temel parametrelerini aC;lklamaya aytrml§tlr. Yazar, realist yak
la§lml benimsedigini aC;lkc;a dUe getirmese de, Morgenthau'nun ulusal 
giiciin unsurlan olarak belirledigi temel unsurlan, giiciin parametrele
ri ba§hgl altmda tarumlamaya gitmi§icografya, tarih, niifus ve kiiltiirii 
giicii belirleyen sabit veriler olarak, ekonomik, askeri ve teknolojik 
kapasiteyi de potansiyel veriler olarak aktarrm~hr. Kitabm ilk bOlii-

• Ara~. Gor., Ankara Urrlversitesi, Siyasal BilgUer Fakilltesi, Uiusiararasl ili~kiler Boliimii. 



ULUSLARARASIIII$KILER 

munden itibaren, Davutoglu'nun, giicii belirleyen sabit bir veri olarak 
Tiirkiye ozelinde tarihe verdigi onemin one <;lkhgl goriilmektedir. 
Kitabm genel gidi~atmm daha rahat kavranabilmesi a<;lsmdan yapllan 
bu kavramsal giri~f kitabm bir uluslararasl ili~kiler teodsi kitabl olarak 
adlandmlabilmesine olanak saglamakta, okuyucu da bu boliimden 
itibaren, tiim kitabm anahtar kelimeleri olan jeostrateji, jeoekonomi, 
jeopolitik, jeokOJtiirel hatlar ve havza kavramlanyla tam~hrmaktadlr. 

Birinci klslm, yazarm bakl~ aC;lsml kavrayabilmemize yonelik 
ipuc;lan da sunmaktadlr. "Stratejik Teori Yetersizligi ve Sonu<;lan" 
boliimii dogrudan dl~ politikasma yonelik bir analizdir. 
Davutoglu'na gore, Tiirkiye'de strateji eksikliginin en onemli sebebi, 
II dl~ politika yaplmmm ana unsurlan olan sabit ve potansiyel verilere 
bakl~ a<;llanndaki tutarslZ farkhla~ma ve bu verileri <;arpan etkisiyle 
dl§ politika etkinligine donii~tiiren stratejik zihniyet, siyasi irade ve 
stratejik planlama konusundaki eksikliklerdir." (s. 46) Hiikiimetlere 
bagh olarak siirekli degi~en siyasi irade olu~um siirecine hiikiimet dl~l 
faktorlerin de dahil oimasI, Tiirk dl§ politikasmda karar alma siireci
nin ritmik ve harmonik bir goriintii sergilemesini engellemi~tir. Tarih 
ve kiiltiir gibi sabit giie; unsurlanmn dinamik bir ~ekilde yorumlanma
smda gee; kahnml~, stratejik tutarhhk eksikligi doksanh Yillarda Tiirk 
dl~ politikasmm gizli bir SUkut-l hayale donii~mesinin temel sebebi 
olmu~tur (s. 47). Davutoglu, tekdiizele~mi~ ve resmile~mi~ stratejik 
analizlerin yarattlgl klslr dongiiniin ideolojik bir <;en;eve He biitiinle~ip 
statik bir ac;maza d6nii~mesini ele~tirmektedir (s. 49). Yazarm kastetti
gi ideolojik <;ere;evenin ne oldugunu a<;lklama konusundaki isteksizli
gi, sayfalar ilerledikc;e bize "Kemalizm" cevablm verecek, ancak bu 
cevap yazar tarafmdan asia dile getirilmeyecektir. Diger yandan yaza
nn ele~tirdigi bu "ideolojik c;erc;evenin", yine yazann ele~tirdigi slk 
hiikiimet degi~imleriyle birlikte ele ahnmasl, okuru yazann vardlgl 
sonue;tan e;ok daha farkh bir yere gotiirebilmektedir. Tiirk dl§ politika
Slmn geleneksel c;izgisini belirleyenin bu "ideolojik c;er<;eve" oldugu ve 
bu e;erc;eveyi ele§tiren hiikiimetler doneminde bile kendisini temsil 
eden ordunun da etkisiyle Tiirk dl~ politikasmm yon degi~tirmesine 
izin vermedigi eklenmelidir. 

Davutoglu'na gore, Tiirkiye'nin stratejik teori eksikliginin ku
rumsal yapllardaki zaaflanm besleyen temel sebep, Osmanll-Tiirk dl§ 
politika geleneginin emperyal/ somiirgeci bir strateji yiiriitmemi~ 01-
masldlr. Ya mutlak hakimiyet ya mutlak terk politikasl dahilinde Os
manll'nm 19. yiizylldan itibaren siirekli bir savunma tela~l i<;ine gir
mesinin Tiirkiye Cumhuriyeti'ne blrakhgl giivenlik endi~esine yonelik 
yorumlar kitabm tiimiine yayllml~hr. Ancak, tiim bu yorumlardan 
okuyucunun Davutoglu'nun bakl~ aC;lsma yonelik <;:lkarabilecegi so-
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nw;, yazarm a<;lk<:;a dUe getirmedigi ama sahr aralanna gizledigi yeni
OsmanhClhk olmaktadlr. 

