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Turk

dl~

politikasl literaturunde ozellikle 1990'11 Yillarda buyuk bir
Turk dl~ politikasmm gerek teorik boyutu gerekse tarihi boyutu <;en;evesinde yapllan <;a11~malardaki buyuk artu;Ja
ragmen bu <;ah~malann <;ok buyuk bir klsml donemsel, bolgesel, iilkesel
ya da niceliksel smlrlandlrmalara dayanmaktadlr. Genel bir Tiirk dl~
politikasl tarihi yazlml a<;lsmdan ise giiniimiize kadar sadeee iki eser
ortaya <;lkanlabilmi~tir. Bunlar: ilk basklsl 1967 Yllmda yapllan Olaylarla
Turk D1$ PolitikaS1 (OTDP) ve ilk basklsl 2001 ylhnda yapdan Turk DZ$
Politikasz Kurtulu$ Sa~a$zndan Bugune Olgular, Belgeler, Yorumlar (TDP) dlr.
geli~me gorulmu~tiir.

OTDP, Siyasal Bilgiler Fakiiltesi'nde giiniimiizdeki Uluslararasl ili~
kiler bolumiiniin konumunda olan "Siyasi $ube"nin ders programmdaki geli~ime paralel olarak ortaya <;lkan Tiirk Dl~ Politikasl dersindeki
ders kitabl ihtiyaeml giderme baglammda ortaya <;lkml~hr. 1960'larda,
Uluslararasl ili~kiler disiplinindeki teorik <;ah~malarm diinyada bile
heniiz emekleme doneminde oldugu goz oniine ahmp bir kenara blraklldlgmda, Uluslararasl ili~kiler disiplinin ana derslerinden olan Siyasi
Tarih, Milletlerarasl Politika ve Devletler Hukuku alanlannda oneil
ders kitaplan ortaya <;lkmasma ragmen bir Tiirk dl~ politikasl kitabmm
olmamasl dikkat <;ekieidir. Bunun temel nedeninin genelbir dl~ politika
tarihi yazlmmm bir ki~i tarafmdan yapdmasmm zorlugu oldugu tahmin edilebilir. Bunun yanmda, <;ah~manm ortaya <;lkl~l a<;lsmdan Dl~i~leri Bakanhgl'nm Siyasal Bilgiler Fakilltesi ogretim elemanlarmdan
bu yonde bir <;ah~ma yapdmasl istegi ve bu yondeki maddi ve mane vi
destegi de onemli bir itici faktCir olmu~tur .
• Ara§t1rma Gorevlisi, Ankara Universitesi, Siyasal Bilgiler Faktiltesi, Uluslararasl ili§kiler
BoWmti, Siyasi Tarih Anabilim Dah.
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1965 yllmda baf?layan eserin yazlml yonundeki <;ah~malar iki yll kadar surmu~tiir. Eserin 1967 Ylhnda yapilan ilk basklsmda 1919-1965
yllian arasmdaki donem ele ahnml~hr. Bu ilk basklda tiimu Siyasal
Bilgiler Fakultesi ogretim elemanlan olan Prof. Dr. Ahmet $ukru Esmer, Prof. Dr. A. Suat Bilge, Prof. Dr. Mehmet Gonlubol, Do<;. Dr. Haluk Ulman, Doe;. Dr. Cern Sar, Asistan Oral Sander ve Asistan Duygu
Sezer yazar olarak yer alml~tlr. ilk basklda Turk dl~ politikasl kronolojik analize dayanan bir donemlendirmeyle, 1919-1939 donemi, 19391945 donemi, 1945-1965 donemi olarak u<; alt bolumde incelenmh;;tir.
1967'deki ilk basklsmdan sonra 1993'teki son basklsma kadar 9 baskl
yapan bu eser 1974'te yapllan 3., 1986'da yapllan 6., 1989'da yapllan 7.
ve 1996'da yapllan 9. baskIlarmda gozden ge<;irilerek genif?letilmif?tir.
Ama, bu genif?letme <;ahf?malannda eserin ilk basklsmda gorev alan
ogretim elemanlarmdan Prof. Dr. Mehmet Gonlubol dlf?mdakiler <;ef?itli
sebeplerle (vefat, gorev degif?ikligi vb.) yer almaml~hr. Bu <;er<;evede
kitabm yeni bolUmlerini de kapsayan mUteakip baskilarma Do<;. Dr.
