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Birind Oturum 

16 Nisan 2005, Cumartesi, 10:00-12:00 

<;agn ERHAN: Bu oturumumuzun ilk konuf;>maClSl Mustafa Aydm ve 
konusu "Tiirkiye'de Uluslararasl ili~kilerin Diinii, Bugiinii". Ardmdan, 
Tiirkiye'de Uluslararasl ilif;>kiler <;ah~malan konusunda Duygu Sezer 
konu~acaklar. Ondan soma da sizlerin katkllannlZl bekliyorum. 
Miimkiin olan en fazla katklYl alabilmek i<;in, katkllanmzl bef;> dakikaYl 
ge<;meyecek ~ekilde rica edecegim. 

Tiirkiye'de Uluslararasl ili§kiler Egitiminin 
Diinii, Bugiinii 

Mustafa AYDIN': Herkese giinaydm. Hem bugiinkii sorunlanmlzl, 
hem de Tiirkiye'de Uluslararasl ili~kiler egitiminin nasIl yaplldlgml 
gostermek a<;lsmdan 1961 bazl notlar <;lkardim. 0 giinkii sorunlarla 
bugiinkiiler arasmda benzerlikler var mi diye sempozyum notlanna 
bakhm. Ger<;ekten <;ok ilgin<; benzerlikler buldum. Bir kere, 1961'de 
Suat Bilge'nin bir ~ikayeti var. Diyor ki, "Herkes giincel konulan 
<;ah~lyor, giincel olay incelemesi yaplyor. Bu da, bizim alanda 
sistematik, kavramsal bir <;ah~ma disiplininin geli~mesine engel oluyor, 
kronolojik siyasi olaylann anlahmma bizi yonlendiriyor.' Bundan 
ka<;mmalIylz, bunun yerine daha sistematik, daha kavramsal <;er<;evesi 
olan bir disiplin kurmahYIz." Ben aradan ge<;en bunca zamandan sonra 
Tiirkiye'deki uluslararasl ilif;>kiler <;ah~malarma ya da ulusiararasl 
ilif;>kilerden genel olarak ne anla~nldigma bakmca, Suat Bey'in Hade 
ettigi sorunun hal a ge<;erli oldugunu goriiyorum. Hala Tiirkiye'de <;ok 
yo gun bir ~ekilde giincel olay incelemesi yaplyoruz. Bunu kamuoyu da 
bu ~ekilde talep ediyor. Akademisyen arkada~lanmiz da giderek daha 
fazla oranda kamuoyunun beklentileri dogrultusunda yonlenmeye 
ba~hyorlar. Bu tabii kavramsal <;er<;eveyi ve analizi ortadan kaldmyor. 
Biz bunu Uluslararasl jli~kiler dergisinin ilk yllmda <;ok ya~adik. 
<;agdmn ve benim arzumuz ilk ba~ta derginin kavramsal ve teorik bir 
zemin iizerine kurulmaslydl. Fakat, "Tiirkiye'de yeterince teori <;ah§an 
yoktur, dolaYlslyla sId teoriyle ilgilenen bir dergiyi pkaramaYIz" 

, Prof. Dr., Ankara Oniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakultesi, Uluslararasl ili~kiler B(ili.imli 
Ogretim Uyesi. 



ULUSLARARASlili~KILER 

korkusuyla dergiye bir de "Bolgesel Analiz" klsml eklemir;;tik. Fakat, bir 
ydhk tecriibe bize gosterdi ki, Tiirkiye'de teori \ah~anlar azdlr, ama 
teori \ah§ianlar bunu \ok ciddi yaparlar. Aramzdaki bolge uzmanlan 
bunu eler;;tiri olarak algllamasm, ama gelen teod makalelerinin onemli 
bir klsml hakemlerden ge\iyor. <::ok aZl reddediliyor. Fakat, gelen 
b61gesel makalelerin \ogunlugu kavramsal \en;eve eksikliginden 
hakeme taklhyor. Suat Hoca'mn 1961'deki r;;ikayeti aynen ge\erli. 
Tiirkiye'de bolgesel analiz giderek siyasi ve kronolojik olarak olaylarm 
alt alta slralanmasl haline gelmi§i. Ustelik, daha da ilginci, bolge 
olaylanm anlahrken, orne gin Irak Sava§iml anlahrken, kimse bunun 
tarihsel ge<;mi§iine de bakmak ihtiyacl hissetmiyor. Herkes son ii<; 
haftada ne oldugu ile ve gelecege yonelik projeksiyonlarla ilgileniyor. 
Tiirkiye'deki akademisyenler gelecege doniik biiytik projeksiyonlar 
yapma hastahgma tutulmu~ durumda. Bu think tank<;;lhk hevesinin de 
bir yanslmaSl. Bunlar gelecegi gorme hevesinden, bir de herhalde 
Huntington, Fukuyama, Kennedy gibi yazarlann gelecegi goren biiyiik 
yankl uyandlran yazllar yazmalarmdan etkileniyorlar. Boylece, 
gelecege yonelik biiyiik projeksiyonlar yapma hevesi <;ok yaygm bir 
<;ah§ima tarzl oldu. Kimse arhk mikro meselelerle ya da \ah~malardaki 
kavramsal sorunlarla ilgilenmez oldu. 

Medyadaki onemli bir geli§ime, son 4-5 ylldlr giderek artan oranda 
uzman goriir;;lerine yer vermekte olmasldlr. Fakat, bu geli~meyle 

baglantlh olarak, komplo iiretme ve sorunlan komplo teorileriyle 
a<;lklama hastahgl Tiirk uluslararasl ili~kiler akademiyasml sarmlr;; 
durumdadlr. Anh r;;anh akademisyenlerimiz dahi her yeni r;;a§ilrtan 
geli~mede, "Acaba bunun arkasmda hangi tiir komplolar var?" diye 
sormaya bar;;hyor. Bu da tabii \ok tedirgin edici bir geli§ime. Tiirkiye'de 
arhk "komplo akademisyenligi" yap an bir grup ttiremir;; durumda. 
Biraz da bunun sonucunda, uluslararasl ili§ikiler arhk Tiirkiye'de 
kasaptan hp doktoruna kadar herkesin ilgilendigi, yorum yaphgl bir 
alan haline geldi. Bu konuda size ilgin<; bir ornek vermek istiyorum. 
Siyasalh arkada§ilar biliyorlar, bizim Universitenin AnkClub isimli bir 
tartl§ima grubu var. Bir siire once orada bir tIp profesorii "Tiirkiye'nin 
dl§i politikaSl ve giincel sorunlan" diye birka<; sayfahk bir degerlen
dirme yapmlr;;tI. Ben bu analizi ahp, A.U. Siyasal BilgHer Fakiiltesi 
Uluslararasl ili§ikiler 1988 mezunlarmm kurdugu SBF 88 isimli bir ba~ka 
tarh§ima grubuna yolladlm. Arkada§ilanm once "Sen bu ir;;i arhk blrak" 
bana takildIlar. Fakat, bir siire soma bir arkadar;;lmlzdan bana bir mesaj 
geldi: Buna gore arkadar;;lm 0 tip profesoriiniin mesajml kendi iiye 
oldugu pek <;ok farkh gruba yollamlr;; ve mesaj en <;ok tepkiyi ve 
tartIr;;mayl "bilgisayar uzmanlarmm" iiye olduklan bir internet 
grubunda dogurmur;;. Bunun iizerine ben de arkada§ilanma espri 

26 



UluslararaSl j[i~kiler (:alu;tayl 

mahiyetinde, "Ben arhk arhk uluslararasl ili~kiler <;ah~maYl blraklYo
rum, bundan sonra tip alanmda bilgisayarh tomografi kullamml 
uzerinde ara~tlrmalar yapacaglm", i<;:erikli bir mesaj yolladlm. Bu ornek 
bir taraftan internet'in ne kadar hayatlanmlza girdigini gosterirken, 
diger taraftan uluslararasl ili~kiler alanmm nerelerde ilgi llyandlrmakta 
olduguna da i~aret ediyor. A<;:lkhr ki, artlk Turkiye'de onune gelen 
buyuk bir rahathkla uluslararasl ili~kiler konu~makta ve ilgili konu
larda yorumlar yapmaktadlr. Bu ge1i~me bir taraftan alana ilgiyi 
arttmrken, diger taraftan disiplinin buttinltigtinu de bozuyor. Elbette 
bizimle 0 mesajl yazan tip profesoru ya da bilgisayarcuar arasmda bir 
fark olmah; bu farkl yaratacak olan da bizlerin konulanmlza metodo
lojik yakla~lmlmlzdlr. Buradaki zaafiyet, maalesef bizlerle digerleri 
arasmda farkl eritmektedir. 

1961'de Suat Bilge tarafmdan dile getirilen bir ba~ka sorun yapllan 
yaymlarm yeterince ilgi gormemesi. Ben bunu biraz geni~letiyorum, 
"Bugtin Turkiye'de ciddi bir okumamak ve okunmamak sorunu 
vardlr" diyorum. Yapllan yaymlara bakhglmda genel olarak 
akademisyenlerimizin yogun tempo i<;:erisinde <;:ok fazla okumaya 
fIrsatlan oImuyor gibi geliyor bana. Akademisyenlerimizin yazdlklanm 
da zaten kimse okumuyor. <:=unku, artlk Turkiye'de bir mil yon adet 
basIldlgl iddia edilen populer kitaplar var. Buna kar~I11k, akademik bir 
<;:ah~ma 1000 adet basdmca bitmiyor, <;:ogu zaman yaymevleri 500 adet 
basmaya yoneliyorlar. 70 kusur milyonluk bir iilkede bir kitap 500 adet 
baslhyorsa, 0 kitap okunmuyor demektir. Bununla baglanhh olarak, 
Turkiye'de kaliteli ders kitabl sorunu da var. Ornegin, Turk dl~ 
politikaSl alamnda 1960'larda MUZkiye'de hazirianan ders kitabl btitun 
Turkiye'de yIllarca okutulmu~; ancak 30 yll soma yine bir grup 
MUZkiyeli akademisyen bir araraya gelerek yeni bir kitap ortaya 
<;lkardllar. Burada sorulmasl gereken soru, neden yeni bir kapsamh 
ders kitabl uretmek i<;:in bu kadaruzun sure beklendigi olmahdlr. 

Yaymlardan soz edince, yaym kriterleri konusunu da konu~mak 
laZlm. Burada kalite ve kriter meselesini ayn ayn degerlendirmek 
gerekiyor. <:=ok fazla saylda yaym yaplhyor, <;:ok fazla saYlda populer 
yaymevi var, akademisyenlerimiz arhk daha rahat yaym yapabiliyorlar. 
Fakat, aralannda nasIl aynm yapacaglz? Atanma jurilerinde onunuze 
yaym dosyalan ylgIldlgmda, A yaymevi ile B yaymevi arasmdaki farkl 
nasIl belirleyeceksiniz? Yaym yapmamn bir ~ekilde kontrol edilmesinin, 
akademik yaym kriterlerinin iyi tespit edilmesinin faydah olacagml 
du~unuyorum. Orne gin, son birka<;: yIldlr Turkiye'de bir hakemli dergi 
patlamasl ya~lyoruz. YOK bu konuda cesaretlendirici davranmca ve 
universitelerde yukseltme kriterleri arasmda hakemli dergilere daha 
<;ok puan verince, bir and a herkes hakemli dergi sahibi oldu. Bu ttir 
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dergilerde hakemlik siire<;lerinin nastl <;ahf;lbgml biraz biliyoruz. Fakat, 
bu tiir bir dergide yaymlanml§ bir makale oniiniize geldigi zaman, 
bunu nasll degerlendireceksiniz? Bu konuda indeksler onemli bir sorun 
olarak ortada duruyor. Tiirkiye i<;in bir akademik indeksin yapilmasl 
gerektigi ortadadlr. TUBA ve TUBiTAK'm ulusal dizin hazlrlama 
<;ah§malan var, fakat heniiz sonu<;lanmadl. Bu c;ahf;lmalar sonu<;landlgl 
zaman, sanmm dergiler arasmda bir aynm yapabilmek miimkiin 
olacak. Her iiniversitenin dergilerin hangi kategoriye girdigini gosteren 
kendi kriterleri var. Fakat, bu ge<;ici bir <;oziim, bizi ortak bir noktaya, 
ortak bir kritere ulaf;lhrmlyor ve her iiniversitede farkh yiikseltilme 
kriterleri ortaya <;lklyor. Bu akademik olarak birligi bozuyor ve 
iinvanlan da bir anlamda ucuzlattyor. 