Kitabm biitiiniinde yer alan, Soguk Sava~ donemi Tiirk dl~ poli
tikasmm arhk kazan<:; getirmeyecegi ve terk edilmesi gerektigi saVl, 
yazarm birind bOliimde Rusya'yl MIa Tiirkiye i<;in bir tehdit unsuru 
olarak alglladlgmm goriilmesiyle birlikte okuyucunun kafasmda bir 
ikilem yaratmaktadlr.1 Fakat kitap ilerledik<:;e .. bu tehdit algllamasmm 
Soguk Sava~ zihniyetinden ~ok Osmanh'dan beslendigi goriilecektir 
ki, bu durum da, yazarm Osmanh birikimine dayah dl§ politika a<;l
lImlan onerileri He tutarhhk arz etmektedir. 

Ahnlet Davutoglu, kimlik ve tarih bilind konusunda Tiirki
ye'nin ya§adlg1 <;eli§kilerin stratejik zihniyet iizerindeki etkilerine de 
onem vermektedir. Davutoglu'na gore, Tiirkiye'de ya;;anmakta olan 
kimlik bunahmmda "i<; benlik He dl§a yanslyan benlik arasmdaki fark
hla§manm izleri goriilmektedir. Ki§inin viicudunun toplumlar diize
yindeki kan;nhgl tarih/mekan boyutudur. Toplumlarm kendi ta
rih/mekan boyutlanyla yabanClla§ma~l, h,;inin kendi viicudu He ya
banclla§arak sahte benlik i<;ine girmesi gibidir." (s. 59) Yazann bu ben
zetmesi ve ardmdan ilkokuldan itibaren bir tiir tarihsizle§me siired 
i<;inde ya§adlglmlza dair vurgusu, kendisinin Osmanh tarihinin Tiir
kiye i<;in sahip oldugu yere verdigi degeri aruamamlzl kolayla§tIrmak
tadlr. Davutoglu, "Tarihi' Miras ve Tiirkiye~nin Uluslararasl Konumu" 
boliimiiniin giri§inde, tarihi' birikimin bir toplumun zaman boyutu 
i<;indeki konumunu belirleyen temel unsur oldugunu belirterek de bu 
<;lkarsamaYl desteklemektedir. Avrupa kar~>lsmda dogrudan hakimi
yet kurmu§ yegane medeniyet havzasmm siyasi yapllanmasl olan 
Osmanh'mn, 1699 Karlof<;a Antla§masl'ndan itibaren savunma strate
jine yonelmesinin Tiirkiye Cumhuriyeti dl§ politikasmdaki devamhhgl 
bu boliimde ele ahnml§; Tiirkiye'nin, kendine ozgii medeniyet havza
smm zaYlf bir merkezi olmaktansa, hakim Bah medeniyet havzasll1ln 
giiveruik §emsiyesi altma giren bolgesel bir giiC; olmayl tercih etmesi 
bu baglamda degedendirilmi§tir (s. 66-70). Ahmet Davutoglu'nun 
ele§tirisi, ozellikle Soguk Sava§ doneminde, donemin parametreleri 
i<;inde kac;mllmaz goriilen bu terdhin statik bir veri olarak algllanma
ya ba§lanmasma ve bu algmm Bab dl§mda kalan bolgelere yonelik dl§ 
politika olu§umunu olumsuz etkilemesine yoneliktir (s. 71). Soguk 
Sava§ sonrasmda bu algIlamanm uluslararasl sistemdeki dinamik de
gi§ime ayak uydurmayt engellemesi, "Tiirk dl§ politika yaplmcIlan
nm, uzun donemli baglmslz stratejiler olu~turmaktansa siiper ve bii
yiik gii<;lerin olu§turmu~ oldugu stratejik <;er<;evenin i<;inde genellikle 

"Konya Ovasma inebilecegi di.i;;i.inUlen Ruslar, <;:ec;enistan'da bile tutunmakta gi.iC;Ii.ik 
c;ekmi;;lerdir. Ama bu durumun ilanihaye siirecegi di.i;;i.inUlmemelidir" ( s. 56). 
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klsa, nadiren orta donemli taktik planlar uygulama terdhine" yonel
meleri de Davutoglu'nuri ele~tirdigi bir noktadrr (s. 75). Fakat bu du
rumda, Davutoglu'nun Tiirkiye'nin uluslararasl baglamda ne oh;iide 
baglmslz bir poHtika izleyebilme yetisine samp oldugu ve bu yetiyi 
belirleyen i<; ekonomik ve sosyal dengeler analizi yaplp yapmadlgl 
sorusu cevapslz kalmakta; ele~tirisinin hakhhgl cevabmm muglakhhgl 
He sarsllmaktadrr. Diger yandan bu analizlere gitmemesi, yazarm rea
list yakla~l1mlm da a<;lk<;a sergilemektedir. 

