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Dordiindi Otumm 

17 Nisan 2005, Pazar, 10:00-12:00 

Mustafa AYDIN: Raportor arkadaf?lanmlZ konferans boyunca neler 
konuf?ulduguna dair bef?er dakikahk sunum yapacaklar. Daha soma 
sizlere donup bu konulardaki onerilerinizi alacaglz. 

Mitat <;ELiKP ALA: ilk oturumun raportOru olarak, bu otummda 
tarhf?llan iki konu ve soru cevap klsmmdaki tartlf?malardan oluf?an 
genel bir degerlendirme sunacaglm. Toplantmm ilk oturumunun 
ba~hgl, "Turkiye'de Uluslarasl i1i~kiler/in Dunu Bugunu" idi ve bu 
c;erc;evede Duygu Hoca "Neredeydik, nereye geldik, nereye gidiyoruz?" 
uc;lemesi ic;erisinde bir degerlendirme sundu. 

Bu oturumda one C;lkan nokta ve uzerinde degerlendirme yapan 
herkesin her ne kadar mutablk olmasalar da hareket noktasl, akademik 
disiplinimizin c;ahf?ma metodolojisini ya da c;ahf?ma tarzml Soguk 
Sava~'m dogrudan dogruya etkilemeseydi. Yani nereden baf?ladlk 
bolumunde Soguk Savaf? ve onun getirdigi metodolojik ortam uzerine 
degerlendirmeler yaplldl. Devam eden bolumde Soguk Savaf?'m bitif?i 
ile birlikte f?U an ic;inde bulundugumuz donemde ne yapIlacak 
tarhf?masma odaklamldl. Aynca, bu oturumda 1960'larm baf?mda ve 
sonrasmda yapIlan toplanhlarda tarh~llan akademik sorunlarm hala 
devam ettigi ve buyuk benzerlikler gosterdiginin de alb C;izildi. 

Vurgulanmasl gereken noktalardan ilki, sistematik, kuramsal yapl 
ya da c;erc;eveydi. Digeri, kronolojik ve guncel olay incelemelerinin 
aglrhk kazandlgl ve bu baglamda metodolojik ve kuramsal c;ahf?malarm 
yaptlmadlgl ve bunun yarathgl slkmhydl. Aynca, kamuoyu beklentile
rinin gittikc;e arthgl da belirtildi. Guncel olaylarm artmasl ile beraber 
analitik c;ahf?malara talebin artmasl, dolaylslyla bir c;e§it kamuoyu 
tuketiminin ba§ladlgl ve bu tuketimin de bizdeki akademik egilimleri 
dolayh veya dogrudan etkiledigi uzerinde duruldu. YapIlan degerlen
dirmelerin bir klsmma gore bu durum, bilgisizlik ve ilgisizlik ile 
birle§ince yuzeysellik ve ciddiyet kaybl getiriyor. Guncel olaylarla c;ok 
fazla ugraf?mca tarihsel perspektifin de kayboldugu ve bu baglamda 
derinlemesine analiz yapma olanaglmlzm ve "buna bagh olarak da 
saygmhglmlzm azaldlgl tarh§maSl yapIldl. Bunun sonucunda, akade
misyenlerin gazeteciymi~ gibi davrandIgl, medyatik olma yolunda 
ilerledigi ve buna bagh olarak "populer akademisyenlik" diye bir 
kavramm olu~maya baf?landlgI soylendi. Bunun yanslmalanm birc;ok 
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alanda gormek mumkun. YapIlan yuksek lisans ve doktora tezlerinden 
bir c;:e~it komplo hastahgma tutulup komplo teorileri ureten akademis
yenlere kadar uzanan ve medya tarafmdan da beslenen bir surecin 
varhgmdan bahsedildi. 

Ozellikle degerlendirme bolUmunde uzerinde c;:ok fazla durulan bir 
diger nokta, uluslararasl ili~kiler alanmda herkesin konu~maya 

ba~lamaslydl. Bunun iyi mi yoksa kohl mu bir ~ey oldugu konusunda 
farkh bak1~ aC;:llan olu~tu. Akademik standartlar meselesi uzerinde 
durulan bir diger konuydu. Yaym yapma c;:abasl ya da ihtiyao ile 
birlikte ya~anan hakemli dergi patlamasmm yuzeysel yaym yapan 
dergileri arhrdlgl yonunde bir degerlendirme yaplldl. Duygu Hoca'mn 
ozellikle vurguladlgl bir diger nokta, disiplin olarak akademik 
gelenegimizin olmadlgl ve bu gelenegi olu~turamadlglmlz oldu. 
Gelenek sahibi olmamn, tutuculuk anlammda algIlanmamasl gerektigi, 
gdenegin olmamasmm koksuzluk yaratttgi degerlendirmesi yaplldl. 
Aynca, stand art meselesinde de standartlarm tek ba~ma klSltlaYICl ya 
da tekduze olmak aniamma gelmedigi, "kalite" anlamma geldigi ve 
bunun da hem egitimin hem egiticinin kalitesi olarak anla~l1masl 
gerektigi vurgulandl. "Ogrenci mu~teri midir, degil midir ve ogrencinin 
mu~teri olarak algIlanmasmm egitim kalitesine etkisi var mldlr?" 
sorusu uzerine de tarb~malar ya~andl. Duygu Hoca'mn en son cevabml 
vermek istedigi soru, "Meslegimizin belli bir noktasma ula~tIglmlzda 
ve geriye donup bakhglrmzda ne yaptlk, yaphglmlzm i~lerin disiplini
mize ve bize faydasl var ml, yok mu?" Eger bu soruya olumlu bir cevap 
veriyorsak disiplinimizin geli~mesine olumlu bir katklda bulunabiliriz 
diye de oturumu sonuc;:landlrdl. 

Emel OKTA Y: Ogleden sonraki ikinci oturumda DI~i~leri Bakanhgl 
Siyaset Planlama Daire Ba~kam Saym Yonet Can Tezel, Uiuslararasl 
ili~kiler' de teori-pratik i1i~kisi ve akademiya-burokratik karar vericiler 
arasmdaki i1i~kilerden bahsetti. Aynca, Doc;:. Dr. <:::agn Erhan, "Du~unce 
uretim merkezieri ve sivil toplum kurulu~lan" uzerinde konu~tu. Fakat, 
sivil toplum kurulu~larma c;:ok fazla deginilemedi. Yrd. Doc;:. Dr. Ahmet 
Han, i~ dunyasl ve uluslararasl ili~kiler ba~hkh bir sunu~ yapt!. $imdi 
klsaca bu sunu~larda deginilen konulardan bahsedecegim. 