Bununla baglanhh olarak, "yabancl dilde egitim" ve "yabanCl dil 
egitimi" meselesinin <;ok yogun ya§andlgml diif;liiniiyorum. Pek <;:ok 
iiniversitemizde yabanCl dil giderek bir arac; olmaktan c;lklP, amac; 
haline geliyor. Yabancl dil bilen mezunlar daha rahat if;l bulabildikleri 
i<;:in, yabanCl dilde egitime talep arhyor. Buna karf;llhk, yabanCl dilde 
egitimde bir taklm bilgilerden klsltlama yapIlmak zorunda kahndlgml 
hepimiz biliyoruz. En azmdan, yabanCl dille ders anlahrken, ogrencile
rin anlama durumlarma gore anlahlanlar basitlef;ltirilmi§ bir dille ele 
almmak zorunda kahmyor. Kendim de bazl iiniversitelerde zaman 
zaman yabanCl dille ders verdigim ic;in biliyorum. Siyasal'da verdigim 
bir dersi, yabancl dille verdigim zaman ister istemez basitlef;ltirmek 
zorunda kahyorum. Bu konuda yabanci dille egitim veren iiniversite
lerdeki hocalanmlz daha aynnhh bilgi verebilirler. Tabii, burada sadece 
yabanCl dil meselesi degil, Tiirkc;e meselesi de giindeme geliyor. Biz de 
kendi Fakiiltemizde Tiirk<;e sorunu yaf;llyoruz. Ogrencilerin yazdlklan 
smav kagltlanm okumak bazen c;ok eglenceli olabiliyor; ozellikle ne 
anlatmaya <;:ah~tlklanm anlayamadlgmlz zamanlarda! ... Bu tabii iiniver
sitelerin iistesinden gelebilecekleri bir sorun degil, daha genel olarak 
Tiirk egitim sisteminin bir sorunu. 

iki noktaya daha deginmek istiyorum. Birincisi ogrenci saYllan. 
Universiteler ogrenci saytlanm YOK'iin basklslyla siirekli artbrmak 
zorunda kahyorlar. Bu da tabii kaliteyi dii~iiriiyor. ikincisi, bolge 
uzmanhgl. Bu konu, 1961'den beri Tiirkiye'de tarh~lhyor. 1961'de 
Millkiye'de Sovyet Ara~hrmalan Merkezi kurulmu~. Aym ytl iki yaym 
yapml§; biri Duygu Sezer'in, biri Oral Sander'in. Bugiin geldigimiz 
noktada hala Tiirkiye'de bolge uzmanhgl olmah ml diye tartI§ayoruz. 

Bunlann dl§mda, Tiirkiye'deki Uluslararasl ilif;lkiler camiasmm 
gelif;limini olumsuz yonde etkileyen sor,unlardan bir digeri de 
disiplinlerarasl i§birligi ve ortak c;ah§malar yapllamlyor olmasl. 
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UluslararaSl ili§kiler C;all§taYl 

Birbirimizden haberimiz yok, yani istanbul'dakilerin ne yaptlgml biz 
Ankara'da bilmiyoruz; onlar bizden bihaber. Anadolu universitelerin
deki arkadaglanmlz da muhtemelen bizim ne yaptIglmlzl bilmiyorlar. 
istanbul'da yaym yapan birtaklm yaymevleri yaymlan Ankara'ya 
gondermiyorlar bile, Ankara'da yaym yapanlar da istanbul'a gonder
miyorlar. <;:ok ilgin<; degil mil Kitap<;Ilan dolaghgmlz zaman Ankara ve 
istanbul'da farkh yaymlar goruyorsunuz. Tabii aym gey diger gehirle
rimiz i<;in de ge<;erli. 

Son olarak, ekoller ve taklitlerine deginmek istiyorum. Ben Tur
kiye'de genel olarak Uluslararasl iligkiler alamnda u<; farkh ekol 
goruyorum. Birincisi, ilk olmanm verdigi bir avantajla SBP ekolii var, 
buna Ersin Hocam da degindi. Yogun ders, takrir, anlatma metodunu 
kullanan, ogrencilerin okumaktan ziyade not tutarak yetigtikleri, daha 
<;ok meslege adam yeti§tirmeye yonelik egitim modeli. ikincisi, 
ODTU'nun yaphgl az defS, daha c;:ok okuma, meslekten <;ok uluslararasl 
ili§kileri genel olarak bilen adam yeti§tirme mode Ii. Uc;:uncu model ise, 
"ne varsa ekolii". Yani bolumdeki mevcut hocalar hangi dersleri 
verebiliyorsa, 0 derslerin verildigi model. Daha ilginc;: bir nokta, bu 
modeller ve kuruculan kendilerini degi§tiriyor, ama modelleri taklit 
edenler kendilerini degi§tirmekte zorlamyorlar. Bir ay kadar once 
YIldlZ Teknik Universitesi'nden Gencer Ozcan ile konu§uyorduk. 
Gencer bana, "Biz bolumu olu§tururken Siyasal'm ders programml 
ornek aldlk, aynen koyduk", dedi. "Peki hangisini aldlmz?" dedim; 
1970'li yIllardakini alml§lar. "Simdi degi§tirmek ie;:in mucadele 
ediyoruz, degigtiremiyoruz", diyor. Biz ondan soma Siyasal'da dort ya 
da beg defa ders programlanmlzl degir;;tirdik, yeniledik. Siyasal'l ornek 
alanlar ise hala eski ornegi surdurmeye devam ediyorlar. Miilkiye 
eler;;tiriliyor, ama eler;;tirilen aslmda eski Mulkiye. Degir;;im slkhkla 
gozden kae;:lyor. Ben bu reklamla sunur;;u burada bitireyim. 

~agrI ERHAN: <;:ok guzel bir sunum yaphmz. <;:ok genir;; bir yelpaze 
ie;:inde disiplinin sorunlanm ortaya koydunuz ve biz ne kadar istikrarh 
bir disiplinmigiz imajl ?lugtu herkeste. <;:unku, 40 senedir sorunlanmlz 
hie;: degir;;memig. Simdi, Duygu Hoca'ya sozu vermek istiyorum. 
Kendisinin adl da gee;:ti Mustafa Aydm'm konur;;masmda. 1961'de 
Sovyetler Birligi ile ilgili bir yaym da yapmlr;;Slmz. Siz 0 giinden bugune 
durumu nastl goruyorsunuz? 
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Tiirkiye'de Uluslararasl iH§kiler <;a.h§malannln BiHm 
Dah Olarak GeH§mesine Giincel ve Tarihsel Bakl§ 

Duygu BAZOGLU SEZER*: 

Giri§ 

Burada yapIlmak istenen, Uluslararasl ilif;>kiler (ui) "<::ahf;>malannm" ve 
"bilim dah"nm Ulkemizdeki gelif;>me ~izgisine, saYlsal veriler, kif;>isel 
deneyimler ve gozlemler yardlml ile, hem gtincel hem de tarihsel 
a~Ilardan bakmakhr. "Kif;>isel" deyiminin okuyucuyu tirktitmemesi 
dilegimizdir. <::tinkti ama~ olabildigince "objektif" olmak, tarihe ve 
verilere sadlk kalmakhr. Baf;>vurulan yontem, klsmen, Bah Ulkelerinde 
slk slk baf;>vurulan "sozlti tarih" yontemini de ~agnf;>hnyor olabilir. 

ui bilim dah a~lsmdan hangisi onemlidir? Tarihsel boyut mu, yoksa 
gtincel ve gelecek boyutlan m1? Ttirkiye'de Ui'in ilgin~ bir ugra~, bir 
"<::ah~malar" alam olmamn otesine ge~erek bir bilim dalma donti~me 
~izgisine ve oyktistine bakarken ku~kusuz gtincel ve gelecek boyutlar 
ya$amsal bir oneme sahiptir. Ni~in? Mevcut durum nedir? Acil 
sorunlar nelerdir? Bu ~ahf;>manm Birinci Boltimtinde bu gibi gtincel ve 
dolaYlsl He gelecege uzanan konular ele almacakhr. 

<::ah$manm ikinci Boltimtinde tarihsel boyuta egilinecektir. "Ui'de 
gtintimtize nasll ve nereden gelindi?" sorusunun yamb, Ttirkiye'de 
bugtin varolan entelekttiel ve siyasal birikimin ve iklimin an azmdan 
bir klsmml a~lklamaya yardlmcl olabilir. Benim amaClm daha klSlth: ui 
~ah$malanmn ve bilim dalmm tohumlarmm, Ttirkiye'de ozel olarak 
AOSBF' de yakla~lk yanm ytizyll once atIldlgml, koklerinin, bu 
kurumun ogre tim tiyeleri tarafmdan bilgili, bilin~li ve saglam bir 
f;>ekilde yerle$tirilmi$ oldugunu ammsatmak! Kendimi dtin ile bugtin 
arasmda bir kUf;>agm tiyesi olarak gordtigtim i~in bu <;abayl sadece 
bilimsel bir gorev olarak degil, 0 gtintin Oncti'lerine karf;>l duydugum 
manevi bir borcu yerine getirmenin bir par~aS1 olarak da degerlendiri
yorum. Aynca, tilkemizde sosyal ve siyasal bilimler tarihi araf;>hrmala
rma al<;akgontillti bir katkl saglama timidini de ta~ldlglml itiraf edeyim. 

Prof. Dr., Bilkent Universitesi, Uluslararasl ili§kiler BiiWmii Ogretim Uyesi. Saym Bazoglu 
Sezer, Ilgaz ToplantIsI'nda sundugu tebligi daha soma yazIlI olarak Uluslararasl ili§kiler 
dergisine iletrni~tir. 
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vi C;alu~malarmm ve BiHm Dahnm Gelecegi Apsmdan Gnncel 
Boyutun Onemi 

Saylsal Veriler 

Giincel ve gelecek boyutlan onemlidir, <;iinkii bugiin iilkemizde ui 
<;ah~malarmda ve/veya bilim dalmda uzmanla~an onemli saylda bir 
"Topluluk" olu~maktadlr. Bunun en somut gostergesi saYlsaldlr. Aym 
derecede onemli bir diger gosterge bu insan kaynagmm ortaya <;,lkar
dIgl somut iiriindiir, yani yaymlardlr. Ben bu makalede yalmzca insan 
kaynagma bakacaglm. Ancak bir toplulugun kendisine "Topluluk" 
demesi ile topluluk olunamaz. Bunu diger benzer c;evrelerin de kabul
lenmeleri, tammalan gerekir. Bu kabuliin de en onemli kamh Tiirkiye 
kokenli yaymlarm ozellikle uluslararasl bilimsel camiada gordiigii ve 
gorecegi kabuldiir. Ozellikle uluslararasl indekslerde ve uluslararasl 
saygm siireli yaymlarda Tiirkiye kokenli yaymlara yaptlan ahflarm 
sayllan arthkc;a, Topluluk olma iddiasmm, hem ulusal hem de 
uluslararasl diizeyde kabul goriirliigiiniin artmakta oldugu ortaya 
pkar. Tiirkiye'deki Ui'cilerin bu noktaya dogru ilerlemekte olmalan 
son derece olumlu bir geli$medir. 

ui bilim toplulugunun saYlsal biiyiikliigii hakkmda elimizde resmi 
kaynaklardan elde edilmi~ veriler bulunmaktadlr. Universitelerarasl 
Kurul (UK)'un Ekim 2003 verilerine gore, kamu ve vaklf iiniversiteleri 
dahil olmak iizere tiim Tiirk iiniversitelerinde gerek ui boliimii, gerek 
Siyaset Bilimi boliimii c;atIlan altmda ui uzmam olarak ogretim 
kadrosunda goziiken eleman saYlsl 400 civarmdadlr. 

YOK kaynakh Haziran 2005 tarihli verilerde 0 giinden bugiine ciddi 
bir arh$ gozlemlenmektedir. Toplam 77 Tiirk iiniversitesinde (53 kamu, 
24 vaklf), 40 ui bOliimii bulunmaktadlr. Buralarda gorevli ogre tim 
elemanmm saYlsl 570'e yiikselmi$tir. Bunun 276'Sl "ogretim iiyesi" (prof., 
doC;., yrd. doC;.); 294'ii "diger ogretim elemam"ndan olu$maktadlr. 

Konuyu ciddile$tiren bir diger veri, iilkenin her bir tarafma yayIlml$ 
eski veya yeni iiniversitelerde yeni yeni ac;Ilan ya da serpilen ui 
boliimlerinde ogretim goren ve bundan soma da gorecek olan ogrenci 
saYlsmm biiyiikliigudiir. Adl gec;en YOK verilerine gore: 2004-2005 ylb 
ic;in ui lisans egitimi kaydl yaphrtan toplam ogrenci saYlsl 4,266'dlr. 
Aym yllda okumakta olan ogrenci saYlsl 16,156'dlr. 2003-2004phnda 
mezun olan vi lisans ogrencisi sapsl 4449' dur. Lisans-iistii egitlmine 
gelince: 2004-2005 ic;inkaylt yaphrtan ogrenci saYlsl lO72'dir. Aym 
yllda okumakta olan lisans-iistii top lam ogrenci saYlsl 1447' dir. 2003-
2004 yllmda mezun olan toplam lisans-iistii ogrenci saYlsl 379' duro 
Devletin yurtdl$ma lisans-iistii ui egitimi amaCl ile gondermi$ oldugu 
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ogrenci saYlsl 47' dir. On-lisans l<;;m 2004-2005 ylhnda yeni kaylt 
yaphrtan ogrenci saYlsl 620, aym yllda okumakta olan 1006, 2003-
2004'de mezun olan ogrenci saYIsl ise 106'dlr. Kabaca soylemek 
gerekirse, resmi rakamlara gore, 2004-2005 ylhnda iilkemizde yaklafl1k 
olarak 25.000 ogrenci Turk universitelerinde vi bUim dalmda ogretim 
gormufllerdir. Normalde bunlann buyuk <;;ogunlugunun lisans veya on
lisans programlanm tamamlamalan beklenir. 