Davutoglu'na gore, Soguk Sava~ sonrasmda Tiirk dl~ politikasl
mn sahip oldugu kaotik goriintOOOO a~11masl, her ~eyden once Tiirki
ye'nin siyasi kiiltiiraltyaplsmm kendine ozgii niteliginin anla~Ilabil
mesi He miimkiindiir. Davutoglu'nun "siyasi kiiltiir altyaplsl" kavraml, 
siyaset bilimi terminolojisinde saglam bir yere oturmasa da, bu kav
ramdan kastedilenin halkm siyasi kiiltiirii oldugu anla~>11maktadlr. 
Davutoglu, bu kiiltiiriin onemli bir unsuru olarak yeniden tarim one 
<;lkarmakta, Osmanll birikiminden yola <;lkarak Tiirkiye'nin kom~ula
rmdan farkhhgml, kendine ozgiiliigunii vurgulamaktadlr. Yazara go
re, bu kendine ozgiiliigOO en onemli tarihi faktOrii, Tiirkiye'nin 1/ gec;
mi~te diinya anakltasmm ana kav~ak noktalanm da i<;inde barmdlran, 
ozgiin ve uzun omiirlii siyasi diizen kuran bir medeniyetin merkezi 
olmasl"dlr (s. 81). Bu medeniyetin Bah medeniyeti kar~lsmda zamanla 
geri <;ekilmesinin toplumda yarathgl kmlma da siyasi kiiltiirii derin
den etkilemi~, bu kmlma He toplumda etkisini siirdiiren ve ge<;mi~ 
hakimiyet doneminden esinlenen tarihi siireklilik unsurlan arasmdaki 
gerilim Tiirk siyasi kliltiiriinli diger toplumlardan ayrran temel unsur 
olmu~tur (s. 81). Bu noktada, Davutoglu, tarihi kmlma ve toplum i
c;inde siireklilik arz eden kimlik ve kurumlar arasmdaki gerginligi 
Tiirk toplumuna ozgii ktlarak, Bah medeniyeti ile temas haline gec;i~in 
yarathgl bu genel ve temel silled ya~ayan diger iilkeleri (ozellikle 
Asya ve Afrika iilkelerini) yok sayma yanllglsma dii~mektedir. Aym 
yamlglyl, bu kmlmamn ardmdan gelen Bah medeniyeti tarafmdan 
dl§lanmamn ba§ka m<;bir toplumda bu denli c;arplcl bir psikolojik etki 
uyandlrmadlgml belirterek de devam ettirmektedir (s. 82). 

Davutoglu, Tiirkiye'de hakim siyasi elitin iilkeye bi<;Ugi sistem
i<;i periferik rolOO Tiirk toplumu.nun gerc;eklerine, tarihi birikimine ve 
gelecekle ilgili ideal ve beklentilerine uygun dii~medigi (s. 91) fikrini 
savunarak, hakim siyasi elite yonelik olumlu olarak nitelendirilebile
cek bir ele§tiriye gitmi§; fakat bu ele~tiriyi yaparken dayandlgl Tiirk 
toplumunun gerc;ekleri, idealleri ve beklentilerini nasll ve kime gore 
belirledigi yoniinde a<;lk bir dayanak noktasl sunmaml~t1r. Bu gizlilik, 
bu ele§tirinin Kemalist yukandan devrime kan;n tabandan gelen bir 
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ele~tiri oldugunu gormek i~in yine sabr aralanru okumaYl gerekli kll
maktadlr. 

ikind KlSlm, "Teorik <;er<;eve: Kademeli Strateji ve Havza Poli
tikalan" adlru ta~llmakta ve jeopolitik teorilerin aktanlmaslyla ba~la
maktadlr. Ratzel'in 19. yiizyllda ortaya koydugu, ikinci Dunya Sava~n 
slrasmda Almanya'nm yayllmacl bir politika izlemesine temel olu~tu
ran "hayat sahasl teorisi"ne yer verilmesi okuyucu i~in ayn bir onem 
ta~lmaktadlr; ~unku D~vutoglu'nun, Turkiye'nin jeostratejik v€ jeopo
litik onemini degerlendirirken "hayat alam" kavramlm kullanmasl ve 
ilk bOltimde emperyal politika izlememenin yarathgl slkmhlara de
ginmi~ oimasI, okuyucuya, yeniden Osmanh yayllmaclhgml arumsa
tabilmektedir. Davutoglu, geleneksel Turk dl~ politikasmm Turki
ye'nin jeopolitik konumunu, dunyaya a~lhm stratejisinin bir paramet
resi olmaktan <;ok, statukoyu devam ettirme stratejisinin bir araCl ola
rak gormesini ele~tirmekte, jeopolitik konumun dlr;; politikada daha 
etkin bir arac;; olarak yorumlanmasml savunmaktadlr. Davutoglu'na 
gore, jeopolitik, dunyaya aC;;11manm ve bOlgesel etkinligi kuresel etkin
lige donu~ttirmenin bir araCl olarak gorUlmelidir. Boyle gorUldugu 
takdirde, Turkiye'nin gelecek yuzYlla yonelik stratejisi daha alternatif
Ii bir ~ekilde diizenlenebilecek, uzun donemli kUlttirel, ekonomik ve 
siyasi baglarm. saglamla~hnldlgl bir "hinterland" olu§turulabilecektir 
(s.117-118). 