Teori-pratik ili~kisi konusunda Dl~i~leri Bakanhg/nm algI lama Ian 
ve Uluslararasl ili~kilerden ne beklendigi konusu uzerinde duruldu. 
Akademiya-burokrasi ili~kisinin Turkiye'de varoldugu ve bu ili~ki 

diger Ulkelerde de var olsa da ili~kilerin derecesinde farkhla~malarm 
oldugu belirtildi. GunlUk politika ile ilgilenirken, ozellikle kriz 
yonetimi konulannda akademi ile c;:ok fazla baglanh halinde olunama-
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yacagmdan bahsedildi. Burokrasi dogasl geregi, grup halinde du~un
meyi gerektirdigi i~in, akademisyenlerin getirecegi ele~tirilerin ya da 
katkIlarm buyuk olc;:ude grup du~uncesi ic;:inde kendi kendine geli~tiri
lemeyecek bir~ey oldugu uzerinde duruldu ve akademisyenlerin 
yapacagl katkl bu baklmdan olumlu olarak degerlendirildi. Dl~h;leri 
mensuplan ve karar ahcllann bu noktada uzerinde cevap bulmaya 
~ah~bklan sorunun, dunyada neler ya~andlgJ oldugu ve bunun 
cevablm ararken ozellikle akademiya ile yapllacak i~birligi ile c;:ok daha 
iyi cevaplar bulunabilecegi soylendi. Bu noktada, medyadaki yanh~ 
anla~l1malarm ve yanh~ yansltmalarm Dl~i~leri Bakanhgl'm rahatslz 
ettigi belirtildi. Saym Tezel, Bakanhgm komplo teorileri ile de prob
lemleri oldugundan bahsetti. Akademiya ve burokrasi arasmdaki 
ileti~imde en onemli sorun olarak, diplomatlann rotasyona tabi 
tutulmasl sonucu akademiya He duzenli ve kahCl etkile~imin saglana
madlgl gosterildi. Akademisyenlerin bakanhktan c;:ekindigi, bakanhk 
dl~a kapah oldugu ve i~eri c;:ok fazla girilemedigi ic;:in bakanhgm bir 
kale ~eklinde algllandlgl, fakat bu olgunun dunyadaki ve Turkiye'deki 
degi~imle beraber degi~meye ba~ladlgmdan bahsedildi. Dl~i~leri 

Bakanhgl'ndan bir mesaj verildi ve bu mesajm oldukc;:a ust duzeyden 
geldigi soylendi: "Bakanhgm kapllan size sonuna kadar aC;:lktlr." 

Du~unce uretim merkezleri ve sivil toplum merkezleri uzerine 
yapIlan sunu~ta, C:=agn Erhan, Yonet Bey'in sunumundan buyuk bir 
heyecan duydugunu, fakat bu bahsedilen ac;:Illmm bir ttirlu saglanama
dlgml belirtti. C:=agn Hoca'nm vurguladlgl Dl~i~leri Bakanhgl ar~ivleri
nin a<;Ilmasl konusu, en sondaki katkIlar boliimunde de tekrar dile 
getirildi. Du~unce kurulu~lan ile ilgili olarak, bu kuruluf,>lann ulke
mizde yeni kurulmuf,> olmasmm yarathgl sorunlar ve dogurdugu 
flrsatlardan soz edildi. 

Daha soma Saym Han, if,> dunyasl He yurutulen ili~kiler ve i~ dun
yasl-akademiya baglanhsmdan bahsetti. Ozel sektOrun akademiyadan 
ne istedigi soruldu ve bilgi, ili~ki yonetimi ve prestij istendigi soylendi. 
Ozellikle ithalat-ihracat yaplp belli bir kurumsallaf,>maya giden 
~irketlerin buna onem verdiginden bahsedildi. Hangi tur f,>irketlerin ve 
hangi i~adamlarmm ne ttir bilgiyi akademisyenlerden istedigi soruldu. 
i~adammm egitim ve bilgi duzeyinin burada bir parametre olmadlgl, en 
onemli bir faktOrun ;;irketin kurumsallaf,>maya onem vermesi oldugu 
soylendi. Saym Tezel'in de bahsettigi gibi, bu etkile;;imin grup 
du~uncesinin dogasl geregi i<;eriden almamayacak etkinin dl~andan 
ahml yonunde bir getirisi oldugu soylendi. ilif,>ki yonetimi, daha <;ok 
akademisyenin belli ili~kileri yonlendirmesi, kurmasl olarak belirlendi 
ve u<;uncu olarak da bunun bir prestij getirecegi soylendi. 
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<;mar 6ZEN: U<;:iincii oturumda Bilgi Universitesi'nden $ule Kut, 
Uluslararasl .jli~kilerin gelecegi iizerine bir sunum yapb ve <;:ah~tlan 
alan olarak uluslararasl ili~kiler ve disiplin olarak Uluslararasl ili~kiler 
arasmdaki yaptIgl aynmla konuyu a<;:t1. <;alu;nlan alan olarak uluslara
raSl ili~kiler <;:ok hlZh geli~irken, disiplinin buna ayak uyduramadlgl ve 
aym hIzda ilerleyemedigi soylendi. Tiirkiye'de ise uluslararasl ili~kiler 
<;:ah~malarmm cazibesinin giderek artmasl nedeniyle <;:ok hlZh bir 
geli~im ya~andlgl ve bu geli~imin de <;:e~itli yan alanlarla zenginle~tigi 
ve geli~tigi a<;:lklandl. Geni~ bir ara~hrmaya dayanan istatistiksel verHer 
sundu. Bu verHer arasmda on plana <;:lkan ~ey, ihtisas programlarmm 
<;:ok arttlgl ve 81 ihtisas programl oldugu idi. Bir ba~ka konu, lisans 
ogrenciierinin <;:ok hlZh arthglydl. 13.000 lisans ogrencisinin ~u anda 
ogrenim gordiigiinii soyleyen Kut, bunun ileride biiyiik sorunlar 
yaratabilecegine de dikkat <;:ekti. Rakamlardan ortaya <;:lkan bir ba~ka 
bilgi, uluslararasl ili~kiler ile ilgili doktora ogrencilerinin de 200' e 
ula~t1g1yd1. $ule Hoca aynca, lisans programlannm artmasmm yanmda 
yiikseklisans ve doktora ogrencilerinin saYIsmm da suratle artmasmm 
gelecege doniik olarak planlama yapilmasl geregini ortaya <;:rkardlgml 
dile getirdi. Oturumun katkllar boliimiinde de uzmanla~manm 

lisansiistii diizeyde olmasl gerektigi vurgulandl. 

$ule Hoca, Uluslararasl i1i~kiler disiplininin ge1i~mesinde ii<;: alanm 
one mini vurgulayarak, bunlann Siyasi Tarih, Uluslararasl Hukuk ve 
Siyaset Bilimi oldugunu belirtti. Bu ii<;: alandan beslenmeyen Uluslara
rasl ili~kilerin ba~anh olamayacagmm alh <;:izildi. Fakat, burada bir 
aynm yapllarak, tarih<;:i ve hukuk<;:ularm bu alanda <;:ah~masl degil, 
uluslararasl i1i~kilercilerin bu formasyona sahip olarak yeti~mesinin 
onemli oldugu a<;:lklandl. $ule Hoca aynca, dii~iince kurulu~lannm 
varhgml onemli saymakla beraber, iiniversitelerin hem bilim iiretmek 
hem de egitim vermek adma <;:ok onemli oldugunu ve Ulusiararasl 
ilif?kiler disiplininin gelif?iminde de bu onemini koruyacagml a<;:lkladl. 
Gelecege ilif?kin olarak, Uluslararasl ilif?kiler'de teoric;ahf?malarmm, 
siyasi tarihin, ama siyasi tarih i<;:inde de ozellikle giincel tarih <;:ah~mala
nnm, giivenlik <;:ahf?malannm, ekonomi-politigin onemini koruyacagim 
belirtti. Sosyoloji ve Ekonomi derslerinin bugiin lisans dersi olarak 
ogretildigi diizeyden daha ileri diizeye ta~mmasl gerektigi belirtildi. 