Temel Sorun: AU-yapt ve Ust-yapt Ar,;danndan On-Hazlrltkslz 
Kurumsalla§ma 

vi <;;ahflmalannda ve bUim dahnda ger<;;eklegen bu universiter oluflum 
degiflik duzeylerde on-haZlrhk yapIlmadan, yaklafllk on sene gibi <;;ok 
klsa bir zaman dilimi i<;;ine slklflhnldlgl i<;;in ciddi sorunlarla yukludur. 
Vi'deki pusulaslz, dagmlk, giinu-birlik kararlarla buyume egilimi, 
Turkiye'de genel olarak "bilim" dunyasmm geliflme <;;izgisinin i<;;inde 
bulundugu dagmlkhgl ve "yol haritaslzhgl"m yansltmaktadlr. YOK, 
UK ve TUBiTAK gibi kurumlar ulkemizin uzun vadeli bilim politikala
nm bi<;;imlendirmede ve universite egitiminde nicelik kadar nitelik 
konusuna oneelik veren goruflu hem devlete hem de kamu oyuna 
benimsetmede kendilerinden beklenen oneu roliinu maalesef yeterince 
oynamamlglardlr. 

Yukanda da deginildigi gibi, universitelerde vi dahnda gorulen 
sapsal buyume kISa bir zaman dilimi i<;inde ger<;eklefltigi i<;;in endifle 
verici bir boyut kazanmaktadlr. Bu tilr on-hazlrhkslz saylsal "fligme," 
beraberinde <;ok ciddi, nicelik ve nitelik sorunlan getirmifltir. Nitelikli 
ve konunun uzmam ogretim elemam bulunamadlgl i<;;in Yillarea dersler 
bOg ge<;;mifl, <;ogu kez burokrasiden veya medyadan eezbedilen "part
time" uzmanlar temel kadroyu oluflturmufl, vi veya siyaset bilimi 
formasyonu aranmadan "ilk gelen"ler vi bolumu kadrosunda 
kendilerine yer bulmufl ve kariyer edinmifl, bolum ba;;kanlan slk slk ya 
yeni mezunlardan ya da i;;letme gibi <;ok farkh dallarda uzman 
ki;;ilerden atanml;;hr. 

Ogretim elemam yoklugunun yarathgl her duzeydeki baskl altmda, 
bilimsel unvanlarda yukselme smavlan (prof., do<;. ve yrd. do<;.'luk) 
<;;ogu kez gereken ciddiyetten uzak bir yontemle ve ortamda ger<;;eklefl
tirilmifltir. Yukseltilme, uzun Yillar, neredeyse otomatik bir sure<; 
olmu;;tur. UK' dan edinilen bilgiye gore 12 temel alanda do<;;entlik i<;;in 
ulke <;;apmda yaptlan yIlhk toplam baf?vuru saYIsl son Yillara kadar 
yaklaf?lk 2500 idi. Mayls 2005'teki baf?vuru saYlsl yaklaf?lk 3300 oldu. vi 
do<;;entligi baf?vurusu saYISI 27'dir. UK'un gorevi baf?vurulan if?leme 
sokma, jurilerinki ise usulune gore smaYlp, degerlendirerek sure<;ten 
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gene usuhine gore gec;melerini saglamakhr. Boyle bir saylsal bask! 
altmda surecin, gerektigi olc;ude bilimsel ve adil i~lemesi son dereee 
zordur. Orne gin jurilerde ui He ilgisi olmayan alanlardan gelen 
i~letmeci, antropolog gibi uyeler gorev alml~hr ve almaktadlr. YOK ve 
UK'un koymu~ olduklan ve zaman ic;inde c;e~itli degi~ikliklere ugrayan 
smav ve/veya degerlendirme rejimleri ciddi sakmealan ve tutarslzhk
Ian ic;lerinde banndlrmaktadlrlar. Bu rejimler uluslararasl standartlan 
yakalama c;abasl ic;inde gortinmu§se de (SSCI'de adl gec;en stireli 
yaymda yaym yapma ko~ulu gibi), sonuc;ta bu amacm gerc;ekle~tigini 
soylemek olanakh degildir. Her iki kurum da Turkiye'de ui bilim 
dahnda varolan birikimden karar-alma surecinde yararlanma konu
sunda dl~a kapah, saydamhktan uzak bir tutum izlemektedir. 

Temel sorun Turkiye'de tiniversite saYlsmm klsa surede patlaml~ 
olmasldlr. Bunun altmda yatan ned en ise, universite kurma karannm 
buyuk c;ogunlukla, "bilim ve egitim tutkusu" ve meslekle§me gereksi
nimi gibi evrensel olc;utler yerine siyasi, tieari ve ideolojik nedenlerle 
ahnmakta olu§udur. 'iktidarlar alelaeele kabul edilen bir yasa ile kamu 
universitelerini "kurmakta," i§ c;evreleri -"universite" olma misyonunu 
yakalaml~ bazl istisnalar dl§mda- akademiya ile hic;bir ili§kisi olmayan 
nedenlerle i§ ya~ammdaki giri~im beeerilerini universite ortamma 
transfer etmektedirler. Ozellikle vak!f universitelerinin yoneticilerinin 
kamuoyuna slk slk ,"Biz ogrenciye mu~teri gozu He bak!yoruz," diye 
seslenmeleri, universite egitiminin arkasmda yatan temel felsefe ile 
ticaretin temel mantIgl arasmdaki ili~kinin dogru irdelenip, dogru 
kurulmasl konusunda Turk toplumuna ciddi sorumluluklar getirmek
tedir. Gerek kamu, gerek ozel vaklflarea alt ve ust-yapl hazlrlanmadan 
kurulan pek c;ok tiniversitede klsa bir sure ic;inde ui bohimu ac;llmakta 
ve ogrenci kabul edilmektedir. Hangi ogretim elemam ile dersler 
verileeek, ara~hrmalar ytiruti.ileeektir? Kabul edilen ogrenci saYlsl hangi 
olc;ute gore saptanmaktadlr? Yamt, klsmen, "YOK bask!sl"dlr. Aneak 
olaya YOK aC;lsmdan baklldlgmda olaym c;apmm ne denli btiyuk 
oldugu aydmhga kavu~maktadlr. Temelde 80 milyona yakm nufuslu 
i.ilkemizde, kamuoyu ve iktidardan gelen "universitelerde ogrencilere 
kontenjan ac;m" basklsl yatmaktadlr. 

Egitimde Arz-Talep ili~kisini Dogru Anlamak 

Turkiye'de universite egitimi konusundaki arz-talep ili~kisini bic;imlen
diren c;e§itli dinamikler titizlikle degerlendirilmeden bu denli onemli 
bir ulusal konuda saghkh kararlar verilebileeegini dti§unmuyorum. 
Her§eyin ba~mda ntifus basklsl gelmektedir. Ttirkiye gibi ntifusu bu 
denli buytik ve genc;, sosyo-ekonomik kalkmml~hk dtizeyi geri bir 
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iilkede egitim ve universite konularmm ciddi sorunlarla kargIla;;maSl 
uluslararasl \,apta olagan olarak kar;;lla;;tlan bir durumdur. Geli;;mekte 
olan Ulkelerin \,ogunda iktidarlar ve iiniversiteler gen<; niifustan gelen 
talebin basklsl alhnda egitim politika ve planlanm yapmaktadlrlar. Bu 
illr Ulkelerde egitim kalitesinin genelde du;;uk olu~unun belli bagh 
nedeni, nUfus-siyaset-mali kaynak arasmdaki etkile~imdir. 

Tabandan gelen bu sosyal ve siyasal basklya ek olarak bazl uzmanhk 
alanlan ara ara "gozde" olduklan i\,in artan talebe konu olmaktadlrlar. 
Orne gin vi c;ahgmalan , yaklaglk son 10 Ylldlr talep aC;lsmdan "altm 
c;agml" yagamaktadlr. Nedeni, temelde, dunya politikasmm ic;ine girmig 
oldugu dinamik evredir. Hergey, ama hergey degigmekte ve kuresel
legmenin getirdigi olanaklar siyasal, cografi, mali, kiilturel ve psikolojik 
smlrlan Ylkmaktadlr. Elektronik medya bu gorkemli dinamizmi 
izleyicilerin oturma odasma taglmakta, matkapla sokar gibi beynine 
sokmaktadlr. Genc;ler gene Ide bu gibi dl§ etkiler altmda, mezun 
olduklarmda hangi i§ dalmda i§ tutabileceklerini bilmeden ve araghr
madan vi bolumlerine ba§vurmaktadlrlar. Bu gekilde yapllan ba;;vu
rular buyuk olc;iide rasyonel dii§uncenin urunu degildir. Konulann 
canhhgl ve renkliligi ve medyanm siirekli bu konulan canh tutmasl 
genc;lerin sec;imlerini §ekillendirmektedir. 

Kendisi de baskl altmda c;ahgan YOK, bol saYlda bolUm ac;llmasma 
onay vererek genc;lerden gelen talebe yamt vermeye c;ah§maktadlr. 
Ancak ylgm ylgm gelen ogrenciyi hangi kadrolar egitmektedir ve 
bundan soma egitecektir? Yeti§mir;; kadro slkmhsl c;ekmekte olan 
universitelerin ve bolumlerin normalde dort Yllda dev§irdigi binlerce 
ogrenci, bu denli hazlrhkslz yakalandlklan egitimle gelecegin Tur
kiye'sinde akademiya, diplomasi, ve diger c;e§itli meslek kadrolanm 
doldurmaya adaydlrlar. 

ir;;in mali yam karar alma surecinde belki de en onemli unsurdur. ui 
boliimu ac;ma hem altyapl, hem iistyapl yatmmlan aC;lsmdan ekonomik 
oldugu ic;in caziptir ve bu nedenle de pe§pege boliimler aC;11maktadlr. 
Birkac; odadan olu§an bir mekanda, birkac; ogretim elemam ile bolUmler 
aC;llabilmektedir. 77 universite ic;inde pahah hic;bir teknoloji kullanma
dan, alt-yapl yahnml yapmadan kurulan bolUmler c;ogunluktadlr. 

"KiireseUefjme"nin Sonuflarma Hazlrlamyor muyuz? 

Nitelik sorununa kendi ic;inde oldugundan daha da acil boyut katan 
unsur kuresellegme olgusudur. Bugun Turk ogrencisinin ve bilim 
adammm yetigtirilmesinde kiireseller;;me olgusunun kesin olarak 
hesaba katllmasl zorunlulugu vardlr. C::unku gelecege hazlrlanmakta 
olan gunumuzun ui insan kaynagl, kiireseller;;me nedeniyle iyice 
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derinle~ecek olan bir yan~ma ortammda i~ bulma ve meslegini icra 
etme durumunda kalacaktlr. Nitekim yan~ ba~laml~hr bile. Bugun Turk 
universitelerinde gorev yapan yabanCl uyruklu ogretim uyelerinin 
saYIsl 10 yll once sine gore ciddi bir art1~ gostermektedir. Yakm 
gelecekte (AB He kahhm muzakereleri surerken!) ozellikle Bah'dan 
daha biiyuk saYlda ogretim elemamnm istihdam ic,;in Turk universitele
fine ba~vurmasl beklenmelidir. <;unku gunumuzde tarihsel surec,; ters 
yonde i~lemenin ipu<;:lanm vermeye ba~laml~hr. Universite camiasl i<;;in 
uzun ytllardlr ah~Ilml~ olan egilim 1/ c,;evre" aydmmm If feyiz almak" 
veya istihdam edilmek amaCl ile Ifmerkez"e ba~vurmaslydl. Kuresel
le~me bunu da degi~tiriyor. $imdilerde ozellikle Bah'lIlar Turkiye'de ve 
benzer sosyo-politik profildeki diger c,;evre ulkelerinde belli bir sure 
'c;:ah~mak ve ya~amak istemektedirler, isteyeceklerdir. 

Gelecek ac,;lsmdan ya~amsal sorun ~udur: Turkiye'de verilen ui 
ogretim ve egitimi, oniimuzdeki 10-20 yll ic,;inde vi bilim toplulugu 
iiyelerinin kiiresel yan~ta gereksinimini duyacaklan metodolojik, tek
nolojik, kuramsal, vb becerileri kazanmalarmda kendilerine yardlmcl 
olacak diizeyde midir? Yoksa, bugiin oldugu gibi buyiik olc,;ude bu ya
n~m kenarmda ml kalacaklardlr? Dl~ diinyadaki belli ba~h univer
sitelerde gorev alabilecekler midir? Turk i~ dunyasl He baglanhh olma
dan uluslararasl camiada soz sahibi olabilecekler midir? (Konumuzun 
dl~mda olmasma kar~m fli~ diinyasl-universite i1i~kisi"ne bir kez daha 
deginecegim. Bu mr i1i~kiler degi~ik ac,;tlardan yararhdlr. Ancak boyle 
bir ili~ki sonucunda gerc,;ekle~en faaliyetlerin ve urunlerin tumuyle 
baglmslz ve ki~iye-ozgu bir yarah olmasml beklemek gerc;:ekc,;i degildir.) 