Ahmet Davutoglu, bu analizin ardmdan, yakm kara havzasl ola
rak Balkanlar, Ortadogu ve Kafkaslar, yakm deniz havzasl olarak Ka
radeniz, Adriyatik, Dogu Akdeniz, Klzlldeniz, Korfez ve Hazar Deni
zi, yakm klta havzasl olarak da Avrupa, Kuzey Afrika, Cuney Asya, 
Orta Asya ve Dogu Asya Uzerinden iC;; ic;e ge~en bu ku§aklan ayn bo
Wmler olarak ele almakta; fakat bu ic; ic;elik zaman zaman boWmler 
arasmda tekrara du§Ulmesine neden olmaktadlr. Kitabm uc;uncu klS
mmda uygulama alanlan olarak Balkanlar, Ortadogu, Avrasya ve 
Avrupa'run yeniden ele ahnmasl da bu tekran arhrmaktadlr. Diger 
yandan hem ikinci hem de u~uncu klslmda bolgelerin ve Turkiye'nin. 
bu bOlgelerle ili§kisinin tarihinin ayrmhh bir §ekilde ele almmaSl, Stra
tejik Derinlik' e bir siyasi tarih kitabl olma niteligini de kazandumakta
dlr. 

Kitabm uygulamaya yonelik son iki klsmmda, yazarm yeni
Osmanilci c;izgiye yakmhgl satIr aralanndan satlrlara ula~ml~t1r. Ya
zar, Bosna ve Arnavutluk'un istikrarh bir yaplda gtic;lendirilmesini ve 
bOlgedeki etnik aZlnllklan guvenlik §emsiyesi altma alacak bir ulusla
raras! hukuk zeminin olu§turulmaslm, Turkiye'nin Balkanlar'daki klsa 
ve orta vadeli dl~ politikaslrun iki onemli hedefi olarak belirlemekte
dir. Davutoglu'nun, bu hukuki zemin ic;inde, Tiirkiye'nin Osmanll'nm 
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bakiyesi olan Balkanlar'daki Miisliiman azmhklarla ilgili meselelerde 
miidahale etme hakkml kazanacak bir garanti elde etme hedefini sii
rekli gozetmesi talebi ve bu talebi Klbns miidahalesi He orneklendir
mesi Tiirk dl~ politikaslmn statiikocu ~izgisinin c;;ok otesine dii~mek
tedir (s. 123).2 Yazar, kendi kaderlerini Tiirkiye'nin bolgesel giiciine ve 
aglrhgma baglayan toplumlann kendi bolgelerinde kalmalanmn sag
lanmasl He giivenliklerini temin etme meselesinin Tiirkiye i~in sadece 
yerine getirilmesi gerekli bir mesuliyet degil, aym zamanda Tiirki
ye'nin Balkanlar'da etkinlik alam olu~turmasmm en onemli araCl ola
rak gormektedir (s. 317). 

Davutoglu, Balkanlar'da aktif bir politika izlenmedigi takdirde, 
Fener Patrikhanesi araClhglyla Tiirkiye'nin ic;;indeki ufak Rum azmhgl 
He ekiimenik iddialara kalkl~an Yunanistan ve Balkanlar-Kafkaslar 
c;emberinde Ortodoks-Slav etkinligi kurmaya kalkl~an Rusya kar~lsm
da Tiirkiye'nin sadece Balkanlar'daki etkinligini kaybetmekle kalma
YIP, Bogazlar iizerinde de Rus ve Yunan iddialan kar~lsmda dayanak· 
SiZ kalacagml iled siirmektedir (s. 123). Bu iddia, ilk bakl~ta, yazann 
siirekli ele~tirdigi ve a~maya c;;ah~hgl izlenimini verdigi elitist dl~ poli
tika karar vericileriyle aym dogrultuda ilededigi ve kendisiyle c;;eli~tigi 
izlenimini vermektedir. Gerc;;ekten de Davutoglu c;ok farkh bir dogrul
tu takip etmemektedir. Kendisini elitist c;;izgiden aYlran detay ise, teh
dit algIlamasmm ba~langlC; noktasldlr. Davutoglu ic;in tehdit algllama
Ian 1923'ten degil, Osmanh doneminden ba~lamaktadlr. DolaYlslyla 
daha ileride ele~tirecegi Sevr psikozunun bir ba~ka versiyonunu kendi 
ic;inde ta~lmaktadIr. 