Katkllar klsmmda kadro ve kaynak sorunlan vurgulandl. Ozellikle 
kadro konusunda Uluslararasl Hukuk konusunda yeti~en insanlarm 
<;:ok smirh oldugundan bahsedildi. Bununla ili~kili olarak Uluslararasl 
ilif?kiler boliimiinden mezun olanlarm. Hukuk Fakiiltelerine yiiksek 
lisans ve doktora i<;:in kabul edilmemesinin yanmda Hukuk Fakiilteleri
nin i<;:inde uiusiararasl hukuk alammn <;:ok onemli bir alan' olarak 
goriilmemesinin bu alanda bir bo~luk yarathgl on plana <;:lkanldl. 
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Dl~i~leri Bakanhgl ar~ivlerinin ac;llmasl gerekliligi de tekrar tarh~Ildl. 
Bolge uzmanhgl ve boIge c;ah~malanmn farkl vurgulandl. Bolge 
c;ah~malarmm uluslararasl ili~kilerde c;ok onemli olacagl, ama bunun 
Uluslararasl ili~kiler formasyonu alanlarca yapilmasl gerektigi, aksi 
halde her bolge uzmammn c;alu;lmalanmn Uluslararasl ili~kiler'in 
geli~mesi iC;in faydah olamayacagl one siirtildii. <::ah~taym hedefine 
yogunla~mayan dagmlk bir toplanh oldugu, ama bundan sonraki 
toplantIlarda daha belirli konularda ve daha sonuca yonelik organizas
yon yapIlmasl gerektigi dile getirildi. Buna bagh olarak da, eger 
miifredahn geli~tirilmesine yonelik bir c;all~ma yapIlacaksa bu konuda 
hazlfhkh gelinmesi ve dogrudan bu konu iizerinden tarh~malarm 
yiiriitiilmesi gerektigi soylendi. 

Mustafa AYDIN: RaportOr arkada~lanmlza c;ok te~ekkiir ediyorum. 
$iindi sozii sizlere blfakmak istiyorum. Fakat, daha onemli bir ~ey de 
var ki, 0 da burada olmamlzm nedeni: Ogrenciler. Ogrenci arkada~la
nmlzm da tiim bu konu~ulanlar kar~lsmda dii~lincelerini sormamlZ 
gerekiyor. 

Beh,;im AYTEKiN: Oncelikle herkese merhaba. Siyasal Bilgiler 
Fakiiltesi son simf ogrencisiyim. Oncelikle boyle bir toplanhda 
bulunmaktan hem arkada~lanmm hem de benim son derece mutluluk 
duydugumuzu belirtmek istiyorum. Ele~tirilerimizi iki noktada 
topladlk. Toplanh ile ilgili ele~tirimiz, sizlerin genellikle kendi ki~isel 
deneyimlerinizden yola C;Ikarak kendi iiniversiteleriniz bazmda 
konu~tugu. Bu noktada c;oziime yonelik fikirlerden ziyade, kendi 
iiniversitelerinizde ya~adlgmlz problemleri duyduk. Bu toplantmm bir 
ba~langlC; oimasl baklmmdan bu konunun c;ok fazla onemli olmadlgll11 
ve sorunlann diger toplantIlarda a~Ilacagml dli~iiniiyoruz. KU9kusuz 
9u an iki farkh baku;; aC;ISl ile kar91 kar~lyaYlz. <::iinkii her zaman siz 
kiirsiiniin ote tarafmda ben de bu tarafmdaylm Bunun ic;in, $ule Kut 
HocamlZln da soyledigi gibi ben gelecek 13.000 ki9inin temsilcisi olarak 
konu9uyorum. Bu toplanhdan daha c;ok fayda saglamak adma biz 
burada daha farkh iiniversitelerden ogrenciler olarak bir araya 
gelinmesi gerektigine inamyoruz. $ule HocamlZln verdigi istatistikler 
gerc;ekten bizi biiyiik bir 9a9kmhga ugrath, bu baklmdan biz az ama 
kaliteli ogrenci yakla91m1m benimsiyoruz. Meslek egitimi mi yoksa 
ogrenciyi bilimsel dii9iinmeye itecek bir egitim mi, bizim ic;in iizerinde 
durulan en onemli konulardan biri de buydu. Ben ve arkada91anm 
meslek egitiminden yana degiliz. Bizim istedigimiz, daha ele9tire1, 
standart1a~madan uzak ve farkh ekoller iizerinde dii9iinmeye itecek 
daha sorgulaYIcl bir Uluslararasl ili9kih~r egitimi. Mezun oldugumuzda 
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her ~eye ele~tirel bakabilen, farkhhklara saygl duyabilen ve gerekli 
ho~goriiye sahip bireyler olabilmeyi bekliyoruz. Hepinize <;ok te~ekkiir 
ediyorum. 

Mustafa AYDIN: Asistan arkada~lanmlza da ya~adIldan problemler ile 
ilgili olarak soz vermek gerekiyor. Asistanlann temsilcisi olarak EI<;in 
Aktoprak konu~acak. 

El~in AKTOPRAK: Aslmda ogrenci arkada~lar miifredat ile ilgili, 
farkhhklann tanmmaSl ile ilgili bizim de soylemek istediklerimizi 
vurguladllar. Diger konu~maCllardan oziir dileyerek, $ule Hoca'nm 
konu~masmI <;ok begendigimizi soylemek istiyoruz. $ule Hoca'nm 
konu~masmm bir a<;lh~ konu~masl olmasl gerektigini ve bu konu~ma 
iizerinden tarh~Ilmasl gerektigini dii~iiniiyoruz. SOd maddesi asistan
Ian olarak eger ileride atilmaz da kahrsak bu dersleri verecek asistanlar 
olarak, "Bu dersler nasIl veriliyor, hocalanmlz bu dersleri vermekten 
memnun mu, miifredatm degi~mesini istiyorlar ml, nelerin degi~mesini 
istiyorlar, yabanCl dilde egitim veren hocalanmlz bundan memnunlar 
ml, yiikselme ve atama ko~ullan He ilgili ne dii~iiniiyorlar, Sosyal 
Bilimlerdeki gene 1 degi~imle ilgili olarak ne dii~iiniiyorlar, bunun 
UluslararaSl ili~kilere yanslmasmdan memnunlar ml?" sorularmm 
cevaplanm duymaYl isterdik. Mesela ilhan Hoca ilk ba~ta "Uluslararasl 
ili~kiler degi~iyor mu?" diye bir soru sordu. Bu konu tarh~llmad1. Bu 
sorulann yamtlanmasI bizim ilerdeki akademik hayahmlz a<;lsmdan 
<;ok daha faydah olabilirdi. 