KorkulanmlZl Yenmenin Zamam: Kuramsalt, Kantitafi ve 
Yabancl Dili Seve lim 

Giiniimuz ve gelecekle ilgili olarak eklemek istedigim bir diger onemli 
endi~e konusu, ogretimin c,;ok buyuk bir aglrhkla sozel yontemin tekeli 
altmda yurUtiilmesi ve ogrenme yonteminin c,;oklukla ezberle slmrh 
kalmasldlr. Turkiye'de Vi'in kavramsal ve yakla~lmsal geli~iminde 
oldugu gibi ogretiminde de geleneksel olarak ABD universitelerindeki 
uygulamalar ornek almml~hr. Nedeni c,;ok basittir. Avrupahlar 
Amerika'mn bilimsel hegemonyasmdan son Ylllarda kurtulma ve bazl 
ekolleri geli~tirme c;:abasl ic;:ine gifinceye kadar Amerikan yakla~lmlan 
mm dunyada egemendi. Tek istisna Marksist yakla~lml benimseyen 
sosyalist ulkeler ve yanda~lan idi. Turkiye'de son Ylllarda, ozellikle 
Avrupa'da doktora yapan ogrencilerin geri donup universitelerde 
gorev almalanyla, yaklaf;l1m c,;e~itlenmesi goriilmeye baf,lladl. Ancak 
hal en kantitatif yontemler degil yaygmlaf,lmak, neredeyse tek adlm 
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atmadl. Oyun teorisini kullanan smirh saYlda bazl dersler dl:;nnda 
kantitatif yontemlerin egemen oldugu dersler programlara girmedi. 
c,=iinkii bu yontemleri kullanabilen ogretim elemam yeti~medi. Son 
analizde her Ui'ci hemen hemen aym mantlkla bilgi ediniyor, bilgi 
aktanyor, analiz yaplyor. Analizlerde farkhhklar daha <;ok kaynak 
ara~tlrmasmm kalitesinden, bireysel ozelliklerin farkhhklarmdan ve 
ideolojik unsurlardan olu~uyor. Abarbyor olma riskini goze alarak 
~oyle de diyebiliriz: Biz hepimiz ii<; a~agl, be~ yukan aym manhkla, 
aym ~eyleri ogreniyoruz ve <;;evremize aktanyoruz. 

Bu nedenle belli ba~h Amerikan iiniversitelerindeki geli~melerden 
epeyce uzak dii~tUgiimiizii gormemek oianaksiz. Amerika'da "policy" 
<;ah~malarmdan uzak durup, "kuramsalhgl" ve "kantitatif" yontemleri 
ciddi <;apta one <;;lkaran egitim kurumlan ile aradaki makas iyice a<;llml~ 
durumdadlr. Onemli mi? Kesinlikle evet. Kuramsal ve kantitatif 
ara<;lan derinlemesine kullanma becerilerine sahip olmamak, bu dilleri 
kullanamamak gelecekte Amerika'da ileri egitim yapmak isteyecek 
olan ogrencilerimizin oniinde ciddi birer engel olu~turacak gibi 
goziikmektedir. 

Bu durumu iyile~tirmek elimizde. University of Illinois Urbana 
Campus'ta doktora <;ah~malanm birka<; Ylldlr siirdiiren Burcu 
U<;;aray'm (Bilkent IR '02) verdigi bilgiye gore kantitatif <;ah~malar 
ABD'de iiniversitelerarasl ortak seminer <;ah~malanyla desteklenmek
tedir. Orne gin Michigan Universitesi <;atIsl altmda her yaz dunyadan 
yakla~lk 500 egitim kurumundan lisansustil ogrencilerini bulu~turan 
"Inter-University Consortium for Political and Social Research" (ICPSR) 
ve Duke Universitesi'nin "Empirical Implications of Theoretical 
Models" (EITM) adh yaz kurslan gen<;;leri yeti~tirmektedirler. Bilimdeki 
oncu roliinii korumak isteyen ABD'nin boyle programlan hayata 
ge<;irmesi ~a~llacak bir durum degildir. Tiirkiye i<;in onemli olan gen<; 
ogretim iiyelerinin bu tilr seminer ve kurslara katIhmlannm 
universitelerce de gil ozendirihnek, belki de iinvan yiikseltilmesinde 
onko~ul olarak tammlanmasldlr. 

Turk universitelerinde "sempati duyulmasl" gereken bir diger konu 
"yabancl dil"dir. YabanCl dil yalmzca bolge ve iilke <;ah~malan i<;;in 
degil, Uhn diger alt ba~hklannda birincil kaynaklardan ara~hrma 
yapabilmek i<;in de gereklidir. "ingilizce her kaplyl a<;;ar" dii~iincesini 
yeterli bir argiiman olarak gormiiyorum. YabanCl dili kullanabilmek 
ara~tlfmamn derinligini ve giivenilirligini kat kat arthracakhr. Bilimsel 
bir ara~hrmada konunun oz dilinin kullamlmasl, ba~ta Bah'da olmak 
uzere dunya bilim ve yaym <;evrelerinde beklenen bir kalite unsurudur. 
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Son Soz 

Yaklaf,nk son on yllhk kuruluf? ve if?leyif? siireci Tiirkiye'de saYlsal olarak 
genif? <;aph bir ui insan kaynagmm ve onu besleyen altyapl ve finansal 
kaynagm oluf?masma neden olmuf?tur. Bu <;aptaki kaynagl kendisine 
<;ekebilen <;ahf?ma alamnda sunulan ogretim ve egitimin, NiTELiK ve 
KALiTE konulannda hangi noktada olduklan ve gelecekte olacaklan 
acilen sorulmasl gereken sorulardlr. Bu insan kaynagl bugiin ancak ve 
ancak sorumIu, titiz ve miikemmeli-arayan bir anlaYl§la hazlrlandlkla-· 
nnda ve en yeni yontem ve arac;larla donahldlklarmda gelecek i<;in 
potansiyel bir deger ifade edebilir. Metodoloji, kullamlan arac;lar, 
kavramsal/kuramsal haZlrhklar aC;lsmdan Tiirkiye'deki ui toplulugu 
iiyeleri, dlf? diinya ile kar~lla~hnldlgmda acaba hangi konumda 
d urmaktadlrlar? 

Ta.rihsel Boynt 

Nifjin tarih? 

Bugiin ve gelecek kadar ya1?amsal olmasa da, "Ui'de Tiirkiye olarak 
buralara nerelerden geldik?" sorusunun, kammca, ui bilim 
toplulugunun do gal olarak merak ettigi bir konu olmasl gerekir. Nic;in? 

Her;;eyden once, bireyi "biliminsam" yapan birinci oge "merak"tlr. 
Beyinsel bir fonksiyon olarak "merak edilmeden" bilim yapllamaz, 
yaratllamaz. YapIlsa da en azmdan yarahclhgl, orijinalligi, ilgin<;ligi 
yoktur ya da smlrhdlr. 

Burada bir parantez a<;arak tarihsel boyuta bakarken iki kolay yan
h1?a -"insani zaafa" demek belki de daha dogru olur- dii;;memek 
gerektigini ammsatmak istiyorum. Bir, "nostaljiye" kapllma, iki, 
gec;mi~e tiimiiyle bugiiniin gozliikleri i<;inden bakma tehlikeleri. 0 
doneme "nostalji" duyuyorsamz, onu ger<;ekleri degi;;tirerek yiiceltirsi
niz. Verilerle oynarsmlZ, en azmdan sec;ici davramr, bazllanm gozardl 
edersiniz. Yok gene aym doneme "ele~tirel" bakma adl altmda 
bugiiniin "yiikselen degerleri" gozliigunden bakmaya kararhysamz, bu 
kez ge<;mi;;i kotiilersiniz. Yontem gene aymdlr: Verilerle oynar, 
keyfinize gore se<;er, baZl verilerin varhgmdan bile sozetmezsiniz. 
Tarihsel boyut ara;;hrmasmm vazgec;ilmez onko;;ulu, gec;mi;;te 
ya1?andlgl kamtlanml;; olanlan giiniimiiziin deger kahplan He yargIla
mak de gil, 0 giin ge<;erli olan i<; ve dl~ ko;;ullara hakkml vermek, yani 0 

ko;;ullarm 0 tarihin yaratllmasmdaki rollerini not etmektir. Ben her iki 
tehlikeden de ka<;macaglm. 
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SBF'nin Oneil RoW 

Turkiye'de vi ~ah§malannm ve bilim dah olma yolundaki ~abalarm en 
onemli ve ilgin~ yam koklu ve kapsamh bir ge<;:mi§e sahip olmasldlr. 
Yakla;;lk yanm yuzYll onee A.D.S.B.P Siyasi Sube'de ogretim uyeligi 
yapan Oneu'ler, vi bilim dahm kurma gibi gu<;: bir vizyonu Pakultenin 
gundemine ta~nml§lardlf. Bu iddianm somut kamh, ender bir tarihsel 
beIge olarak kar;;lmlza <;:lkan; ve 31 Mart -1 Nisan 1961'de SBP Dl§ 
Politika Enstitusunce duzenlenen sempozyumun tutanaklanm i<;:eren, 
Milletlerarasl Politika Ogretimi Symposiumu adh kitaptlr.l Kitap ineelendi
ginde, konuya ciddi bir sorumluluk duygusu ve titiz bir bilimsellik He 
yaklaf;>lldlgl ve en dogrusunu yapma iradesi ile yola <;:lkIldlgl gorUl
mektedir. Kitaptan anhyoruz ki, 1950'lerin son yllian i.le 1960'larm ilk 
ytllanmn SBP'sinde Siyasi Sube, ui <;:alt;;ma alanmm kurulmaSl 
yonunde ciddi bir on-hazlrhk a§amaSl ya;;adl. 0 gtinun onetileri vi 
bilim dalmm temel sorunsallanmn apk se<;:ik farkmdaydIlar. Orne gin, 
Vi'in disiplinlerarasl bir alan oldugunun; bu nedenie slmrlanm 
~izmenin gti~ oldugunun; ancak gene de siyasi tarih ve devletlerarasl 
hukuk gibi yerle§ik bilim dallarmdan farkh oldugunun; en saghkh 
yontemin ne oldugu konusunda Amerika'da hentiz bir oyda;;maya 
vanlmaml;; oldugunun; siyaset biliminden ciddi olarak yararlanmakla 
birlikte ondan farkh bir terminolojisinin olu;;tugunun, vb. Ne kadar 
ilgin~tir ki, 0 gunun tart1;;ma maddelerinin bir klsml gtintimtizde de 
canhhgml korumaktadlr. 

Degerli hoeamlz Prof. Dr. Turkkaya Ataov'den edindigim bilgiye 
gore, Tiirkiye'de ui ~ah;;malan, SBP'de Siyasi Sube bunyesi i~inde 
"MilletleraraSl Munasebetler" dersinin 1950'lerin sonlanna dogru ders 
programma konulmasl He ba§lar. Siyasi Sube i~inde tiS; alt-konu 
"Kiirsu" olarak orgtitlenmi;;ti: Devletlerarasl Vmumi Hukuku, 
Devletlerarasl Ozel Hukuk ve Siyasi Tarih. "Milletlerarasl Mtinasebet
ler" dersi, tam olarak hangi ktirsuye ait oldugu saptanamadan (Vi'in 
stirekli kar§11a$t1g1 "smu" sorunu!), Prof. Dr. A. Suat Bilge tarafmdan 
yeni bir ders olarak ogretiliyordu. 1960'lann ikinci yansma gelindi
ginde 0 da ktirsti olarak orgutlendi. 

Hepsini ~ahsl altmda toplayan yapl SBP Dl$ Munasebetler Enstitusti 
(DME) idi. Diger bir deyi$le, bu s;ah altmda dort ktirsti birbirleriyle 
organik bir ili;;ki is;inde ~ah;;lrdl. Bu i;;birligi gene Ide mtikemmel i;;ler, 
ancak ara ara ho;;nutsuzluklara da yol as;ardl. Ders programl burada 
hazlrlamr, i;;boltimu burada planlamrdl. DME'nin bir diger onemli 
faaliyeti Milletlerarasl Munasebetler Turk Yllllgi (The Turkish Yearbook of 
International Relations), m hazlrlamakh. Yayma kabul edilen makalelerin 

1 MilletleraraSI Politika Ogretimi Symposiumu, Ankara, Sevin<; MatbaaSl, 1962. 
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buyuk ~ogunlugu yuksek kaliteli makalelerdi. Siyasal ve burokratik 
sec;;kinlerle (yani 0 gunun ko~;ullannda "devletle") yakm ilif;lkide 
bulunmamn kurumsal araCl olmak da Enstitiice onemsenen bir diger 
gorevdi. 

Birinci basklsl 1967 yllmda yaymlanan ve uzun Yillar konusunda tek 
kapsamh ve guvenilir kaynak gorevi goren Olaylarla Turk Dl~ Politikasl 
kitabl, hazIrhk ve yaym af;lamalan dahil olmak uzere baf;ltan son a dek 
tUm af;lamalanyla Enstitu'de kararlaf;lhnldl, if;lboliimu yaptldl, izlendi ve 
sonuc;;landmldl. Bu kitabm oykusu degif;lik ac;;Ilardan ilginc;;tir. 
Herf;leyden once kitap projesi, Dlf;lif;lleri Bakanhgl He SBF arasmdaki 
if;lbirliginin bir urunudur. Prof. Dr. A. Suat Bilge aym zamanda Dlf;lif;lleri 
Bakanhgl Baf;l Hukuk Mu§aviri oldugu ic;;in, if;ller c;;ok kalay yiiriimuf;lttir. 
Dlf;lif;lleri Bakanhgl'nca mali destek temin edilmesi yonunde Bakanhk 
Enformasyon Genel Miidiirii Saym ismail Soysal baf;lanh bir rol 
ustlenmif;ltir. Kitabm ic;;erigi, formah, ve if;lboliimu Enstitu'de "buyuk 
hocalarea" saptanmlgtlr. Bakanhktan gelen en onemli klsltlama "beIge" 
konusunda olmuf;l, BakanlIk arf;liv malzemesinin kullamlmasma sleak 
bakmadigml belli etmif;ltir. Ciddi tarhf;lmalardan soma Enstitti, kitabm 
dipnotsuz hazlrlanmasl karanm almlf;lt1r. Prof. Bilge, "DIg Ekonomik 
ilif;lkiler" konusunu hazlrlamak iizere asistam Duygu Sezer'i gorevlen
dirmigtir. D. Sezer, "Dipnotsuz"luk kurahm delerek, yararlandlgl 
kaynaklan makalenin ic;;ine serpigtirmigtir. Kitabm hazlrhk c;;ahf;lmalan 
slrasmda if;lbolumu agamasmda Enstitii'de bazl kif;lisel kmlganhklar da 
oImuf;l, bu nedenle bazl ogretim uyeleri projeye katdmaktan vazge~
mi§lerdir. Bu ortamdan dolaYl kitabm "editor"ii yoktur. Yazarlarm adl 
makalelerin sunuf? Slrasma gore onkapakta slralanml§tlr. Bu durum 
kitap i~in oIumsuz bir konu olmuf?, kitap bir baklma "sahipsiz" 
kalml§hr. ilerki baskllarda, Prof. Dr. Mehmet Gonliibol ki§isel girif?imi 
ile kitabl "sahipli" kllmlf?, Prof. Dr. Orner Kurk~uoglu ile birlikte 
giineellef?tirerek, 1990'lara taf?lmlf?hr. 

