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Prof. Dr. Haydar Çakmak’ın editörlüğünde hazırlanan bu kitap 1924’ten,
yani Cumhuriyet’ten bugüne yaşanan Türk dış politikasındaki krizleri incelemiş
ve 8 farklı üniversiteden 17 öğretim üyesi tarafından bir yıllık zaman dilimi
içerisinde hazırlanmıştır. Ülkemizin en tanınmış uzmanlarının bulunduğu
yazar kadrosu politik hassasiyetlerin bilinci içinde objektif olarak yazılarını
kaleme almışlardır. Farklı felsefi yaklaşımlar, yorumlarda kimi zaman etkilerini
hissettirseler de olayların özü ve tarihi gerçekliğine sadık kalınmıştır. Hatay
Krizi; Annan Planı ve Ermenistan Krizleri; Suriye ve Azerbaycan Krizleri; Küba
ve Stalin Krizleri gibi Türkiye’nin doğrudan yaşadığı veya müdahil olduğu
41 kriz detaylı diyebileceğimiz bir şekilde ele alınmıştır. Türk dış politikasını
olaylar bağlamında anlayıp analiz etmek; süreçleri, alanında en iyi hocalardan
okuyup bilmek için alanında yazılmış tek kitap olan bu kaynağı okumanız hem
bilgi hem de analiz kapasitenizi artırma açısından yararlı olacaktır. Bu kitabın
hedef kitlesi Türk dış politikasını takip eden ve anlamak isteyen herkestir.
Bilindiği üzere Cumhuriyetle birlikte yüce Atatürk’ün “yurtta sulh cihanda
sulh” anlayışıyla dış politikasını oluşturmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti
buna rağmen çoğu kez çok-yönlü krizle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Köklü
bir diplomasi geleneği olan devletimiz ne yapıp edip sorunların üstesinden
gelmiştir. Kitapta, bu sorunları çözmek için uğraşan devlet adamlarımızın,
akademisyenlerimizin ve askerlerimizin ortak ve kişisel çabaları gurur verici bir
biçimde okunacaktır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başrolde olmak üzere
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Davos zirvesinde yaşanan “One Minute Krizi”; İsrail ile Türkiye’nin arasının
açılmasına neden olan “Mavi Marmara Krizi” ve Amerikan gizli belgelerinin
ortaya çıkmasına neden olan ve Dünya kamuoyunu uzun süre meşgul eden
“Wikileaks Krizi” de alanında uzman kişiler tarafından ele alınmıştır. “41 Kriz”
kitabını okumak, günümüzdeki Türk dış politikası sorunlarını kolayca anlama
imkanı sağlamakta ve gelecekte komşularımızla oluşacak sorunların içeriğini
çözümlememize imkan sağlamaktadır. Ayrıca, Türkiye gibi dış sorunları bu denli
yoğun yaşandığı bir ülkede krizlerle ilgili yazılmış eserlerin yokluğu son derece
düşündürücüdür. Kitap, literatürdeki bu boşluğu doldurma konusunda da son
derece iddialıdır. Kitapta sadece uzman yazarların bugüne kadar okuduklarının
aktarımı değil, yaşayarak öğrendikleri tecrübeler de bulunmaktadır. Bu nedenle
hem uluslararası ilişkiler bölümü öğrencileri için hem de Türk dış politikası
meraklıları için yardımcı kitap olarak kullanılması noktasında yararlı olacağı
noktasında şüphe yoktur. Kripto yayınlarından çıkan “41 Kriz” adlı kitap her
kitapçıda kolaylıkla bulunabilinir.
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