Orner Kurk<;uoglu ve Asistan Hakan Bingun katklda bulunmuf?tur.
1996'da yapllan son baski esas ahndlgmda eserde 7 ayn bolum bulundugu gozukmektedir. Yine, kronolojik bir bakIf? a<;lSlyla yukanda belirtilen 3 bolume; 1965-1973 donemini, 1973-1983 donemini, 1983-1990
donemini ve 1990-1995 donemini kapsayan 4 bolum daha eklenmif?tir.
Bu bolumlemenin teorik bir temelde degil, eserin genif?letilme imkamnm dogdugu ve yeni bolumler eklenmesinin mumkun oldugu tarihlere
gore yapddlgl anlaf?llmaktadlr.
Bu durum eserin "eklektik" bir gorunum vermesinde buyuk rol oynamaktadlr. Nitekim daha eserin ilk basklsmda bile her bolumun
baglmslz olarak hazlrlandlgl bizzat yazarlar tarafmdan onsozde ifade
edilmif?ti. Bu eklektik durum ozellikle 1983-1990 donemini kapsayan 6.
ve 1990-1995 donemini kapsayan 7. bolUmlerde e;ok daha ae;lk bir bi<;imde ortaya e;lkmaktadlr. Eserin bir editasyon surecinden gee;memesi
de bu sorunu ortaya e;lkaran bir ba~ka nedendir. Aynca, genel dlf?
politika tarihi yazlml gibi e;ok yonlu ve kapsaylcl olmak zorunda olan
bir surecin, bir ya da iki yazarm uzerinde buyiik bir yuk oimasl e;ogu
konunun yalmzca ana hatlanyla anlatllmasma neden oImuf?tur. Bu da
eserin ilk basklsmdaki kapsaYlClhktanve ayrmtllan yansitma gucunden
uzaklaf?masma sebebiyet vermif?tir.
Eserin esasen Soguk Savaf? kOf?ullannda yazIlmlf? oimaSI ve 0 donemde Turkiye'de gerek ie; politikada gerekse dIf? politikada tabulann
varhgmi korumasl, Kurt Sorunu gibi bazl netameli konulann yer almamasma ve eserin devlet-merkezli" bir bakl~ ae;lsma dayanmasma
neden oImuf?tur. Bu durum esere akademik ve bilimsel ae;ldan olumsuz
etkide bulunmu~tur.
1/
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Eserin bir bar;;ka zaYlf yonu de teorik c;erc;evesinin guC;IU olmamasldu. Bu durumun en onemli nedeni, 1960'Iarda Turkiye'de Uluslararasl
ilir;;kiler teorisinin daha dogum ar;;amasmda olmasldlr. Gunumuzde bile
dl~ politika tarihi eserlerinde teorik c;erc;evelerin yeni yeni kullamlmaya
ba~landlgl dikkate almdlgmda bu durumun c;ok dogal oldugu aC;Ikhr.
Aynca Siyasal Bilgiler Fakultesi geleneginin Siyasi Tarihc;i bir gelenek
oImasI da onemli bir etken olarak du~uni.ilmelidir.
Eser yazlldlgl donemi yansltan, gunUmuz ko~ullannda "eski" saYIlabilecek bir dille yazIlml~hr. Fakat gerek anlatlm gerekse sadelik aC;1smdan oldukc;a aklCl ve okunmasl kolay bir eser niteligindedir. Bunda
temelde bir ders kitabI olarak yazIlml~ olmasmm buyuk etkisi olmu~tur.
Turkiye'de alanmda bir ilk olarak ortaya C;lkan eser aym zamanda
Turkiye Cumhuriyeti'nin "yan-resmi dl~ politika tarihi" olarak da
gorulmu~tUr. Bu c;erc;evede C;lkl~mdan itibaren gunumuze kadar gec;en
40 yIlhk donemde gerek yerli gerekse yabanCl tUm Turk dIr;; politikasl
ara~hrmactlan aC;lsmdan OTDP temel bir referans kitabl olagelmi~tir.
OTDP'nin C;lkl~mdan soma Turkiye'nin e;e~itli universitelerinde Turk
Dl~ Politikasl bir ders olarak programlardaki yerini almaya ba~laml~t1r.