Tiirkiye'nin Osmanh miraSll11 Ortadogu'da da degerlendirmesi
nin gerekliligini savunan Ahmet Davutoglu, Tiirkiye'nin bOlgedeki 
jeokiiltiirel pan;alanmanm bir tarafl, hatta bir magduru gibi davran
dlk<;a bu mirasl hakkmca degerlendiremeyecegi kamsmdadlr (s. 331). 
Yazara gore, yakla~lk dort aSlrhk mutlak ve kesintisiz bir egemenlik 
kurmu~ tarim mirasa sahip bir devlet olarak Tiirkiye'nin, Tiirk-Arap 
<;ah~masl gibi tarihi-psikolojik engelleri a~arak bolgeyi biitiin unsurla
nyla anlayabilmesi, tahlil edebilmesi, yonlendirebilmesi ve ku§atabil
mesi gerekmektedir (s. 410). 

"Ttirkiye'nin Balkanlar'daki klSa ve orta donem dl~ politikasmm iki onemli hedefi Bosna 
ve Arnavutluk'un istikrarh bir yapl h;inde giic;lendirilmeleri ve bOlgedeki etnik azmhklan 
giivenlik gemsiyesi altma alacak bir uluslararasl hukuk zemininin otul?turulmasldlr. Bu 
hukuki zemin ic;inde Tiirkiye Balkanlar'daki Musliiman azmhklarla ilgili meselelerde 
miidahale etme hakkml kazanacak bir garanti elde etme hedefini siirekli gozetmelidir. 
Modern donemdeki <;arplcl bir misa! olarak Klbns Miidahalesi boyle bir hukukl <;erc;eve 
i<;inde me~ru klhnabilmi~tir" (5. 123). 
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Davutoglu, Osmanh'run ii<; kltaya hakim bir diinya devleti hali
ne gelebilmesini Ege, Akdeniz ve Karadeniz iizerinde kurdugu haki
miyet He Klzll Deniz, I-lint Okyanusu ve Hazar gibi <;evre denizlere 
a<;llabilecek boyutta deniz giiciine ula§masma baglamaktadlr. Oyleyse, 
Tiirkiye'nin en hayati dl§ politika onceliklerinden birisi de, yakm de
niz havzasl iizerinde etkinlik saglayabilecek bir deniz stratejisinin 
geli§tirilmesidir (s. 151). Tiirkiye'nin sava§a en yakm oldugu yerin, 
hayat alarumonemli. O1<;iide daraltan Ege adalan oldugunu belirterek, 
bu durumu da tutarh bir deniz stratejisine sahip olmamaya baglamak
tadlr (s. 154). Yazara gore, Soguk Savaf? sonrasmda, Tiirkiye arhk <;ev
resindeki deniz havzalarml ve su yollanru bloklararasl rekabetin yon
lendirdigi birbirinden kopuk problem alanlan olarak gormek yerine, 
bu alanlan kendi stratejik tercihleri dogrultusunda koordineli bir f?e
kilde yeniden degerlendirmelidir. Artlk savunma tepkili Soguk Savag 
§artlanmalan terk edilerek aldif ve atak bir tavlr sergilenmelidir (s. 
158-159). 

Ege i<;in savundugu tezlerin Tiirkiye'nin tezleri olmasl, 
Davutoglu'mm bir deniz "hayat alaru" olarak Ege'yi tarumlarken ge
leneksel Tiirk dl~ politikasl He ayru kulvarda yer almasma ned en 01-
maktadlr. Klbns'm, Davutoglu i<;in birincil onemi ise, sabit bir iis ve 
u<;ak gemisi olarak stratejik konumudur (s. 175). "Klbns'l ihmal eden 
bir iilkenin bolgesel vekiiresel politikalarda etkin olabilmesi miimkiin 
degildir" diyen Davutoglu (s. 176), Soguk Sava§ sonrasmda Klbns'm 
bu jeostratejik konumunun da yeni dengelerle birlikte yeni unsurlar 
kazandlgl fikrindedir. Ozellikle enerji hatlan a<;lsmdan ta~>1dlgl onem, 
Klbns'm gelecekte kiiresel rekabetin en temel parametrelerinden biri 
olacaglru gostermektedir (s. 176). G()riildiigii gibi, Ege ve Klbns konu
sunda da Davutoglu geleneksel Tiirk dIg politikas111dan farkh bir tez 
ileri siirmemektedir. 