Uluslararasl ili~kilerdnin nasIl olmasI gerektigi en <;ok tarh~llan 
konulardan biriydi. Yani, Uluslararasl ili~kiler egitiminin nasll 
verilmesi gerektiginden ziyade, Uluslararasl ili~kilercinin nasIl olmasl 
gerektigi konu~uldu. isteyen istedigini yapsm, ama se<;ici olsun ve 
farkhhgml gozetsin. Bu noktadan soma farkh bir ~ey soylemek 
miimkiin degil herhalde, <;iinkii "herkes se<;ici olsun" dedikten soma 
oznellik-nesnellik tarh~masma giriyoruz. Ben oznellik taraftan olan bir 
insan olarak bu konuda bir~ey diyemem, bu herkesin kendi tercihidir. 
HocalanmIz da ogrencilerden bir~eyler ahyorlar, biz de ogrenci olarak 
hocalanmlzdan <;ok ~ey ahyoruz. Ama bunu tiiketici-mii~teri 

ili~kisinden ziyade ben somiiren ve somiiriilen ili~kisi olarak kabul 
etmeye razIylm. Ben hocalanmm deneyimini, onlann bilgilerini 
somiireyim; ben hoca olunca da ogrencilerim beni somiirsiin. SBF 
asistanlan temsilcisi olarak degil de, tiim devlet iiniversitelerindeki 
asistanlann sorunlanm bilerek onlar adma da konu~uyorum. SOd diye 
<;ok onemli bir sorunumuz var. 1980 somaSl a~Ildlgl dii~iiniilen ve 

112 



UluslararaSI jli~kiler C;all~tayl 

olu9turulmaya ba9landlgl soylenen bir piramit var. Asistanlarm yavaf;J 
yava9 genif;Jledigi, iistte kadronun kii<;;iildiigii dii;;iiniiliiyor. Bu, sanal 
bir ifade. Devlet iiniversitelerinde altta taban ge1i;;iyor gibi goziikse de, 
SOd maddesi yiiziinden alttan tuglalar siirekli <;;ekiliyor. $imdiye kadar 
Siyasal'da sorunlar ya9anmlyordu, ama yava9 yava~ ya9anabilir. 
Sorunlar bir ~ekilde hallediliyor, ama halledilemeyebilir de. Siyasal bir 
yana, ba;;ka iiniversitelerde bu sorunun halledilemedigini de biliyoruz. 
Bu sorun, Sosyal Bilimler i<;;in onemli, Pen Bilimleri ic;in onemli ve ozel 
olarak Uluslararasl ili9kiler disiplini i<;;in onemli. Biz hayahmlzl bu 
disipline adlyoruz, ama sekiz sene bittiginde ne olacagl belli olmadlgl 
zaman, ufku gormediginiz zaman ne yapacaglmlzl bilmiyoruz. 

Mustafa AYDIN: Saym Duygu Sezer yazdI bir oneri iletti. Once bunu 
okumak istiyorum. Ardmdan sizlere de soz verecegim. 

"Bu toplantmm en onemli yam, istanbul ve Ankara'daki iiniversite
lerle Anadolu'daki iiniversitelerde gorev yapan ogre tim iiyelerini ilk 
kez topluca bir araya getirmesidir. Hepimiz Anadolu iiniversitelerinde 
Uluslararasl ilif;Jkiler'i kurmaya ve gelif;Jtirmeye <;;ah~an arkada~lanmlzm 
ciddi olumsuz ko;;ullar altmda <;;ah~tIklanm ve bu olumsuzluklarm hem 
kendi mesleki geli;;imlerini hem de bilim dalmm geli~mesini engelledi
gini veya zorla~hrdlgml biliyoruz. TabU burada bir genel tablodan 
bahsediliyor ve istisnalan oldugunu da biliyoruz. Toplantmm onemi 
~udur: iki farkh Uluslararasl i1i;;kiler toplulugu arasmda daha yakm 
ili~kiler kurmak. Bunun i<;;in ilk akhma gelen oneri ~u: istanbul ve 
Ankara'daki iiniversitelerin Uluslararasl ili;;kiler boliimleri He Ana
dolu'daki iiniversiteler arasmda kurumsal bag olu~turmak. Bu 
<;;er<;;evede Anadolu'da gorevli Uluslararasl ilif;lkilerci ogretim iiyelerinin 
ikiz iiniversitede ara~hrma yap malan, ders vermeleri saglanmahdlr. 
Konuk ogre tim iiyesinin masraflan da konuk iiniversitece kar~llanma
hdu. ikinci one rim, Anadolu'daki ogre tim iiyelerinin istanbul ve 
Ankara'da diizenledigimiz toplantIlara daha slkhkla davet edilmesi ve 
onlann kahhmlanm kolaylaf?hracak maddi olanaklann saglanmasma 
gayret sarf edilmesi. U<;;iincii olarak da, bu arkada~lann yurtdl~mdaki 
Uluslararasl ili~kiler ile ilgili toplantIlara katliImml kolayla~hracak 
ortamlarm yaratIlmasl." 

<;agn ERHAN: Duygu Hoca'nm bu onerisine ili9kin bir bilgi vereyim. 
TUBiTAK'm yeni ba~lathgl bir uygulama var. Eskiden sadece Pen 
Bilimleri alamna yonelikti, arhk Sosyal Bilimleri de bu kapsama aldllar. 
Ozellikle yeni kurulmu~ iiniversitelerde gorevli ogretim iiyelerinin 
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istanbul ve Ankara universitelerinde 6 ay-1 yll sure i<;in gorev yapmala
rIm maa~lanm da arthrarakte~vik ediyor. 

Nuri YURDUSEV: Duygu Hoca'nm onerileri ve <;agn Hoca'mn 
TUBiTAK'la ilgili verdigi haber <;ok guzel geli~meler. Bir ba~ka 
geli~meyi de ben soyleyeyim. Doktora Sonrasl Araf;ltIrma Programl adl 
altmda ODTU'de yapllan bir proje var. Anadolu'daki universitelerde 
gorevli ogretim uyelerini doktora sonrasmdaki araf;lhrmalan i<;in bir-iki 
yll misafir edecegiz. 

Mustafa AYDIN: Soz isteyen <;ok saYlda arkada~lmlz var. Ersin 
Onulduran'a verelim ilk sozU. 