Olaylarla Turk Dl~ Politikasl kamuoyunda iki farkh degerlendirme ile 
kargllaf?mlf;lt1r. Bir yandan, ttiriinde ilk ve tek oldugu i~in yiiksek talebe 
konu olmuf?tur. ate yandan "devlet agzl" ile yazlldlgl ithamlanndan 
kurtulamamlgtir. Bu ttir ithamlar ozellikle zamanm Sol c;;evrelerinde ve 
Soguk Savaf;l somaSl donemde liberal ve neo-liberal c;;evrelerde slkhkla 
duyulmuf? ve duyulmaktadir. 

Genel olarak bilindigi gibi SBF'de Ui'in orgiitlenme ve ogretilme 
diizeni 12 Eyliil'u izleyen yIllarda YOK sistemi gelif?ip yerlef;lineeye 
kadar siirmiif;ltiir. Zaten bu arada SBF, ui ogretiminde tekelini kaybet
meye baf?lamIf?t1r. ODTU, Bogazi~i Universitesi ve istanbul Universi
tesi'nde C;;ef?itli ui dersleri c;;ef;litli boliimlerde ve programlar ic;;inde 
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ogretilmeye ba§lanml1?hr. Bu kurumlarda ui dersleri ba1?langl<;ta Siyaset 
Bilimi, Kamu Yonetimi ve iktisat Fakiiltesi biinyelerinde verilmi;;, YOK 
rejimi geldikten soma "ui Boliimii" adl altmda kurumsalla§maya gidil
mi;;tir. BUgiin bu model i<;inde yakla;;lk 40 tane boliim bulunmaktadlr. 

Ui'de ilk Kadrolar 

SBF'nin ui dersleri veren kadrosu -ozellikle zamanm dl;; diinyaya kar;;l 
kapah olma, altyaplYl kuracak mali ve teknik olanaklardan ileri 
de recede yoksun olma gibi zamamn ko;;ullan ammsandlgmda- son 
derece gii<;liiydii. 

Prof. Dr. Ahmet $iikrii Esmer DME'nin ilk Ba;;kamydl. Onun vefa
hndan soma diger profesorler zamanlan elverdigince Ba1?kanhk gore
vini iistleniyorlardl. Ogretim iiyesi kadrosu uzun ylliar ciddi degi;;ik
likler gostermedi. 1960'lann ortalarmdaki kadro ;;oyleydi: Prof. Dr. Ah
met $iikrii Esmer (formasyonu: siyasi tarih. Verdigi dersler: siyasi tarih. 
DME Miidiirii); Prof. Dr. A. Suat Bilge (formasyonu: devletlerarasl 
hukuk. Verdigi dersler: milletlerarasl miinasebetler; Dl;;i;;leri Bakanhgl 
Ba1?hukuk Dam1?mam. Prof. Bilge'nin Milletlerarasl Politika (1966) adh 
kitabl ilk ve uzun ylllar tek uluslararasl ili;;kiler ders kitabl oldu); Prof. 
Dr. Seha Meray (formasyonu: devletlerarasl hukuk; son uzmanhk alam
uzay hukuku); Prof. Dr. ilhan Unat (formasyonu: devletler ozel 
hukuku. Verdigi dersler: devletler ozel hukuku, insan haklan); Prof. Dr. 
Mehmet Gonliibol (formasyonu: devletlerarasl hukuk. Verdigi dersler: 
milletlerarasl miinasebetler; milletlerarasl te;;kilatlar); Prof. Dr. Fahir 
Armaoglu (formasyonu: siyasi tarih. Verdigi dersler: siyasi tarih); Do<;. 
Dr. Tiirkkaya Ataov (formasyonu: milletlerarasl miinasebetler. Verdigi 
dersler: milletlerarasl miinasebetler; Sovyetler Birligi; ilerde Prof. 
Ataov, ui egitimi ile donanml;; olarak kadroya kahlan ilk ve uzun siire 
tek ogretim iiyesiydi. Onun i<;in kahkslz Ui'ci olarak "ilk"ti.); Do<;. Dr. 
Haluk Ulman (formasyonu: siyasi tarih. Verdigi dersler: siyasi tarih, 
Tiirk dl1? politikasl. ilerde Prof.); Do<;. Dr. Giindiiz Ok<;iin (Formasyonu: 
hukuk. Verdigi dersler: devletler ozel hukuku; ilerde Prof.; 1978-80 
Ecevit hiikiimeti Dl§i1?leri Bakam); Do<;. Dr. Cem Sar (formasyonu: 
devletlerarasl hukuk. Verdigi dersler: devletlerarasl umumi hukuk),1 

Siyasi Boliim' e klsa bir siire i<;in olsa da iinlii bir Amerikah ui on
ciisii He etkile;;im i<;inde olma ftrsah dogmu1?tu: Chicago Universi
tesi'nde ders veren ve Profesor Hans Morgenthau gibi Ui'in "ilk aglr 
toplarmdan" olan Profesor Quincy Wright ziyaret<;i profesor olarak 
(sanmm) 1960'lann ba1?lannda Siyasi Boliim'de gorev alml1?h. Bu 

1 0 donemde gorevde bulunup da ismini ammsamadlglm meslekta~lardan bzul' dilerim. 
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ziyaretin diger ogretim uyeleri uzerindeki etkisini bugun tartmak 
olanakh olmasa da olay kendi baf;nna anlamhdlr. Gunumuz Tur
kiye'sinde Wright'm indeks dl§mda 603 sayfahk, "A Study of 
International Relations" adh dev yaplhm tamma zenginligine kavu§
mu§ <;ok saYlda universiteli oldugunu dugunmuyorum. 

Degil asistanlar, "doktorah asistanlar" bile ders vermezlerdi. (Bu 
durum YOK ile degigti; doktorah asistanlar, Yrd. Do<;. unvam alarak 
ders verme yetkisine sahip oldular.) Ders verebilmek i<;in, yasa geregi, 
"Do<;ent" unvanma sahip olma zorunlulugu vardl. 1965 yllmda uzun 
suredir ilk kez asistan almdt: Duygu Sezer (milletlerarasl munasebetler 
formasyonu ile kursuye kahlan ikinci eleman) ve Oral Sander (siyasi 
tarih). 1960'lann son y1l1armda SBF Siyasi $ube'den yeni mezun olan u<; 
yeni asistan daha geldi" Orner Kurk<;uoglu (siyasi tarih), Baskm Oran 
(milletlerarasl munasebetler) ve Huner Tuncer (milletlerarasl munase
betler.) Gene yeni mezunlardan Nuri C::olakoglu ve Orner Madra 
devletler umumi hukuku kursusune kabul edildiler. 2 ABD'de doktora
sml tamamlayarak SBF'ye donen Dr. Ersin Onulduran 1970'lerin ilk 
yansmda MM kursusune atandl. 0 da kahkslZ ui' ci olarak u<;unculiigu 
ele ge<;irmi§ti. Duygu Sezer izinli bulundugu 1972 yill sonunda, "post
doctoral" i<;in bulundugu Princeton Universitesi'ndeki suresini bir yll 
daha uzatmak l<;m izne ba§vurmadlgl "gerek<;e" siyle "mustafi 
addedilmi§," (Turk<;esi: ahlmlg) a<;llan kadroya Dr. Onulduran tayin 
edilmigti. 

Burada adl ge<;en kadro'nun <;ogu uyesi, uzun ytllar, sadece SBF'de 
de gil, tum Turkiye'de ui alanmda bilimsel olarak <;ah§an "kritik 
kitle"yi olugturdu. Adl ge<;en ogre tim uyelerinin hemen hepsinin en az 
bir tane yaymlanml§ ders kitabl ve onemli saylda diger yaymlan vard1.3 

Ama hergeyden once temel ders kitabl yazlhyordu. $imdi goyle 
ele§tirildigimi duyar gibi oluyorum: "Ama onlann <;ogu Amerikan 

2 12 Eylul gibi, 12 Mart darbesi de, diger bilim kurumlan gibi SBF'yi de derinden yaraladI. 12 
Mart'tan klSa bir sure sonra bbliim arkadaglanmIzdan Oran, <;:olakoglu ve Madra 
Fakulte'den uzakla;;mak zorunda kaldIlar. 

3 0 dbnemin yaymlarmm bin;ogu kammca <;:ok degerlidir. Makalenin ic;inde de degindigim 
gibi bu c;ah~malar gunun ko§ullan I;>Igmda degerlendirilmelidir. Sadece SBF'ce 1960 ve 
1970'lerde yaymlanan kitaplarm listesi §byledir: Seha L. Meray (1960), BaZl Turk An
la§malarl11a Gore Kom§uluk Hukuku; Devletler Hukukuna Giri§; Ebedi BaYl~ Uzerine Fe/sefi De
neme; (1964), Uzay ve Milletlerarasl Hukuk. Tiirkkaya Ataov (1961), Milletlerarasl Po/itika Og
retimi; (1975), Afrika Ulusal Kurtulu§ Miicadeleleri. Mehmet Gbnlubol (1964), MilletleraraSI 
Siyasi Te§kilatlanma. A Suat Bilge (1966), Milletlerarasl Politika. Oral Sander (1967), Sovyetler 
Birligi K011liinist Partisi 20. KOl1gresi. Duygu Sezer (1967), Khrushchev Devrinin B/ok-iri 
Meseleleri. Omer Kurk<;:uoglu (1972), Osmanll Devletine Kar§l Arap Bagllllslzlzk Hareket/eri. 
Ogretim uyelerinin yaymlarmm daha buyuk <;:ogunlugu "dI~arda", yani bzel yaymevlerinde 
basllmI;;tIr. Bu <;:ah~mada yaym listesi smIrh tutulmu;;, brnek olarak yalmzca 1960 ve 
1970'lerin SBP yaymlarr se<;:ilmi~tir. 
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kaynaklarmdan derlemeydi!" Kusura bakllmasm ama bilim ve sanat 
baf;lkalannm yarathgmdan yararlanarak gelif;lir. Hi<;bir bilim "0" dan 
baf;llamamlf;lhr. ~unku bilim ge<;mif;lin u.stiine inf;la eder. Vstalardan 
ogrenir. Gunumuzde derslerde yararlanmak uzere surekli ingilizce 
ders kitabl ithal etmek zorunlulugunda kaldlglffilzl dUf;lununce, 
bugunun "SSCI'de sicilli makale" basklslm ciddi olarak sorguluyorum. 
Ders kitabml dlf;llayan, uretilmesini ozendirmeyen, bir iiniversite ortaml 
dUf;luniilebilir mi? 

Temel ders kitabl dlf;lmda, bilimsel unvan kazanabilmek i<;in yapllan 
araf;lhrmalarm ve c;ahf;lmalann, kitap olarak yaymlanabilecek kadar 
genif;l ve derin <;apta olmasl bekleniyordu. Sonuc;ta <;ogu degerli, bugun 
bile yararlanabilecek yapltlar meydana geliyordu. ister bilimsel terti, 
ister saf araf;lhrma aman ile olsun "kitap" uretiliyordu! Meray'm uzay 
hukuku kitabl; Ataov'un baf;lta baglanhslzhk olmak uzere pek <;ok yeni 
konuda <;ok saytda kitabl; Orner Kurk<;uoglu ve Oral Sander'in Turk dlf;l 
politikasl a<;lsmdan siyasi tarih araf;lhrmalan; Fahir Armaoglu'nun 
"lO"larca nesillere kaynak olmuf;l Siyasi Tarih kitabl, Arap-Israil <;a
hf;lmaSl konulu kitabl; Baskm Oran'm Kara Afrika milliyet<;iligi ve daha 
soma Atatiirk milliyetc;iligini (sonuncusu elef;ltirel a<;ldan olmak uzere) 
inceleyen kitaplan; Duygu Sezer'in doktora tezinden uyarlanmlf;l Kamu 
Oyu ve Dlf;l Politika konulu kitabl orneklerdir. 

Kitaplarm bazllannm isimlerine ve konularma baklldlgmda Turk 
akademiyasmda dunyada egemen yaklaf;llm olan II guC; politikasl" 
yaklaf;llmmm dlf;lma <;lkma egiliminin de filizlenmeye baf;lladlgl goriilur. 
Ataov, "baglanhslzhk" ve uc;uncu dunyaclhga; Sezer "dlf;l politika 
oluf;lumunda i<; unsurlara" dikkati c;ekerek vi c;ahf;lmalanm guC; 
paradigmasmm dlf;lma taf;llmlf;llardlr. 