Nitekim, Turkiye'de gunumuzun neredeyse tUm Ulusiararasl ili~kiler
akademisyenlerinin kendi ogrenciliklerinde OTDP'yi ders kitabl olarak
kullanmlr;; olmalan ve Turk dl~ politikasl tarihiyle belki de bu kitapla
taru~ml~ olmalan, eserin ve yazarlarmm oynadlgl tarihsel roW anlamak
ae;lsmdan e;ok simgeseldir.
OTDP'nin bu tarihsel misyonu yakla~lk 35 sene soma yeni bir alternatifinin yazIlmasml saglaml~hr. 1990'larm sonunda yazdma e;ah~mala
nna ba~Ianan TDP'nin temel ozelligi OTDP'yi ogrenciliklerinde ders kitabl olarak okuyan bir akademisyen grubu tarafmdan yazIlml~ olmasidir.
TDP kitabi yazarlan eserin sunu~ klsmmda bu hususu ozellikle belirterek, OTDP'nin en buyuk bar;;ansmm "yeti~tirdigi insanlar tarafmdan
bir noktadan soma begenilmemesi" oldugunun altml c;izmektedirler.
TDP de OTDP gibi temelde Siyasal Bilgiler Fakultesi ogretim elemanlan tarafmdan yazIlml~hr. YazIldlgl donemde ya~ ortalamasl yakla~lk 34 olan gene; bir ekip tarafmdan yazdan eser ie;in 1998 yill ba~mda
ba~Iayan e;ah~malar yakla~lk 3.5 yIl surmU~ ve kitap ilk baskismi 2001
Yill sonunda yapml~tIr. 1919-1980 donemini kapsayan bir cilt ve 19802001 donemini kapsayan bir cilt olarak iki ayn ciltte toplanan bu geni~
kapsamh e;ah~maya editOr ve yazar olarak Prof. Dr. Baskm Oran, yazar
olarak Ar~. Gar. Atay Akdevelioglu, Dr. <::agn Erhan, Dr. Erel Tellal,
Yrd. Doe;. Dr. Funda Keskin, Doe;. Dr. Goke;en AIpkaya, Hikmet
Ulugbay, Yrd. Doe;. Dr. ilhan Uzgel, Ar§. Gar. Kudret Ozersay, Yrd.
Doe;. Dr. Melek FIrat, Doe;. Dr. Mustafa Aydm, Prof. Dr. Orner
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Kurk<;uoglu, Prof. Dr. Tugrul Arat ve Dr. Sanem Baykal'dan olu~an 14
ara~tlrmacl imza atml~hr. OTDP'ye de yazar olarak katklda bulunan
Prof. Dr. Omer Kurk~uoglu'nun bu <;ah~mada da yer almasl iki eser
arasmdaki i1i~kiyi anlamak a<;lsmdan simgeseldir.
TDP, OTDP'nin eksiklerini giderecek ve Turk dl~ politikasml yeniden yorumlayacak bir dl~ politika tarihi kitabl yazIml ihtiyacmdan
dogmu~tur. Kitap temelde bir ders kitabl i~levini haiz olmakla birlikte,
yazarlarm gerek entelijensiyaya gerekse konuyla ilgili geni~ kesimlere
ula~abilme kayglsl ta~ldlklan gortilmektedir. Bu kaygl, hem kitabm
diline ve anlatlmma hem i~erdigi konulara ve bunlan ele ah~ bi<;imine
hem de gorsel tasanmma yanslml~tlr. Slradan okuyucunun bile kolayca
anlayabilecegi bir dille yazdan, i<;erdigi kutularla uluslararasl ili~kiler terminolojisine hakim olmayanlan da bilgilendirme amaClm ta~lyan ve bol
miktarda gorsel malzeme kullamlarak (harita, fotograf, gazete) ilgiyi
canh tutma ve aniahmi gti<;lendirme amaCl gozetilerek yazllan eser, yakla~lk 1500 sayfahk dey bir ba~vuru kitabma donu~mu~ti.ir. Eserin bu ozelligi onun bir Turk dl~ politikaSl kitabi olmanm otesine ge<;mesine, adeta
bir uluslararasl ili~kiler sozltigu haline gelmesine neden olmu~tur.