Ersin ONULDURAN: Bazen resim, heykel gibi guzelliklerin tef;lhir 
edildigi mekanlara gider ve orada bir f;leyin karf;llsmda durursunuz ve 
"Bunu ben neden daha once yapmadlm?" dersiniz. <;agn ve Mus
tafa'nm yaphgl bu <;ahf;ltay da bende oyle bir intiba blrakh. Aslmda, 
ODTU'de 1996 yllmda yapIlan ve buna az benzeyen <;ahf;lmayl saymaz
sak Siyasal Bilgiler Fakultesi'nden biri olarak ben neden bunu 43 
senedir dUf;lunmedim diye haYlflandlm. Kendilerini bir kere daha 
kutluyorum ve <;ef;litli mazeretleri sebebiyle buraya gelemeyen arka
daf;llanmlzm da <;ok f;ley kaybettigini soylemek istiyorum. El<;in 
arkada;>1mlZln da soyledigi gibi, kef;lke bu <;ahf;lma u<; gun surseydi de 
nasIl egitim verilmesi gerektigine de temas edebilseydik. 33 senedir bu 
if;li yaplyorsun, ama neden hala bunun yoklugunu hissediyorsun diye 
sorabilirsiniz. Turkiye'deki universitelerde genellikle konunun nasll ve 
hangi metodla ogretilmesi gerektigi konusunda bir karga~aoldugunu 
dUf;lunmekteyim. Mesela, benim onume gelen bazl <;ahf;lmalarda <;ok 
derinlemesine bir <;ah~ma yapIldlgml goruyorum ama 0 <;ah~ma 

metodolojik baklmdan bilimi ileriye gotiirmuyor, bilgiyi ileri goturu
yor. Yaymlandlgl takdirde, onemli bir ba~ucu kaynagl olacagml, 
kendisinden sonraki <;ah~malara yeni kapllar a<;acagml biliyorum, ama 
bilimi ileri goturen <;ah~malar Turkiye'de <;ok az. Bu konuyu da bir 
ba~ka <;ahf;ltayda konuf;labiliriz. 

Uluslararasl ilif;lkiler'in bir meslege yonelik degil, insam yetif;ltirme 
araCl olarak ogretilmesi gerekir sozlerime yonelik ilter Turan Hocam bir 
f;ley soyledi ve 0 da kafamda yer etti. Biz Turkiye'de yaf;llyoruz, 0 

yuzden de kendi i<;imde de bir ikilem hissediyorum. Acaba, bir yandan 
bunu yaparken, ote yandan da bu insanlara bir kazan<; saglayacak, ne if;l 
yaparsm diye soruldugunda "Her if;li yapanm" f;leklinde cevap 
verdirtmeyecek bir f;leyler de yapmak gerektigini dUf;lunmeye baf;lladlm. 
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Bu naSI! yapIlabilir? Belki yuksek lisansta veya bir sertifika egitiminde 
ba~ka bir ~ey de saglanabilir diye du~unuyorum. 

Eh;:in'in temas ettigi SOd maddesi, aslmda iyi bir maddedir. 0 
mad de, be~ikten mezara aym okulda kalmaYl onlemek amaclyla 
getirilmi~tir. Yani, 18 ya~mda Siyasal'a giren birinin 67 ya~ma kadar 
orada kalmaslm onleyen bir maddedir. Tabii, bu ideal bir diinyanm 
maddesidir. Orada olan ~udur, burada aym ko~ullarda egitimini bitiren 
birisi aym giizellikteki bir ba~ka miiesseseye gidecek ve orada 
kendisine i~ bulacak. Yine aym ko~ullar altmda egitim goren ba~ka 
insanlar, ba~ka miiesseselerde i~ bulacaklar. 0 madde konulurken bu 
one siiriilmii;;ttir, yoksa bu bir klylm maddesi degildir. <::ok te~ekkiir 
ediyorum. 

Alaeddin YAL<;INKAYA: (Konu~manm ilk klsml de~ifre edilemedi.) 
Saym ilter Turan Hocamlzm kitabmda klasikle~mi~ bir ornek var. 
Adamm biri oy kullanml~, evine gitmi~, "Ben siyasetle ugra~mam, 
siyaset kotti bir ~eydir" demi~. Meclis Ba~kammlz ge~enlerde bilgisizce 
bir a~lklama yapt!. Billent Ann<; aym zamanda hukuk<;u bildigim 
kadanyla. ~ule HocamlZln bahsettigi uluslararasl hukuk meselesi 
konusunda ~ok giizel bir ornek ter;;kil ediyor Ann<;'m konu~mas1. 
Boltimtimiiztin bu konuda ciddi anlamda bir sorunu var. Kendi 
iiniversitemde ben Uluslararasl ili~kiler mezunlannm yiiksek lisans 
veya doktorada bu alana yonelmelerini oneriyorum. Bir medeni 
hukuk<;uya, bir idari hukuk<;uya uluslararasl hukuk dersini vermek
tense kendimiz birazC1k <;aba gostererek, bu konuda kafa yorarak, gen<; 
asistanlanmlzl te~vik ederek bu a<;lgl kapatabiliriz. Uluslararasl Hukuk 
dersini vereceksek <;ok iyi hazlrlanmamlz lazlm. Ben bunun <;ok 
faydasml gordtim. Daha once Ege Sorunu ve Ttirk-Yunan ilir;;kileri 
konusunda bir<;ok ara~hrma yapmama ragmen, ge<;en sene bu konuda 
uluslararasl hukuk dersini vermek i<;in hazlrlandlm ve yaklar;;lmlm ve 
baklr;;lm <;ok degir;;ti. (De~ifre edilemedi.) 

Kamer KASIM: Ben de Ersin Hocamm belirttigi gibi, ders konulan ve 
metodu konusunun farkh bir toplanhda tartt;;Ilmasl gerektigini 
dtir;;tintiyorum. Fakat, bunun i<;in onceden hazlrhk yapmamlz gereki
yor. Ben buraya gelmeden once internetten tiniversitelerin ders 
programlan tizerinde bir ara;;hrma yaphm. Bazl iiniversitelerin ders 
programlan birbirine <;ok benziyor. Benzer .iiniversiteler kendi 
deneyimlerini birbirlerine aktarabilirlerse, bu faydah olabilir. ikinci 
gozlemim ;;u oldu, ders saatlerini ve sayllanm fazla buldum. Uluslara
raSl ilir;;kiler disiplini ile dogrudan ilgili olmadlgml dii~tindtigiim 
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pek<;ok ders zorunlu ders olarak iiniversitelerin programlarmda var. 0 
toplanhda bunlar da tarh~Ilabi1ir. Bir de bu tarh~mayl yaparken, onemli 
buldugum bir husus, mezun olan ogrencilerin gorii§lerinin almmasl. 
Acaba hangi program daha i~levsel, Uluslararasl ili§kiler disiplininin 
ogretilmesine yonelik hangisi daha faydah, bu sorgulanabilir. Ben bu 
konuda bir ornek vermek istiyorum. 2000 yIh itibariyle ingiliz iiniver
sitelerinin ders programlanna bakhglmlzda, pek<;ok iiniversitenin 
programmda British Foreign Policy dersinin se<;meli ders oldugunu 
goriiyoruz, olmayan iiniversiteler de vardl. Bizdeki pek<;ok iiniversi
tede Tiirk Dl~ Politikasl zorunlu derstir. Muhasebenin, istatistigin 
zorunlu ders oldugu bir ortamda bunun u<; bir ornek oldugunu 
biliyorum, ama hangi ornek daha iyidir, bunlar tarh~llabilir. Tabii, 
ogretim iiyesi saYIsl ve ogretim iiyelerinin hangi dersleri verebilecegi 
noktasl da programlann olu~turulmasmda mutlaka etkili oluyor. 