Yazara gore, Tiirkiye, Soguk Sava~ sonras111da i<;inden ge<;tigi 
uyum siirecinde, yakm kara ve deniz havzalanyla baglanhh yakm klta 
havzaslru da yeniden degerlendirmek zorundadlr. Kiireselle~meyle 
birlikte kar§lhkh bagnnhhgm arttIgl ve dl§ politika alternatiflerinin de 
<;ogaldlgl bir donemde, Tiirkiye'nin A vrupa, Asya ve Afrika ile ili~ki
lerinin yeniden g6zden ge<;irilmesi, Atlantik fakt6riinii dikkate alarak 
kltalararasl etkile§im b6lgeleri olan steplere, Kuzey Afrika'ya ve Bah 
Asya'ya ozel onem vermesi gerekmektedir (s. 199). Davutoglu, ozellik
Ie Asya, A vrupa ve Afrika He iligkilerin ge1i§tirilmesini Osmanh do
nemine dayah bir §ekilde analiz ederek temel yakla§lmml bu boliimde 
de okuyucuya a<;lk<;a yansltmaktadlr. 

Stratejik Derinlik'in ii<;iincii ve son klsml, "Uygulama Alanlan: 
Stratejik Ara<;lar ve Bolgesel Politikalar" ad1111 ta§lmaktadlr. Yazar, bu 
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klsma NATO, AGiT, iKO, ECO, KEi, D-8 ve G-20 olu§umlanyla Tiir
kiye'nin ili§kilerini inceleyerek ba§laml§, her bir orgiitiin ktsa bir ta
rih<;esini de okuyucuya sunarak, Tiirkiye'nin bu orgiitler dahilinde 
daha aktif bir dl~ politika izlemesini ve Soguk Sava~ algllamalanmn 
bu platformlarda da arhk terk edilmesinin gerekliligini savunmu~tur. 
Davutoglu'na gore, tehdit algllamalarma dayah uluslararasl etkinlik 
yerini hlZla aktif diplomatik manevra kabiliyetine, kiiltiirel oZgUvene 
dayah saygmhga, jeokiiltiirel ve jeoekonomik etki alanma dayah ulus
lararasl etkinlige terk etmektedir (s. 262); Tiirkiye de ~u ana kadar 
siirdiiregeldigi, genelde yakm bolgeleri ku§atan ve tehdit algllamala
rma dayah gUvenlik parametrelerini onceleyen dl~ politika yakla~lml
mn smlrlanm aljmak zorundadlr (s. 288). TabU, bu <;lkarsamamn ar
dmdan, Davutoglu'nun kitabmm ba~mda Yunanistan ve Rusya'dan 
algtladlgl tehdidi unutup unutmadlgl sorusu aklllara dii§mektedir. 

Ahmet Davutoglu, Soguk Sava§ doneminin c;ift kutuplu statik 
yaplsmm etkisi kaybolduk<;a, Tiirkiye'nin ayn Ortadogu, Balkanlar ve 
Kafkaslar politikasl izlemesinin gereksiz hale gelecegini savunmakta
dlr. Arbk birbirinden baglmslz bolge politikalan donemi degildir; 
birbirlerini etkileyen ve belirleyen bqlgelerarasl etkile~im stratejileri on 
plana C;lkmaktadlr (s. 398). 

Yazara gore, Avrupa'ya oranla <;ok daha koklii bir siyaset ve 
diplomasi gelenegine sahip Asya'nm tarih sahnesine geri donii§ii de 
Tiirkiye tarafmdan gozden kac;mlmamasl gereken onemli bir durum
duro Tiirk-Rus ili§kilerinin yam Slra, Tiirk-<;in ve Tiirk-Japon ili§kileri, 
Tiirkiye'yi bOlgesel aktorliikten kiiresel aktorliige geC;irecek nitelikte 
ili§kilerdir (s. 495). Tiirkiye, ABD ve AB ili§kilerini de yeniden denge
lemek zorundadlr. Ozellikle, AB-Tiirkiye arasmdaki ili§kinin talep 
edilen bir merkezle talep eden bir aday arasmda goriilmesi ve yorum
lanmasl degi§melidir. Bu tiir bir yorumlama, bir yandan AB'nin kendi 
i<;indeki dinamik ve yogun degi~im siirecinin gozden kac;masma ne
den olabilmekte, bir yandan da Tiirkiye'de AB ile ili§kilerin tek yonlii 
seyrettigi yamlsamaslm dogurmaktadlr. ili§kilerin tek de gil, dipioma
tiki siyasi, ekonomikl sosyal ve hukukl farkh boyutlardan olu§tugu
nun goz ardl edilmesi ilif;lkileri zedelemektedir. Davutoglu, ozellikle 
AB kriterlerinin biitUn aday iilkeler i<;in gec;erli oldugunun vurgulan
masma onem vermekte, ulus-devletin egemenlik alamnm daralhlmasl 
He etnik temelli azmhk haklan kavraml bir araya getirildiginde AB 
reformlanna verilen refleksin <;ogu zaman Sevr psikozuna donii~me
sine dikkat c;ekmektedir ki, AKP'nin AB uyum paketleri He attlgl hIZll 
adlmlar ve bu adlmlara kar§l tepkiler bu c;erc;evede degerlendirilebilir. 
Davutoglu, Tiirkiye ve Avrupa arasmdaki Lozan dengesinin Lo
zan'daki din temelli aZlnllk kavrarrunm AB'ye entegrasyon sureciyle 
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birlikte etnik temelli olarak yeniden yapllanmaSl gerektiginin de far
kmdadlr (s. 515). Fakat bu noktada gozden kae;lrdlg1 onemli ayrmb, 
AB'yle birlikte azmhk kavrammm sadece etnik temelli olarak yeniden 
yorumlanmasl degil, etnik temelin de dinin yamnda azmhgl tammla
yan bir unsur olarak one e;lkmaslmn soz konu olacagldlr. 