Son Soz 

Yukandaki veriler If;llgmda gundeme gelmesi gereken soru f;lU olmahdlr: 
vi c;ahf;lmalarmm ve bilim dalI olma hazlrhklarmm Ttirkiye'de yaklaf;llk 
yanm yuzyIlhk saglam bir ge<;mif;le sahip oldugu iddiasl mef;lru bir 
iddia mldu? Yamt: Buyuk bir "EVET." Bu sonuc;ta subjektiflik sezili
yorsa, yer ve zaman nedeniyle burada deginmedigim diger kamtlan 
gene bu sayfalarda ileri surmeye hazmm. 

~agn ERHAN: Duygu Hoca'ya da c;ok tef;lekkur ediyorum. Tarhf;lma 
klsml ic;in de ipuc;lan verdiniz. Tartlf;lma k!smlmlz bir saat olacak. IIhan 
Vzgel ile baf;llayahm. 
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iIhan UZGEL: Merhabalar, Uluslararasl i1i~kiler nasIl ogretilir ya da 
sorunlan nedir diye ba~l~dlk. U<;: tane nokta var deginmek istedigim. 
En onemlisi, Uluslararasl I1i~ki1erin bir disiplin olarak, bir <;:ah~ma alam 
olarak ne oldugu iizerinde durmamlz gerektigini dii~iiniiyorum. Bu 
kadar Uluslararasl ili~kilerci bir araya gelmir;;ken bunu yeniden 
yorumlamamlz, yeniden tarhr;;mamlz gerekir. Soguk Sayar;; kor;;ullannda 
olu~an Uluslararasl ilir;;kiler disiplini Soguk Sayar;; sonrasmda nasd bir 
~ekil aIdl, biitiin bu siire<;: i<;:inde neye hizmet etti? Bir soru soraYlm, 
Uluslararasl ilir;;kiler disiplini masum mudur? Yani, siyasal bir ir;;levi var 
mldlr, giiniimiizde bu yeniden tammlanmah mldlr? Bu noktadan 
tarh;imaya ba;ilayabiliriz diye dii;iiiniiyorum. 

ikinci olarak, Tiirkiye boyutu He de baglandlracaglm bunu, Tiirkiye'de 
dl~ politika sorunlanna egilen bir Uluslararasl ili~kiler egitimi anlaYl;il 
var, ama Tiirkiye'nin sorunlan dedigimiz zaman devletle <;:ok paralel 
giden, akademisyenlerin kendilerini devletin emir eri gibi gordiigii bir 
dl;i politika anlayl~mm oldugunu goriiyoruz. Bunun da bir sorun 
olarak kar;ilmlza <;:lkhgml dii;iiiniiyorum. Son bir nokta, Mustafa'mn 
soziinii ettigi, komplo teorilerinin ba;ih ba;ima tarh;illmasl gerektigini 
dii~iiniiyorum. Eger hp<;:Ilar bize uluslararasl ili~kiler ogretiyorsa, a~agl 
yukan her meslek dalmdan herkes uluslararasl ili~kiler kitabl yazlyorsa 
burada bir problem var demektir. Bu da, uluslararasl ilir;;kilerin bir alan 
olarak kriz i<;:inde bulunduguna delalet eder. UluslararaSl ili~kiler bir 
alan olarak ya~anan diinyaYl a<;lklamakta <;ok mu yetersiz kahyor da 
bagka alanlardan bir surii insan buraya iigii;imeye ba;ihyor. Bunun 
tarh;ilimasl gerektigini dU;iiinuyorum. Doktora tezlerinin bar;;mda 
kuramsal <;er<;eve olmuyor dedi Mustafa. Dogru, ama sadece Doktora 
tezlerinin bar;;mda ml kuramsal <;:er<;eve olmuyor, yoksa hepimiz bu igin 
i<;indeyiz, ozelegtiri mekam olarak yorumladlk buraYl, acaba bar;;mda 
akademik unvan olan bizlerin de her <;:ahgmasmm bar;;mda kuramsal 
<;:er<;eve mi oluyor, kuramsal <;:en;:eve gerekli mi, bir aksesuar mldIr, 
Uluslararasl ilir;;kiler diinyaYI a<;:lklamanm ara<;lanm ml saglamahdlr, 
yoksa bu da bir moda mldIr, bunlarm iistiinde de durmamlz gerekir. 
Biraz da bu noktalara odaklansak bu toplanhYl daha verimli hale 
getiririz diye de diigiinuyorum. 

Pmar SiLGiN: ilhan Hoca'nm blrakhgl son noktadan devam edeyim. 
Kuramsal <;er<;:eve ile ilgili birr;;eyler soylemek istiyorum. Kuramsal 
<;er<;eve He zaman zaman sorunlanmlz olabiliyor, ama kuramsal 
<;er<;:evenin yeterli olmamasl Tiirkiye'ye ozgii bir sorun degil. Gelir;;
mekte olan iilkelerde Uluslararasl iligkiler <;ahgmalarmm genel olarak 
kan;nlar;;tIgl bir sorun. Bu da, bu ulkelerdeki akademisyenlerden degil, 
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kuramsal c;en;evelerin kendilerinden de ileri gelebiliyor zaman zaman. 
Kuramsal <;erc;eveler Soguk Sava;; slfasmda Uluslararasl ili;;kilerin 
ABD'de geli;;mesiyle beraber 0 iilkeyi ve 0 iilke benzeri iilkeleri 
aC;lklamak iizere geli;;tirildi. Bizim cografyamlzdaki, bize benzer 
cografyalardaki iilkeleri aC;lklamakta yetersiz kalabiliyorlar. Eger bu bir 
sorunsa, sadece biz sorunlu degiliz. Kullandlglmlz c;erc;evelerde de 
sorun var. Tabii, bunun geli;;tirilmesi ic;in ne yapIlabilir, 0 <;erc;eveleri 
geli;;tirecek ve kendi cografyalanmlza uygulayacak olanlar da bizleriz. 
Bu bize uymuyor diye blrakmaktansa kendi cografyarmzdan kuramlar 
geli;;tirerek ya da 0 mevcut kuramsal c;en;:evelerin yanh;;hklarma i;;aret 
ederek buna <;oziim getirebiliriz. 

<;ok soyut kaldlysa, buna bir ornek vereyim, ben gec;en sene 
Tlirkiye'deki giivenlik c;ah;;malan He ilgili bir ara;;hrma yaphm. Siyasal 
Bilgiler Fakultesi Dergisi'ni ve Milletlerarasl Munasebetler Turk ytll1g1'm 
ba;;mdan itibaren taradlm. Nasll uluslararasl ili;;kiler <;ah;;llml;; 
genelinde, ozelinde nasil giivenlik c;ah;;Ilml;; diye bakhm. Birtaklm 
sorunlanmlz eskiden beri devam ediyor. Ama, bunlara sorun mu 
demek lazlm, yoksa sorunlara <;oziim bulma <;abasl mt demek lazlm, 
ondan dogrusu emin degilim. Kuramsal <;er<;eve ba;;tan beri var ve 
kuramsal c;erc;evenin sorunlanna ba;;tan beri i;;aret ediliyor, yani bunlar 
ashnda c;ok yeni sorunlar degil. Uiusiararasl giivenlik teorilerinin 
Tiirkiye'ye c;ok uygun olmamasl ba;;tan beri hocalanmlzm i;;aret ettigi 
bir sorun ve buna c;oziim bulmaya ba;;tan beri <;:ah;;llabiliyor. Bugiin biz 
hala aym ;;eylerle ugra;;lyoruz, ama ba;;ka teorilerle beraber. Mesela, 
ele;;tirel teorilerin bizim gibi cografyalan aC;lklamakla neden yetersiz 
kaldlglyla ilgileniyoruz. Yani, sorun ba;;tan beri var, c;oziim ba;;tan beri 
getirilmeye c;ah;;Ilml;;, belki eksik olan ve iizerinde daha fazla durmaya 
c;ah;;acagImlz ;;ey kendimizin bu kuramlan nasll ge1i;;tirebilecegimiz. 

C;agn ERHAN: <;ok te;;ekkiirler, siz konu;;urken benim de akhma bir 
;;ey geldi. ~oyle bir klslr dongii ic;ine mi giriyoruz acaba? Kuram 
c;ah;;hgmlz zaman ve bu cografyanm size dayatllan birtaklm kuramlar 
tarafmdan aC;lklanamayacagl ele;;tirisini yaphgmlz zaman, bu tiir 
c;ah;;malar dergilerde nasil yer alabiliyor? Bir anlamda, onlarm C;izdigi 
kahbm dl;;mda bir ;;ey sundugunuzda acaba ses getirebiliyor mu? ilhan 
Hocam c;ok yakmdan bilir, ingiltere'de doktora hocamza "Ben kuram 
c;ah;;acaglm" dediginiz zaman, ne gerek var 0 i;;i biz yapanz sen git 
kendi bolgenle ilgili bir ;;ey c;ah;; diye gonderiyorlarmlf;l insanlan. Bu 
bizim gibi iilkelerin bir sorunu mu oluyor acaba? 
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Haluk GUNUGUR: Sevgili Duygu c;ok guzel noktalara degindi. 
Gerc;ekten, aslmda Turkiye'nin dl1? politikasmdaki yeni aC;lhmlar, 
birtaklm uzmanhk alanlanm da beraberinde getiriyor. Avrupa Birligi 
He ili1?kiler ve A vrupa c;ah1?malan da bu c;erc;eve ic;inde degerlendirilebi
lir. Sevgili arkada~lanmlzl dinlerken baktlm, belki 12-13 ki~i Avrupa 
Birligi c;ah~lyor. Neden bu geldi gundeme? 1987 ve 1999 derken, 
uzmanhk alam ortaya C;lkabiliyor ve disipliner bir alan oldugu ic;in de 
farkh farkh boyutlanndan buna yakla1?mak mumkiin. Duygu Boca, 
bizim meslegimizde yabancl dilin onemi uzerinde de durdu, bir dilin 
arhk yeterli olmadlgl, ikinci hatta uc;uncu dilin oimasl gerektigi. 
YabanCl dil onemli de, bazen alttan gelen malzeme hakikaten 0 dilde 
egitim yapmaYl da zorla~tmyor, bunun altml ozellikle c;izmek lazlm. 
Yani, hamur istedigimiz gibi onumiize gelmiyor. Dil amac; ml, arac; ml? 
Arac;. Amac;, 0 dilde egitimi alabilmek ve ileride egitimi 0 dillerde 
verebilmek. Vaklf universiteleri ile ilgili ifadelerde kahldlglm ve 
kahlmadlglm noktalar var. $imdi goruyorum ki, devlet ve vaklf 
universiteleri arasmda kurumlann demokratik yapIlan ac;lsmdan c;ok 
ciddi farklar var. Yani, bir mUtevelli heyetine baghysamz, miitevelli 
heyetinde akademisyenlerin sorunlanm oraya iletecek bir akademisye
niniz yok ise, hakikaten alman kararlarm uygulanmasmda akademis
yenler aC;lsmdan fevkalade sakmcah tablolar ortaya C;lkabiliyor. Gun 
gelir farkh goru1?leri savunabilirsiniz, fikirlerin c;atl1?masmdan hakikat
ler dogar, bunu tabii c;arpl1?hrma imkamm zaman zaman vaklf univer
sitelerinde bulamayabiliyorsunuz. Dolaylslyla, vaklf iiniversitelerinin 
buyuk bir c;ogunlugu ticarethane oldu. 

Medyada bilimsel bir teblig vermek ic;in yer almlyoruz, dogru. Birc;ok 
arkada1?lmlZ buradaki goru1?lerini kamuoyu ile payla1?lyorlar, biz de pay
la~lyoruz, bu Slrada da halkm anlayacagl dilde konu~mak zorundaYlz. 
Bunun tabii bizim bilimsel degerimizi azaltmamaSI laZlm. Bizim 
meslegin bir albenisi var. <;iinku ba~mda uluslararasl boyutu var. Bu 
sebeple hp profesoruniin gelip de uluslararasl ili~kiler1e ilgili bir konuda 
yazl yazmasl enterasan. Bana de seIer ki, Bacettepe Universitesi'nde 
yatmakta olan hastalar ic;in bir diyet C;lkarmlz, C;lkartmm, ama benim 
hazlrladlglm diyeti kullanan hasta dort gUn sonra ruhunu teslim eder. 

$aban <;AU~: Turkiye'de Uluslararasl ili~kiler c;ah1?malan ve egitimi
nin 1961'den bugune kadarki surecine en azmdan genel hatlanyla 
deginilirse tarh~maya yeni boyutlar katllabilecegini dU1?unuyorum. 
ikinci olarak, ilhan benim soyleyecegim konunun bir klsmma temas 
etti. Turkiye'de Uluslararasl ili1?kiler egitimi c;ah~malannm nasll oldugu 
ya da olmasl gerektigini tarh1?abilmek ic;in Uluslararasl ili~kilerin ne 
oldugunu tarh~mak gerekir. Bir diger soru, ne ic;in Uluslararasl ili~kiler 
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aynm var. tngilizce'de bir client diye bir sozdik var, bir de customer diye 
bir sozdik var. Dolaylslyla dukkanda mal alan ki~;i kastedilmiyor 
mugteri sozcugu ile. i~letme boliimunden odunc; alman bir tabir oIarak 
"mu~teri", verdiginiz hizmetin tuketicisi olarak goruliiyor. DolaYlslyla, 
o tuketicinin sizden hesap sormas! da soz konusu olabilmeli. Para 
odenen bir yerde, mesela Amerika Birle~ik Devletleri'nde eger iki UC; 

defa derse ge<; girerseniz boliim ba~kanma ogrenciler yazlyor odedigim 
tuition'un yuzde 3'unu geri verin diye. Boylece, mesuliyet hissi dogmu~ 
oluyor. Bu kelimenin dogru kullamldl~ yerlerde bu kelimeye bu kadar 
tepki gosterilmesi anlamslz diye du~iinuyorum. 