Benim belirtmek istedigim bir diger husus, dii~iince iiretim merkez
leri ile ilgili. Bu konuda <::agn'mn kapsamh ve yararh buldugum 
makalesini de okudum. Orad a da belirtildigi gibi, ashnda ~u an 32 
iiniversitemizde Stratejik Ara~hrma Merkezi var. Bunlann pek<;ogu 
tabeladan ibaret ve <;ogunda da Uluslararasl ili~kiler ogretim iiyelerinin 
aktif rol almadlglm goriiyorum. Belki bu merkezlerin daha aktif hale 
getirilmesi ve iiniversitelerdeki Stratejik Ara~brma Merkezleri arasmda 
aktif i~birligi yapIlmasl hem iiniversite a<;lsmdan hem de gene 1 olarak 
bu merkezlerin Uluslararasl ili~kiler disiplinine katkIsl a<;lsmdan 
faydah olacakhr diye dii~iiniiyorum. 

Ethan O(;UT: Benim deginmek istedigim konulara benden once soz 
alan birka<; ki~i degindi. Benim dii~iincem esas itibariyle bu topraklann 
<;ok geni~ ol<;iide bilim adamma, bilimsel <;ah~maya, kalitenin korunma
sma ihtiyaCl oldugu. UluslararaSl ili~kiler egitimi konusuna bakarken 
ozellikle ogrencinin nelerle donahlmasl gerektigi hususunun ele 
ahnacagml dii~iiniiyordum. Diin $ule Hamm'm konu~masmda 

istatistikler verildi, bugiin bir ba~ka kahhmCl bu rakamlann <;ok daha 
fazla olabilecegini soyledi. Ben iki ylldlr iiniversitelerde ogrencilerle 
kar~l kar~lya gelen ve akademik olmayan bir ki~iyim. Dolaylslyla, 
akademiyanm sorunlanndan <;ok, ogrencilerin sorunlanna ve ogrencile
rin nasI1 nitelikler kazandlklarma bakmanm da gerekli oldugunu 
dii~iiniiyorum. <::iinkii kar~lla~hglm ogrenciler arasmda, hele hele son 
smlf ogrencileri arasmda okulu bitirince ne yapacaglz kayglslmn aglr 
bashgml goriiyorum. Ben Ersin Hoca'mn gorii~iine katllmlyorum. 
Tiirkiye gibi bir iilkede iyi dii~iinebilen, ya~adlgl ortaml <;evresini 
dogru degerlendirebilecek donannn saglanmasl iyi bir ~ey, dogru bir 
~ey, ama bizim ogrencilerimizin biiyiik bir klsml, him iiniversite 
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ogrencileri iC;;in de bu gec;;erlidir, adeta bir meslek egitimi umuyorlar. in
san yeti~tirmek ve 0 insanlarm piyasada becerileri He fonksiyonel, faydah 
olabilmelerini saglamak onemli. Samyorum i~in bir mucizesi de bu. 

Akif OKTA Y: (De~ifre edilemedi) 

Esra HATiPOGLU: Klsa bir iki ~ey soyleyecegim. Birincisi, UluslararaSl 
ili~kiler' den mezun olduktan sonra bir slfahmlz olmasl gerektigi. Ben 
bilinc;;li bir tercih yaparak, birc;;ok ki~iyi kar~lma alarak liseden iyi 
derecede mezun olarak sosyal bilimleri sec;;mi~ bir insamm. Fakat, dort 
yll sonra elime aldlglm diplomamda, mutlaka bunu okumahYlm 
dedigim Uluslararasl ili~kiler yerine, "kamu yoneticisi" yazlyordu. 
Uluslararasl ili~kilerden mezun olunca slfat olarak kamu yoneticisi 
olmak buyuk bir hayal kmkhgl idi ve Uluslararasl ili~kiler benim ic;;in 
bir hayat disiplini once bunu soyleyeyim. Bu uygulama hala aym 
~ekilde devam ediyor ve bunun ugra~lslm da ben vermeye devam 
ediyorum. 

ikincisi, ogretim uyesinin mutlaka ve mutlaka ogrenciden geribildirim 
almasl gerektigi ve bunun da yukselme kriterleri arasmda kullamlmasl. 
Ogrenci bizi denetleyemiyor. Ne kadar iyi ders anlathglmlzl, ne kadar 
bilgili oldugumuzu, c;;unku onumuzde gerc;;ekten c;;ok kaliteli ogrenciler 
olabiliyor, ozellikle, yuksek lisans ve doktorada. \=ok farkh 
me~guliyetlerimiz oldugu ic;;in, bunlara yeti~mekte zorlandlglmlzda en 
kolay feda edilebilecek grup ogrenciler ve dersler oluyor. Bizim 
kalitemizi test edebilme ve bize gelecek sene ic;;in uyan ml olur, 
gelecekte yukselme ile ilgili ~eyler mi oIur, bilmiyorum ama kendimizi 
disipline etmemiz ic;;in ba~mda slfat olan hocalanmlzm denetlemesi 
dl~mda bir de ogrencilerimizin buna katkl saglamasl lazlm. \=unku, 
obur llirlu bu i~ yurumuyor. 

Uc;;uncu olarak komplo teorilerine deginecegim. Bunlar uretilmemeli, 
boyle ~eyler yapIlmamah dememiz bizim gelecekle ilgili stratejik 
c;;ah~malar yapmamlzl engelleyebilir. Tabii ki, bilgi temelli olmayanlan 
bundan aYlrmak lazlm, ama gelecege yonelik projeksiyon yapmak ic;;in 
de bunlar gerekli. insanlar acaba komplo teorisi mi yaplyorum diye 
kendilerinden fedakarhk etmek durumunda kalabiliyorlar. Bir diger 
konu, universitelerarasl koordinasyonla ilgili. Gec;;en sene Turkiye'de 
A vrupa c;;ah1?malan nasll yapllmahdlr diye bir projede bulunmu~tum. 
"Turkiye'de Avrupa koleji ac;;Ilsm ml, aC;;llmasm ml", tarh~Ilan konu 
buydu. Bu sorunun uzerinden devam eden projenin sonunda 1?unu fark 
ettik ki, dort universite Avrupa Koleji meselesinde birbirine haber 
vermeden yazl1?lY0r. Bize verilen telkin, bu yaphglmlzl ba~kalarma 
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soylemememiz yonundeydi. Bu, bizim i§birligi yapmamlZl tamamen 
engelleyen bir §ey. Dolaylslyla, ileti§im kopuklugu, sadece Ankara ve 
~stanbul universiteleri ile Anadolu iiniversiteleri arasmda degil, 
Istanbul'da da var. Bu ileti§im kopuklugunun mutlaka giderilmesi 
gerekiyor. 