Davutoglu'nun bu yakla~lml, Ortadogu'da ve Turkiye'deki Kurt 
sorununu ele .ah~l da bie;imlendirmektedir. Yazara gore, bolgedeki her 
turlu milHyet<;i aklm ve artan etnik temelli siyasi hareket, Osmanh 
bakiyesi farkh unsurlan bunyesinde barmdrran Turkiye'nin ie; biitun
lUgu a<;lsmdan buyuk sakmcalar dogurabilecektir (s. 415). 
Davutoglu'na gore, Kurt sorununun uzun donemli ve kahcl e;ozumu, 
kulturel, ekonomik, siyasi ve diplomatik boyutlarm entegre bir ~ekilde 
yeniden degerlendirilebilmesine baghdlr. Bu boyutlann hiC;biri tek 
ba~ma yeterli degildir. Kulturel, ekonomik ve siyasi me~ruiyetin teme
lini olu~turan ve tiim bu boyutlan ihtiva eden temel c;ozum unsuru ise 
aidiyet mssidir (s. 448). Bu aidiyet hissinin olu~masl baklmmdan Tiir
kiye, Kurt nufusa sahip kom~u iilkelerden e;ok daha avantajh bir du
ruma samptir. Osmanh c;ahsl altmda iki halkm birlikte Bah'ya kar~l 
miicadele vermi~ olmalarmm ortaya koydugu ortak bir "hayat alam" 
bilinci vardlr. Bu bilincin zaafa ugrattlmasl, Turkiye ic;in PKK'dan 
daha tehlikeli sonue;lar dogurabilecektir. Bu sonuca vanlmamasl ic;in 
geleneksel unsurlardan kaynaklanan ve toplumu bir arada tutan bu 
odak tarimn ve dinin yarathgl aidiyet hissinin vatanda~hk bilinci He 
desteklenmesi gerekmektedir. Bu vatanda~hk bilinci hic;bir dl~ miida
haleye ihtiyac; mssettirmeksizin garanti altma almdlgl ve odak tarihl, 
kulturel ve cografi unsurlar giic;lendirildigi miiddetc;e Kiirt sorunu 
ortadan kalkabilecektir (s. 450). Davutoglu, Kurt sorununun <;oziimii 
ic;in Tiirkiye'nin atacagl adlml, AB yonlendirmesi olmadan, i<; siyasi, 
ekonomik ve sosyal yapisl He ilgili Tiirkiye'nin zaten atmak zorunda 
oldugu bir adlm olarak gormekte, dolaYlSlyla Tiirkiye'nin kemikle~
mi~ bir diger ic; giivenlik sorununa geleneksel ulusalCl yakla~lmdan 
farkh bir boyutta yakla~arak bu sefer ele~tirdikleri He aym kulvara 
d ii~mekten kurtulabilmektedir. 

Bu noktada dikkat c;eken konu, Davutoglu'nun azmhklara yone
lik olumlu tavrmm Kurtler soz konusu oldugunda hissedilebilmesidir. 
Gerek Fener Patrikhanesi dahilinde Rum azmhga yakla~lml gerekse 
Kiirtlerle aidiyet hissi olu~turulmasl slrasmda ortak dii~man olarak 
Ermenilere yaphgl vurgu, gayrimuslim azmhklara yonelik ayni tutu
mun benimsenmedigi havaslm yaratmaktadlr. Yazarm yeni-OsmanllCl 
tarzmm, imparatorlugun c;oziilmesinde gayrimuslim unsurlarm roiii 
nedeniyle gayrimiislimlere yonelik tuturnunu belirleyip belirlemedi-

183 



uLUSLARARASIIU$KILER 

gine kesin bir cevap bulunamasa da, Osmanh millet sistemi dahilinde 
Kiirtlerin <;ok daha kolay "affedilebildigi" gorulmektedir. 