Melek $aban Hoca He Ersin Hoca'ya pek katIlmlyorum. Herkes 
ilgilenebilir, ama ilgilenmek farkh bir ~eydir, 0 konuda Turkiye'nin 
beyinleri oldugunu iddia etmek farkh bir ~eydir. DolaYlslyla, uretmeye 
ge<;emez ilgilenen. Yani, ben tiyatroya gidebilirim, ama sahneye <;lka
mam. Bunun yapIlabilmesi Turkiye'de Uluslararasl iligkiler boliimun
deki insanlarm etigini kaybetmesinden kaynaklamyor bence. Duygu 
Hocam "biz 1960'larda c;ok yoksunduk" dedi, ama sizin f;ioyle bir avan
tajmlz vardl, olanaklan sonuna kadar kullanabiliyordunuz ve ilklerdiniz. 
Dolayls1yla siz ne yaptlysamz ilk yaphmz, bu anlamda tarihe gec;tiniz. 
Bizim boyle bir avantajlmlz yok, biz iyi olmak zorundaYlz, biz uzman 
olmak zorundaYlz, biz degerlerimizi ve ahlakImlzl kendimiz koymak 
zorundaYlz, Yoksa, tarih bizi unutulmu~lar ku;;agl yapar, yazar <;izer ve 
yazdlklan <;ope atIlml~ ku~ak olarak niteler. Niye bunu soyliiyorum? 
Bir gazeteci sizinle aym oturuma <;lkabiliyorsa ve aym ;;eyleri daha iyi 
soyledigini iddia edebiliyorsa, ya da bir asker aym rahathkla konu~abi
liyorsa bu onlarm su<;u degil. Onlar bizim yazdlklanmlzl, <;izdiklerimizi 
ve televizyonda soylediklerimizi duyduklan zaman, hakh olarak ben 
de bu kadanm yaplyorum diyor ve bu hakkl kendinde goruyor. 
Dolaylslyla, biz farklmlzl koymahylz, 0 fark da belki bu kadar <;ok 
yazlp <;izmemekle ve bir konu uzerinde <;ok <;ahgmamakla gosterilebilir. 

Maalesef medyatik olmayabiliriz, transfer ucretleri almayabiliriz, <;ok 
para kazanamayabiliriz. Ama boyle bir makale tam bir makaledir ve 50 
pI bu makaleye abf yapIlabilir. Sizin ku;;agm boyle bir avantajl var, biz 
donup donup hep size aM yapmak zorundaydlk, ama bizde f;iimdi aym 
konuda aym ;;ey 30 tane dergide <;lklyor. DolaYlslyla ben artIk merak 
etmiyorum, bilmem kim ne yazdI diye. ~unku biliyorum ki daha 
onceki bir yazismi tekrarhyor. Medya bana televizyona gelip 
gelemeyecegimi sordugunda, "HayIr gelmem, <;unku ben 0 konuyu 
bilmiyorum" diyorum. "Camm be;; dakika konugacakslmz, peki kim 
gelebilir?" diyor, "$u <;ahglyor" diyorum. "0 rrieggulmug, peki <;ah~an 
bagka bid yok mu?" diye cevap veriyor ve bunu en ufak bir rahatslzhk 
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duymadan, sayglslzhk yaphgml du~unmeden yaplyor. Genelkur
may'dan telefon ediyorlar, "Pa~am sizi bekliyor"; "Hayu, gelemem i~im 
var" deyince, "Nasll gelemezsiniz?" diye ~a~myorlar, c;;unku muh
temelen bizlerden pek c;;ok insan sorgusuz sualsiz dersini blraklp 
gidiyor goru~ vermek ic;;in. Dolaylslyla burada ne medya, ne i~ 
adamlan, ne askerleri suc;;layamaYlz. ~ok durust olup kendi yaptlglmlz 
i~i biz bir akademik disiplin ic;;inde ve akademisyen ahlakl ile yaplp 
yapmadlglmlzl sorgulayahm ve ondan soma yeni bir C;;lg1r ac;;ahm, 
gec;;mi~i unutahm ve konuyu tekrar sorgulayahm. DolaYlslyla hakikJ.ten 
bir toparlanmamlz lazlm. Yeni bir donem bar;;latabiliriz ve bunun ic;;in 
de ikind toplanhda ozellikle ilhan'm soyledigi konulan ciddiye 
alabilirmi~iz gibi geliyor. 

ilter TURAN: Bir degerlendirme yapacaksak, oncelikle Ay'da ya~ama
yIp Turkiye'de yar;;adlglmlzl, ikinci olarak da dunyada yar;;adlglmlzl 
du~unelim. Uluslararasl ili~ki1er' konusunda bilmeyen insanlann C;;lklP 
konur;;tugunu soyluyoruz. Bilmeyen insanlann C;;lklP konu~madlgl ulke 
orneklerini bana saymlz. Boyle bir ~ey yok. Kotii r;;eyler de yazlhyor 
diyoruz, bu da normal. Televizyoncular hakaret edercesine bizi 
kullanmaya c;;ahr;;lyorlar, hasbelkader diger Ulkelerde de aym ~eyler 
ya~amyor. 0 da kendi aC;;lSmdan sizi kullanmaya c;;ah~lyor, bunda 
~a;alacak bir ~ey yok. Paf;'a c;;aglrmlf;', gitmemi~, her yerde devlet 
memurlan, kendilerine destek olacak kaynaklan kendi uygun gorecek
leri ~ekilde harekete gec;;irmeye c;;ahf;'lrlar. Vaklf universiteleri de 
tart1~lhyor. Uluslararasl ilif;'kilerin kalitesi ile bu egitimin parah veya 
paraslz yapllmasl arasmda bir baglanh yok. Aynca ~unu da belirteyim, 
paraslz egitim-ogretimden bahsedenler herhalde bir hayal dunyasmda 
ya~lyorlar, c;;unku eger egitimin paraslz oldugunu dUf;'uneceksek, 
bUtc;;eden C;;lkan tahsisatlann para olmadlgl gibi bir sonuca varmamlZ 
·lazlm. DolaYlslyla, odaklaf;'mamlz lazlm. Bizim disiplinimizi bekleyen 
sorunlar nelerdir, bunlan konuf;'ahm. Galiba uzerinde anla~tlglmlz bir 
konu var, yeterince profesyonellef;'me yok. Bunu nasll af;'abiliriz? 
Kaliteyi nasll yukseltebiliriz? Tekduze yuksek bir standartta bir 
Uluslararasl ilif;'kiler camiasl yaratmak, boyle bir f;'ey mumkun degil. 
Turkiye dunyanm bir parc;;asl olan ve c;;ogu1cu yaplya kavu~mu~ bir 
ulkedir. Tek merkezden duzenleyici ozlemlerle, korporatist ozlemlerle 
bir sonuca varmamlZ mumkun degil. Meslegimizin sorunlan ve kaliteyi 
nasll yukseltecegimiz uzerinde odaklaf;'ahm. Aksi halde, sonunda 
umumi bir fayda saglayamayabiliriz. 

BerH DEDEOGLU: liter Hoca'yl tekrarlaml~ olacaglm, ama ben de aym 
konuya dikkat c;;ekmek istiyordum. UluslararaSl ilif;'kilerdeki bUtun ana 
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bilim dallannda bUim insammn bireysel ve evrensel oldugu varsaYI
mmdan hareket ederek genellemeler yapIlmasmm, tek standartlardan 
bahsedilmesinin <;ok sakmcah olacagml du~untiyorum. insanlar 
istedigini du~unur, yazar, iyi yazan da oIur kotu yazan da olur. KotU 
yazmak ozgurliigunu de blrakm insanlara. Bunu ele~tirme ~anSlmlZ 
olabilmeli. Bana gore, bizi, disiplinimizi, kaliteyi, her ~eyi yazandan 
farkh kllacak iki farkh konu var ve bunun tarh~dmasl <;ok onem1i: Teori 
ve metodolojik altyapl. Bu sadece teori <;ah~makla da ilgili bir konu 
degildir, bu disiplinde olan herkes derinle~meyebilir. Ama bunlan 
bilecek, i~te bizi digerlerinden farkh kllacak en temel iki oge budur. Her 
disiplinin kendine ozgu metodolojileri ve teorik bir <;er<;evesi vardlr. 
Bence en fazla da tarh;nlabilecek konu da budur. 

Atila ERALP: Zaman daraldl, <;ok onemli konulara deginildi, Duygu 
<;ok guzel bir ~eki1de Uluslararas! ili~kilerin nasil Soguk Savar;; ko~ulla
nnda ~ekillendigini ve bu anlamda nasll kutuplagmalann ve bolunme
lerin oldugunu ortaya koydu. Dunyada da Uiusiararasl iligkiler Soguk 
Savag ~artlarmda r;;ekillenmir;; bir disiplin. Bence bu bizde diger yerlerde 
oldugundan daha etkili bir r;;ekilde kendini gosterdi. Soguk Savar;; sona 
erdikten soma dunyanm pek <;ok yerinde oldugu gibi, biz de disiplini 
yeniden r;;ekillendirmeye <;ah~lyoruz ve bunu yaparken en onemli 
mesele camianm olur;;masl. Turkiye'deki slkmhlardan birisi, Soguk 
Savar;; sonraSl r;;artlarda saYlslz boliim kurulmasl ve uluslararasl 
ilir;;kilere merakm patlamasl. Fakat, baktIglm zaman bir camia olur;;ma
dlgml goruyorum. Birbirinden <;ok farkh, birbiri He <;ok diyalog i<;inde 
olmayan ve kalite farkhhklan derin olan bir ortam olur;;maya bar;;ladl. 
Burada tabii ki rekabet oimas! son derece onemli. Rekabet olacak, ama 
obur yandan da ir;;birligi olacak. Zannedersem onumuzdeki donemde 
igbirligi mekanizmalanm da aym r;;ekilde dUf?unmemiz lazim. Belki de, 
bu toplanhdan da faydalanarak bir Uiusiararasl ilif?kiler toplulugu 
oluf?turmaya gitmek IazIm, ama bunun i<;inde farkh if? yapIf? tarzlan ve 
farkh gelenekler de oluf?mah. Mustafa bu gelenekleri biraz Ankara 
merkezli olarak nitelendirdi, ben de ODTO'den gelen bir insan olarak 
bundan hOf?landIm, ama bence smirh bir degerlendirmeydi o. Tur
kiye'de Ankara merkezli geleneklerin dIf?mda da bir<;ok gelenek var. 
istanbul'da farkh ig yapIf? tarzlan var, her kurum yavaf? yavaf? kendi 
gelenegini de oluf?turuyor, kendi if? yap If? tarzml da. Farkhhklarm 
oldugu bir yaklaf?lma dogru gitmemiz lazlm. Fakat, burada if?birligi 
mod eli de oluf?turmamlz laZlm. 

Bir diger konu, Turkiye'de Uluslararasl ilif?kiler egitimine baktIglmlz 
zaman degif?ik safhalardan ge<;tigini goruyoruz. Uzun zaman dlr;; 
politika merkezli bakIf? vardl, soma uiusiararasl politika meselesi daha 
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onem kazandl. Zaman i<,;inde uluslararaSl politika ve ekonomiyi 
birle~tirme egilimi ortaya <';lkh. Simdi de gitgide Uluslararasl tli~kileri 
sosyal bilimlere, sosyolojiye yakmlar;;tlrmak gundemde. Bunlan 
yaparken, bir anlamda biz Uluslararasl ilir;;kilerciler olarak ekonomiye, 
sosyolojiye, sosyal bilimlere nasIl yakmlar;;acaglmlzl <,;ok iyi tartlr;;mamlz 
gerek. \=unku, Uluslararasl ilir;;kiler gitgide her r;;eyi yapan, fakat belirli 
bir r;;eyi yapmayan bir disiplin haline gelebilir. \=ok dikkatli olmak 
gerekir, moda olan disiplinlerde boyle bir tehlike vardtr ve ne yazlk ki 
Tiirkiye'de Uluslararasl ilir;;kiler de boyle bir durum yar;;lyor. Diger bir 
konu da, biz her r;;eyi yaparken, dl~ politikayl yap ark en, uluslararasl 
ili~kiler yaparken, ~imdi bolge uzmanhgl yaparken herr;;eyi Turkiye 
merkezli yaplyoruz. Turkiye merkezli <,;ah~manm <,;ok sakmcalan var. 
Mukayeseli olarak bakma yeteneginin de Turkiye'deki Uluslararasl 
ili;;kiler alamnda geligtirilmesi lazlm. Turkiye konusu da <,;ok onemli 
tabii, fakat sadece Turkiye merkezli olarak konuya bakmanm sakmca
Ian buyuk Soguk Savag sonrasmda Turkiye'de teori meselesi moda 
olmaya bagladl, teori meselesini de <;ok abartmamak lazlm. Teoriye 
odaklamrken, BerH'in de dedigi gibi metodoloji klsml ihmal edilmeye 
bar;;ladl. Bab'dan alman teorilerle bir r;;eyler yapmak moda haline geldi. 
Kendi i<;imizden teori uretmek de kolay degil tabii ki. Metodoloji 
konusunda daha yogun dur;;unmemiz laZlm. Turkiye'nin onde gelen 
kurullannda metodoloji konusunun <;ok ihmal edildigini goruyorum. 
Bu da dur;;unduruyor beni, <;unku bu mukayeseli ir;; yapma ve mukaye
seli gorme yetenegini de smlrhyor. Bir yandan Turkiye He ilgili verileri 
yarahrken aym zamanda bu mukayeseli du~unme yetenegini de 
mutlaka geligtirmek gerekir. 