Eser sunu~ klsmmda a<;lk<;a belirtildigi gibi OTDP'nin devlet merkezli yakla~lmim a;;mak ve bir "resmi!yan-resmi tarih" olmamak
kayglsml ta~lmaktadir. Bu <;er<;evede, eserde ele~tirel ve sorgulaYlcl bir
yakla;;lmm kullamlmasma ozel bir onem verildigi gorulmektedir.
brnegin; Kurt Sorunu, KIbns, insan Haklan, Lozan duzenlemeleri gibi
konularda Turkiye Cumhuriyeti politikalannm ciddi bir bi<;imde eIe~ti
rildigi, yazarlann devlet-merkezlilik gibi "Turkiye-merkezlilik"ten de
ka<;mmaya <;ahgtlklan goziemienmektedir.
Eserin bir editore sahip oimasl ve yazlm ekibinin geni;;ligi nedeniyIe
yazarlann uzmanhkIan <;er<;evesinde boltimler yazmaIan, kitabm
OTDP'nin aksine eklektizimden uzakla~arak belirli ve iutarh bir teorik
temele dayanan, akIcl, tekrarlara yer vermeyen, boltimier ve ba;;hkIar
arasmda bo~luklara yer vermeden ge<;i~kenligi saglayan bir yaplya
sahip olmasma imkan vermi~tir. Aynca, <;e~itli baghklar altmda ilgili
baghklara metin i<;i gondermeler yapilmasl okuyucular a<;lsmdan buyuk
kolayhklar sagiamaktadir.
Eserde i<; ve dIg dinamikier arasmdaki baglanhlar a<;lk bir bi<;imde
ortaya konulmaya <;ah~llmlg, dl~ politikanm uiusiararasl konjonktur ve
sosyo-ekonomik yapi tarafmdan belirlendigi varsaYlmma dayanan bir
yontem benimsenmi~tir. Bu <;er<;evede Turk dl~ politikasmm analizi i<;in
"Stratejik Orta Buyuklukte Devlet" tipolojisi kul1amlml~hr.1 Eserin
Yazarlann bu tipolojiyi geli;;tirirken William Hale'den etkilendikleri goriilmektedir. Bkz.
William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, Londra, Frank Cass, 2000.
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teorik giri~ klsmmda geni~ bir bi<;;imde ele alman bu tipoloji rum kitap
boyunca kullamlarak, dl~ politika tarihinin teorik analizi yapllmaya
<;;ah~Ilml~hr.

Eserin OTDP'den <;;ok daha geni~ bir duzleme oturmasl hem incelenen konu saYIsmm artI~ma hem de incelenen konulann <;;ok daha ayrmtlh ve kapsamh olmasma neden olmu~tur. i<;;indekilerin ve metnin
sistematiginin <;;ok iyi planlanml~ olmasl, okuyucuya gerek kronolojik
gerekse tematik bir okuma yapma olanaglm saglamaktadlr. Bu da
kitabm hacminden kaynaklanan okuma gu<;;liiklerinin giderilmesinde
olumlu rol oynamaktadlr. Aynca, okuyucular Turk dl~ politikaslyla
ilgili hemen her konuda temel bir giri~ kitabma sahip olma fIrSatl elde
etmektedirler.
TDP'nin OTDP'nin aksine dipnotlu olarak yazIlmasl ve her boliim
ve alt boliimun sonunda konuyla ilgili bir kaynak<;;aya yer verilmesi,
okuyucunun ilgili diger <;;ah~malara ula~masmda yardlmcl olmaktadlr.
Eserin sonunda yer alan ayrmhh dizin de okuyucu a<;;lsmdan olduk<;;a
buyuk kolayhk saglamaktadlr.
Siyasal Bilgiler Fakultesi ogretim elemanlarmm yakla~lk 35 yll arayla
hazlrladlklan ve Turk dl~ politikasl literaruru a<;;lsmdan merkezi bir
onemi haiz bu iki eser, paradoksal bi<;;imde hem gelenegi hem de degi~imi yansltmaktadlr. Gelenegi yansltmaktadlr <;;iinkii, genel bir dl~
politika tarihi yazlml i<;;in 35 yIl arayla iki defa kollektif irade ve uyum
Siyasal Bilgiler Fakiiltesi'nde saglanml~ ve gelenegin merkezine oturan
Turk DI~ politikasma verilen asH onem somutla~ml~hr. Degi~imi yansltmaktadlr <;;iinkii, aynl gelenekten gelen akademisyenler yepyeni bir
bakl~ a<;;lslyla yepyeni bir dl~ politika tarihi yazabilmi~lerdir.
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