Ahmet Davutoglu'nun Stratejik Derinlik adh kitabmm ozgiinlu
gii ileri suriildugii gibi yeni bir kavramsal strateji olu1;>turmasmda 
yatmamaktadIr; <;iinku kitap klasik realist bir yakla1;>lmla, ashnda tam 
da geleneksel bir uluslararaS! ili1;>kiler kuraml dahilinde inceleme 
yapmaktadlr. Kitabm en temel savlarmdan biri olan, Soguk Sava1;> son
rasmda Turk dlf;> politikasmm degi1;>tirilmesinin gerekliligine yapllan 
vurgu da yazara ozgii degildir. Ahmet Davutoglu'na ozgu olan bu 
vurguyu yaparken dayandlgl tarihsel ve cografl Osmanll birikimidir. 
Kitapta geleneksel defansif ulus-devlet merkezli c;;izgiden biraz 
uzaklaf;>11arak, yeni-OsmanhClhk realist bir aC;;ldan okuyucuya sunul
makta, tarihe ve cografyaya atfedilen onem Osmanh He derinlik ka
zanmaktadlr. 

Davutoglu'nun, Osmanll tariM birikimine dayanarak elef;>tirdigi 
Turk dl1;> politikaslm, yine Osmanh tariM birikimine dayanarak <;ok 
boyutlu bir yone c;;ekme c;;abasl kitabm en ilgi c;;ekid yamdlr. Bu yakla-
1;>Im, daha ofansif bir oyuncu olarak Tiirkiye'yi one C;;lkarmaktadlr. 
Bunu yaparken Tiirkiye'ni.n iC;; politikaslmn derinlemesine bir analizi
ne gidilmemi1;> oimaSI ve yine Turkiye'nin dl~ ekonomik baglmhhgmm 
yeterince dikkate ahnmaml~ olmaS! onemli bir eksiklik olsa da, 
Davutoglu'nun ele~tirilerinin olumlu adlmlara vesile olabilecek nite
likler ta~ndlgl da goz ardl edilmemelidir. Tiirkiye'nin yakm kom~ula
nyla ya§adlgl giiven bunahmml a§abilmek i<;in geni§ kapsamh bir 
ban§ pI am ile ekonomik ve kiilturel agnhkh ili§kileri geli§tirme. pake
tini aym anda devreye sokmasl gerektigi onerisi (s. 145) ve Kurt soru
nunun c;;ozumiine yonelik ele§tirisi Turkiye'nin kemikle§mi~ giivenlik 
algllamalanm a§an niteliktedir. Bu onerilerin AKP hiikiimeti tarafm
dan da dikkate almdlgl, Klbns, kom~ularla artan diyalog ve AB uyum 
paketlerinde azmhklar konusunda atllan adlmlarda rahatc;;a gozlene
bilmektedir. Diger yandan Davutoglu'nun savundugu, Turkiye'nin 
Balkanlar'daki Musliimanlar uZ,erinde garanti hakkma sahip olma 
hedefinin gerc;;eklikten uzakhgl da uygulamada belirgin bir ~ekilde 
aC;;lga C;lkmaktadlr. Ba~bakan Erdogan'm Bah Trakya ziyaretinde 
"Turk soyda§lanna" degil de, "sevgili karde~lerine" seslenmesi bu 
durumun en aC;lk ornegi olarak kar~lmlzdadlr. 

Kitabm temel bic;imsel eksikligi ise ozellikle dipnotlarda kar~l
mlza C;lkmaktadlr. Davutoglu'nun realizmin temel kavramlarma yone
Hk dipnot eksikligi, saYlsal veriler soz konusu oldugunda da dikkat 
c;ekmektedir. Aym §ekilde kitabm sonunda bir kaynakc;;anm olmamasl 
da, kitaba dayanarak daha fazla okuma yapmak isteyen okuyucuyu 
yan yolda blrakmaktadlr. Yazann uluslararasl literatiire "giic;; denge-
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gec;en geleneksel kaVraml II gu<;ler dengesi" olarak, "Baglan
.A"""-,,"-,, Bloku"nu "Tarafslz1ar Bloku" oIarak farkh kullanmaSl da te
rimsel a<;ldan kitabm dikkat <;eken diger yonleridir. 

Kitabm geni~ kapsarru, daha once de vurgulandlgI gibi, kitabm 
hem bir uluslararasl ilit?kiler teorisi, hem bir siyasi tarih hem de bir 
Turk d1t? politikasl kitabl olarak kabul edilebilmesine olanak sagla
maktadll'. Zaman zaman du:;;iilen tekrarlar ve yine zaman zaman te
mel eksenden sapllmasma neden olan ayrmhlar okuyucuyu yorsa da, 
sundugu <;er<;eve ve AKP hukumeti donemindeuygulamada arz 

onem a<;lsmdan uluslararasl ili~kilerle ilgilenenlerin mutlaka 
okumasl gereken bir kitap olarak Stratejik Derinlik daha uzun sure 
gundemde kalacaktIr. 
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