Giil TURAN: Bir iktisatC;I olsam da, son anda bu c;ah§tayda soz alma 
geregi duydum. Ba§hgmlzl "Turkiye'de iktisat Egitimi <::ah§taYl" olarak 
degi§tirseydiniz, eminim ki tarb§Ilan konular c;ok farkh olmayacakh. 
Benim gorebildigim kadanyla, altyapl sorunlan dedigimiz sorunlar 
iizerine odakiandl c;ah§taymlz. Vakif iiniversiteleri, devlet iiniversiteleri 
aynml iizerinde duruldu, usiuptan, ic;erikten bahsedildi. Bunlar bizim 
akademik camiamlzm temel sorunlandlr. Ben egitimin yaygmla§hnl
masl taraftanYlm ve daha dar ve sec;ici olmanm sakmcalan oldugunu 
dii§iiniiyorum. Universite egitimi alacak ogrencilere egitimin kapsaml
m geni~ tutmalanm oneriyorum ve yiiksek lisans ve doktora prog
ramlarmda bu egitimin uygulanmasl gerektigini dii§unuyorum. Burada 
yapllml§ olan sunumlarda sadece lisanstan mezun ogrenci saYlsmm 
yams Ira, master ve doktora ogrenci saYlslmn da verilmesi ve bu 
mezunlarm hangi alanlara yoneldiginin de belirtilmesi faydah olabi
lirdi. Bundan sonraki c;ah§taylarla ilgili bir onerim olacak. ilgi alanlan 
yakm, ozellikle iktisat, hukuk ve tarih alamnda da ihtisasla§ml§ 
kigilerin buraya c;agnlmasl faydah olabilir. <::iinkii, Uluslararasl i1i§kiler 
ile iktisat yan yana ve aralarmdaki smir c;ok kiic;iik. Te§ekkur ediyorum. 

tHer TURAN: Ben yapIlabilir i§ler nelerdir diye bir soru sordum 
kendime. <::unkii, burada soylenenlerin c;ogu sadece ifade olarak 
kalmaya mahkum oneriler. <::iinku, biitiin Turkiye'yi nizama sokmak 
gibi bir imkana, hatta kendi camiamlZl nizama sokmak gibi bir imkana 
sahip olmadlglmlzl biliyorum. Bu baklmdan, yapIlabilirligi olan i§ler 
nelerdir? Bir tanesi, miifredat geli§tirme. Bunu gelecekteki toplanhlarda 
da ele alabiliriz. ikincisi, uzerinde c;ok az ele ahnsa da ders kitabl 
uretimi konusunda c;ah§malar yapmamlz lazlm. Belki buna ek olarak, 
baZl onemli yurtdl§l kitaplarm c;evirisinin saglanmasl ve camiamlzm 
istifadesine sunulmasmda fayda olabilir. Bunun dl§mda, ortak bilimsel 
faaliyetlerin yogunla§hnlmasl ic;in neler yapabiliriz, ne gibikongreler, 
konferanslar diizenleyebiliriz, bunun iizerinde durulmasl laZlffi. 

Biraz temas edildi, siireli yaymlar uretimi meselesi de var. Bunun 
uzerinde de daha fazla durmak istiyorum, bu sadece bir yaym i§i de gil, 
bu yayml destekleme i§i. Yaym yapmamn en zor tarafl finansmandan 
ziyade dogru duzgun yazi bulmakhr. Aynca, yine dile getirildigi gibi, 
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baZl ~ahsiyetlere "YaZInlZl basamaylz" demektir. Belki ara;;tmlmasl 
gereken konu listesi de hazlrlayabiliriz arkadaglanmlza tavsiye etmek 
i<;in. A ynca, camia i<;in dayamgma ara<;lanmn ge1i;;tirilmesi gerek. 
Hangi konuda kimlere bagvurulabilecek, galiba bu <;aba da ba;;ladl. 
Sozlerimi bu pratik onerilerle tamamlayacaglm. Birgey daha soylemek 
istiyorum, ger<;ekten Mustafa ve <;agn'mn yaptIgl ig hepimizin tegekkiir 
etmesi gereken bir ig. Son bir;;ey soylemek istiyorum. Benimle 
toplanttya kahlanlar genellikle dortliiklerimi bilirler. Bunlar hece vezni 
iizerinden dortliiklerdir. isterseniz soma, isterseniz ;;imdi okuyaYlm. 

Mustafa AYDIN: $imdi okuyun., 

ilter TURAN: 

71(j~ Ai)1tI{..J WVt6r}'f!16 

CFLSt'-; ulEmfil Pi tLfrA'L. 

((INtrA -I). if~ jf[i (}liZ Qr~'1 J {asal m~flQ5Ihit 
1'M~2u!-;U. n11af5I1.dwnuz- *~f)SI h!r;/M 1 rk IS tcJJ 
(V1taf-u tfrak MOr tJ,d~ Icc/; effi M~ 
MarsurJ- Iva. u'tre i!1Ir[ I~'l- Je~ 
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CELSE-i ULEMA rUL ALAKAT-I DEVLETiYYE Fi ILGAZ 

Mevzu-u i~tigalimiz ars-l'lusal miinasibat 

Menzul-u maksudumuz tedris'iil'ilm'de lslahat 

Miilk-ii Etrak her yandan icab etti ulema 

Maksud icra iizre ettik Ilgaz seyahat 

Sanma tek celse eder derde kifayet 

Biri a<;;sa bir derdi, herkes eder sirayet 

Klsa siire bize yetmez, uzun sohbet etmeli 

Vakti uygun kullanmak' <;;in lazlmdir dirayet 

Mustafa'yla \=agn etti bize riyaset 

Ek toplanh isteriik, sokmez bize mazeret 

$imdiden soyleyin ki, hemen plam yapahm 

Biz olmasak kurtulmaz sonra ilm'ii siyaset 

Arz-l te~ekkiirat ederim. 

Mustafa A YDIN: Te~ekkiir ediyoruz saym hocam. 3' er dakikalarla 
hIzla devam ediyoruz. Turhan FIrat. 

Turhan FIRAT: Benim de bir onerim olacak. Bu yararh toplantmm 
devammm da gelmesi gerekecek. Bu ~ekilde Uiuslararasl ili~ki1er 
<;;ah~malan ve egitimi konusunda akademi diinyasmm sorunlan ortaya 
konmur;; olacak, yapllmasl gereken hususlar tespit edilecek diye 
dii$iiniiyorum. Bu toplanhyl bir hazlrhk toplanhsi gibi de gormek 
miimkiin. Onerim ileriye doniik: Bu toplanhlardan sonra daha geni$ 
kahhmh bir toplanh diizenlenmesi ve 0 toplanttda sadece akademis
yenlerin degil, biirokrasi, siyasi otorite ve medyadan da katlhmcllann 
oimasi. Bu $ekilde akademi diinyasmda iyiyi bulmaya <;;ah$lrken, dl$ 
diinyadan yani basm, siyasi partiler, biirokrasiden de gelecek olumlu 
oneriler de ortaya <;;lkar. Ozetle soylersek, bu toplanhlarm bir iki <;;ah$ma 
ile sonu<;;lanmasl, ondan sonra da daha geni$ kahhmh bir toplanh ile 
<;;ah$malan sonu<;;landlrma onerisinde bulunuyorum. Te$ekkiir ederim. 