Gokhan KO(:ER: Samyorum Turkiye'de ve genel olarak biitun 
dunyada sosyal bilimlerin buyuk bir handikapl var. Sosyal bilimler 
bilim degildir ve herkesin bildigi ve herkesin <;ok rahathkla konu~abi
lecegi bir alandlr gibi bir dur;;unce olugtu. Son Yillarda ozellikle Korfez 
Sava~l ile ortaya <;lkan bir gey bu. A<;lk<;asl <;ok da akademik olmayan 
bir dille ve <;ok da akademik olamayan bir tavlrla bu sure<; degerlendi
rildi. Biz Uluslararasl iligkileri biraz daha bilimselle~tirmeliyiz, bu farkl 
ortaya koymahylz, 0 yuzden de biraz daha bilimsel yazmah, <;ah~mala
nmlZl bilimsel bir temele oturtarak yapmahylz. 

Gun KUT: Oncelikle ~unu soyleyerek ba~layaylm. Surekli olarak 
Turkiye'deki Uluslararasl ili;;kiler alanmm durumuyla Soguk Sava~ 
zamanmdaki belirleyicileri vurgulayarak bir yere dogru ilerlemi~ 

olduk. Bu konuyu da <;ok fazla abartmamak gerek. Tabii ki, Uluslararasl 
ili~kiler dunyaYl anlamak, anlamlandlrmak, algIlamak ve bunu belli bir 
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bilimsel <;en;eve i<;erisinde aktarmak iizerine kurulu. Soguk Sava1? do
neminde de 0 donemi anlamak, algIlamak ve anlamlandlrmak 20-

rundaydlk. Dolaylslyla, Soguk Sava~ doneminde 0 donemin ~artlannda 
Uluslararasl ili~kiler yapIlacakh. Ondan somaki Soguk Sava1? somasl 
donemi ise, <;ok yakmdan ya~adlk, deneyimlerimiz arasma kattlk. Gayet 
iyi biliyoruz ki, Uluslararasl ili~kiler disiplininin bugiinkii birtaklm 
sorunlan zaten son 15 senedir tarihin degi~mesi ve tarihin goziimiiziin 
oniinden aklp gitmesinden kaynaklamyor. Yani, a<;lklayacaglmlz 1?ey 0 

kadar dinamik bir hale geldi ki, ister istemez giderek daha fazla giincele 
daha fazla daha fazla bolgesele dogru evrilmek zorunda kaldlk. Zaten 
buradaki dagIllmlmlz da bugiin bunu gosteriyor. 

Goziimiiziin oniinde 0 kadar beklenmedik ve radikal bir ~ekilde 

oncesinden farkh ~eyler oluyor ki, medya da tabU ki bunu anlamak, 
aniamiandirmak zorunda. Medya bunu yaparken kendi yetersizlik
lerinden dolaYl bunu yapabilecek bilim insanlarma yonelme ihtiyacml 
duyuyor. Bu bUim insanlan anlamlandlrmak i<;in <;aba sad ettikleri 
giincel oiaYI sanki bir anlama tlla1?hrmaYl ba~arml1? da popiilerle1?tirme 
a1?amasma gelinmi1? gibi insanlara aktarma zorunlulugu ile kar~l kar~llya 
blraklhyor. Bu bir sorumluluktur, bundan ka<;amazsmiz. Biz Siyaset 
Bilimi ya da Uluslararasl ili~kiler kokenli insanlanz. Basm dediginiz 
yerde <;ah~anlarm pek<;ogu bizim okul arkada1?lanmlz. Aym <;ev
relerdeniz, onlar da niye gelip bizi buluyorlar <;iinkii aym <;evrelerde 
yeti1?mi~, aym okullarda okumu1? insanlanz. Bunlara haYlr demek 
ger<;ekten zordur. Ben size <;ok pratik bir ~ey soyleyeyim. Ben bir canh 
yayml ortasmda terk edip <;Ikml~ birisi olarak, 0 yaymda 0 giin ortaya 
konan komplo teorilerini once a~agilayip ondan soma da ben burada 
oturamam diyerek <;lkml~ biri olarak, sId bu yiizden basmda <;ah~an 
pek<;ok arkada1?lml kaybettim. (:iinkii, haYlr dediginiz zaman kiisii
yorlar insanlar. 

Bundan ka<;l~ yok, oraya gideceksiniz. Onlann sizden bekledigi ~ekilde 
kamuoyuna birtaklm a<;lklamalar sunacaksmlz. Bunu yaparken ister 
istemez Slg kalacaksmIz, burada bizim sigmabilecegimiz tek bir ~ey var. 
Beril de Atila da oze1likle dile getirdiler: Biz farkh gorii~lere sahip 
olabiliriz, farkh alanlarda <;ah~abiliriz, farkh teorilerden yola <;Ikabiliriz, 
farkh teori egilimleri geli~tirme durumunda olabiliriz. Ama, metodoloji 
konusunda, yani bilimsel ve Uluslararasl ili~kilere laYlk oldugu haliyle 
bilimsel metodoloji konusunda, tutarh olmak ve ondan taviz vermemek 
konusunda ortak bir paydada anla~mak zorundaYlz. Bu <;ok onemli. Bu 
komplo teorilerinin oniine ge<;ecek tek ~eydir. (:iinkii komplo teorileri 
ve amator Uluslararasl ili~kilerciler ile aramlzdaki fark, metod farkidir. 
Biz bu i~in dogrusu ile egrisinin, yanh~1 ile <;arplgmm birbirinden 
aynlmasmm hangi metodla saglanacagml bilen insanlanz. Biz boyle 
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hareket edecegiz, bu igi bilmeyenler de bu igin amatorleri olacaklar. Biz 
metodu one e;lkardlglmlz muddete;e komplo teorilerinin de onune 
gee;mi~ olacaglz. Te~ekkur ederim. 

\=agn ERHAN: $imdi son sozu, gundeme getirilen konularda 
goru~lerini iletmeleri ie;in panelistlerimize vermek istiyorum. Buyrun 
SaymAydm. 

Mustafa AYDIN: Herkes yazsm ml, yazmasm ml? TabU ki yazsmlar: 
"Blraklmz yazsmlar, blrakmlz e;izsinler". Ama hepimiz e~it olmamah
ylZ. Bizler onlar gibi yazmamahYlz. $unu da ae;lke;a ve hie; gocunmadan 
kabul edelim: Bizim yaphglmlz ig eHt igidir. Biz bir azmhglz Turkiye'de 
ve Dlinyada. Dolaylslyla bunu dile getirmemizde bir sakmca oldugunu 
sanmlyorum. 

Standartlar olmah ml? Standartlar mutlaka olmah. Standartlann 
olmasl tektiple~me veya tekduzelef;lme anlammda degildir. Stand art 
olmaymca X universitesinden birisi hlzla yukseliyor. Benim universi
temde ben kolay kolay asistamml gee;irmiyorum, yeterliligini vermiyo
rum, bir kere blraklyorum, yeterlilikten soma doktorada tezini bir daha 
yazdmyorum, ardmdan gelen agamalarda da zorluyorum. Soma bir 
bagka universitede hIZla yukselen biri gelip benim asistammm 
doe;entlik smavmda 0 sabah televizyonda duydugu bir konudan soru 
soruyor ve onu blraklyor. Bu sonue; itibariyle beni de etkiliyor, benim 
universitemi de etkiliyor, buti.in Uluslararasl ilif;lkiler camiasml da 
etkiliyor. Dolaylslyla bir standart mutlaka olmak zorunda. isteyen 
istedigini yazsm ama, hangisinin kaliteli oldugunu tespit edecek bir 
standart olmak zorunda. Bu ulkede bazl universitelerin siyasi tercih
lerle kuruldugunu biliyoruz. Bunlar oldugu zaman, siyasi partiler 
universitelere el atmaya baf;lhyor. Siyasi mi.ilahazalarla bazl arkadaf;llar 
hlzla yukseltiliyor ve buyuk bir tehlike ortaya e;lklyor. 0 zaman 
doe;entlik smavlarmda juri meselesi gundeme geliyor: Kolay juri, zor 
juri smlflandlrmalan baf;lhyor. Bu da tabii ki kaliteyi dUf;luruyor. Bunun 
ie;in ortak bir kalite ve standardm f;lart oldugunu dUf;lunuyorum. 

Teori, metodoloji c;ok konuf;luldu, bunlar tabii ki e;ok onemli. Kav
ramsal c;ere;eve derken, f;luna da bir ae;lkhk getirmek gerekiyor. Bu 
i£adeyi "her f;leyin baf;lma bir teori koyahm, alhm doldurahm" anla
mmda kullanmlYoruz. Aslmda ana liz eksikligini, analitik eksiklik 
meselesini kastediyoruz. Baf;lta teori olsun, ama teorinin altma da her 
f;leyi koyduktan soma "aIm, ne yaparsamz yapm" demek teori e;ahf;lmak, 
kavramsal c;abf;lma yapmak degildir. Bu baklmdan esas mesele, analitik 
eksiklik. Verdigimiz bilginin nereye oturduguna bakmamlZ gerekiyor. 
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Uluslararasl ili~kiler disiplininin Turkiye' deki geli~imi sorulmu~tu. 
~ok uzun anlatamayacaglm ama, Turkiye'de ilk Uluslararasl ili~kiler 
dersi bulabildigim kadanyla 1926'da Siyasal'da Siyasi $ube'de Hukuk-i 
Duvel ve Diplomatik Muhabere adlyla verilmi~. Dunyada da Uluslara
rasl ili~kilerin 1919'da ba~ladlgml du~unurseniz <;ok uzak bir ara 
sayllmaz bu. TUBA'nm ~u aralar devam eden Turkiye'de Sosyal 
Bilimlerde bngoru <;ah~malarmda ben Siyasal Bilimler grubundaYlm; 
orada yapllan toplantIlarda da bu konu ortaya <;lkh. Turkiye'deki 
akademiya, ozellikle Uluslararasl ili~kiler ve Siyaset Bilimi 
akademiyasl, dunyaYl yakmdan takip etmi~, ediyor. Dunyadaki teorik 
geli~meler ahmyor, okunuyor ve buraya uyarlamyor. Fakat, 1970'lerin 
ba~mda bir kopma olmu~. 1970'lere kadar dunyadaki aklmlar Tur
kiye'de de uygulanml~, realistler var, idealistler var. Fakat 70'lerden 
soma Atila Hoca'mn vurguladlgl gibi camia olu~umu konusunda bir 
sorun var. Duygu Hoca'nm da soyledigi gibi siyasi geli~melerin 

etkisiyle Turkiye'de camialar olu~amaml~. 70'lerden itibaren farkh 
ekoller, okullar yok. Bu, dunyadaki teorik yakla~lmlarm Turkiye'ye 
uyarlanmasmda da sorun yarahyor. Ogre tim uyelerinin yazdlklarma 
bakmca, bu sorunun farkmda olduklan anla~lhyor. Yazllarda, dipnot
larda farkh kaynaklara ahf yaplyorlar. Fakat bunu ogrencilerine 
aktarmalannda ve daha genel olarak kamuoyu ile payla~malannda bir 
sorun ya~amyor. 

Duygu BAZOGLU SEZER: Saat <;ok ge<; oldugu i<;in cevap hakklml 
yanna blrakmak ~arhyla goru~lere cevap vermeyecegim. Fakat, klsa bir 
duyuru yapmak istiyorum. Biz sekiz ki~i Ocak aymda Ankara'da 
biraraya geldik ve bir giri~imde bulunduk. Bu giri~imin adl, Turkiye 
Uluslararasl ili~kiler Bilim Dalmda Kadm Akademisyenler Giri~imi. Bu 
giri~imi bu <;ah~tay i<;in davet almca duyurmaya karar verdik. Bu 
giri~imin klsa adl TULiLKA. Bu sekiz ki~inin adl, alfabetik slrayla, 
ODTU'den Meliha Altum~lk, YlldlZ Teknik Universitesi'nden Nur~in 
Ate~oglu Guney, Marmara Universitesi'nden Gulden Ayman, Sabancl 
Universitesi'nden Nimet Beriker, Bilkent Universitesi'nden Pmar Bilgin, 
ODTU'den Sevilay Kahraman, Bilgi Universitesi'nden $ule Kut ve 
Bilkent Universitesi'nden Duygu Bazoglu Sezer. ilgi duyanlar kurulu~la 
ilgili elimdeki bu metne bakabilir. :Sunu kurarken du~undugumuz en 
onemli konu bir aynmClhk olup olmayacaglydl. Sonunda olmayacagma 
karar verdik. Aynca, bazl arkada~lann ikinci endi~esi bu giri~imin 
feminist bir ses olup olmayacagl konusundaydl. Bana gore 0 da 
olmayacak. Ama tabii ki bir kadm sesi olacak. Bunun sakmcasl, 
yararlan olur, olmaz; hepsi tarh~llabilir, fakat biz sekiz ki~i boyle bir 
giri;;im ba;;latmaya karar verdik. 
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