120 



UluslararaSl ili§kiler <;al!§taYl 

Atila ERALP: Bu toplanh He diin konu~tugurnuz Uluslararasl ili~kiler 
alamnda carnianm geli~~esi aC;lsmdan c;ok faydah ve onernli bir adlrn 
atIldl diye dii~iiniiyorum. Uluslararasl ili~kiler camiasmm geli~mesi 
aC;lsmdan burada c;ok giizel bir odarn olu~tu. Bu c;ok iyi bir ba~langlC;. 
Bunu devarn ettirrnerniz gerekiyor, tabii nasll devam ettirecegirniz en 
onernli sorunlardan birisi. C:=iinkii, hepirnizin de bildigi gibi biz giizel 
ba~laflz, arna devarn ettirrnekte zorluklar olur. Bir iki tane one rim 
olacak. Biz her yll ODTiJ'de Uluslararasl ili~kiler Kongresi diizenliyo
ruz. Bundaki amaClmlZ da zaten carnia olu~turrnak ve birc;ok konuyu 
payla~rnak. Bu seneki kongrernize tUrn arkada~lanmlzl bekliyoruz. Bu 
kongrenin ic;inde burada konu~tugurnuz konularla ilgili bir otururn 
diizenleyebiliriz. 

Carniayl olu~turrnak i<;in ili~kileri arthrrnarnlZ lazlrn, degi~irni art
hrrnarnlZ lazlm. Duygu Hoca'nm dile getirdigi ei?le~tirrne projesi, 
C:=agn'nm dile getirdigi TUBiTAK'm giizel olanaklar saglarnasl, bizirn 
iiniversiternizdeki doktora somaSl projeler, bunlarm hepsi bu degi~irni 
yaratrnak ve carnia olu~turmak aC;lsmdan onernli. 

~aban c;AU~: Derneklei?me konusuna bir kere daha ternas etrnek 
istiyorurn. Miifredat degii?irni ile Sokrates prograrnml goz oniine alarak 
bir c;ah~rna yapllabilir, sadece Tiirkiye boyutunu diii?iinerek degil, 
uluslararasl boyutunu da dii~iinerek. Diinkii tartlf~malardan hareketle, 
ozellikle seviye, objektiflik ve stand art konusunda bir one rim olacak. 
Klsrnen uygulamyor arna, External Examiner sisterninin uygulanrnasml 
ve lisans diizeyinde de yaygmla~tmlrnasl gerektigini dii~iiniiyorurn. 
Degi~irn prograrnl ile ilgili olarak, Erasmus benzeri bir degi~irni burada 
giinderne getirmek istiyorurn ben, sadece ogretirn iiyelerinin de gil, 
ogrencileri de bir donem degi~ebilecegirniz bir prograrnm uygun 
olacagml dii~iiniiyorum. 

idris BAL: Ben iiC; konuya ternas edecegirn. Oncelikle, Uluslararasl 
i1i~kiler disiplininden bahsederken zannediyorurn, iktisat klsrnma pek 
deginrnedik, yani Siyaset tarnarn, Hukuk tarnarn, Tarih tarnarn, fakat 
iktisat klsrnma da deginilmesi gerekiyordu. Ozellikle pratige bakhgl
mlzda ternel dinarniklerden, belki de en onernli dinamiklerden birinin 
iktisat oldugunu goriiriiz. Klsrnen deginilse de bu yeterli degildi. Diger 
tarh~rna konusu ~u oldu: Az ve sec;i1rni~ ogrenciye rni iyi egitirn 
verilrneli, yoksa daha geni~ ogrenci kitlesine rni egitirn verilrneli? 
Sam yo rum, bu nokta egitirnden beklenen arna<;, hedefle ilgili. Ekrnek 
kaplsl oldugu ic;in rni egitirn, yoksa bir vizyon geli~tirrnek ic;in rni 
egitirn? Ben de Giil Hocarn gibi, ikincisine aglrhk veriyorurn, yani 
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burada onemli olan insanlarm vizyonunu geli~tirmek. U~iindisii, diin 
birka~ arkada~ gece ge~ saatlere kadar sohbet etme imkam bulduk. 
Konu~tugumuz konulardan birisi de ~uydu: Yiiksek lisanstan ba~laya
rak profesorliige kadar objektif kriterlerin olmadlg1 ve bunun da ciddi 
adaletsizlikiere ve sorunlara yol a~hg1. Disiplin i~inde kurumsalla~ma 
ve objektif kriterlerin oimasl <;:ok onemli. 

Haluk GUNUGUR: Te~ekkiir ediyorum Saym Ba~kan. iki ~ey soyleye
cegim. Bir, biliyorsunuz Tiirkiye-Avrupa Dernegi Genel Ba~kanhgi 
gorevim siiriiyor. Sizleri dernekte sadece akademik olarak degil, sivil 
toplum olarak da bekliyorum. Bu dernege iiye olmak istiyorsamz 
benimle baglanhya ge~ebilirsiniz. ikinci olarak, diin Sevgili $ule 
Hukuk'la ilgili ~ok onemli bir ~ey soyledi, 0 kadar giizel konu~tu ki 
hareket noktasl olmaya devam ediyor, Ege konusunda bir Uluslararasl 
ili~kilercinin yorum yapmasl i~in, Ege sorunlarma bakl~l, Deniz 
Hukuku Sozle~mesini ~ok iyi bilmesi gerekir dedi. Buna paralel bir 
ornek vererek sozlerimi baghyorum. Zaman zaman Avrupa Birligi 
Tiirkiye'yi ele~tirir, farkh emik gruplara sahip ~lkar, farkh yapllann 
gii<;lendirilmesi gerektigini soyler, ki biz buna da FlNeden i<; i~lerimize 
kan~nyorsun?1f diye kIzanz. Biz bunu Kiirt Sorunu olarak da algIlanz, 
halbuki bilir miyiz ki Avrupa Toplulugu'nu kuran anla~manm 151. 
maddesinde ne yazdlgml, bunu eger bilirsek konuya <;:ok daha farkh 
yakla~lf1z. Orada ne diyor? Orada ~unu soyliiyor: A vrupa Birligi iiye 
iilkelerde emik yapllara, gereken her tiir maddi manevi destegi verir ve 
bu yapllann korunmasma Avrupa'mn geni~ligi, zenginligi a<;:lsmdan 
zorunlu olarak yakla~lr. Bu, Avrupa Hukuku'nun temel maddelerinden 
birisidir. Bu hukuki yaplyl bilip de yorum yaphglmlz zaman ~ok daha 
farkh olur. Bize ters gelebilir bu yapllan, ama bilmemiz gerekir ki, bu 
A vrupa Birligi i<;:in hukuki bir gereklilik. Bunun hukukun iyi bilinmesi 
gerektigini vurgulamak i~in ozellikle alhm ~iziyorum. 

Yelda DEMiRAG: Biz Ba~kent Universitesi'nden gelen arkada~lmla 
buraya gelmeden once kendi iiniversitemizle birlikte 10 iiniversitenin 
ders programlanm kar~da~tIrml~tIk ve mezun ogrencilerimizin 
nerelerde ~ah~hgmi ara~hrml~hk. Bununla ilgili verilerimizi arhk diger 
~ah~taylarda giindeme getiririz. Geribildirimler konusunda bir~ey 

soylemek istiyorum, bizim iiniversitemizde ~oyle bir uyguiamamiz var: 
Arkada~lara her donemin sonunda bir anket diizenlenerek geri bildirim 
ahmyor ve puanlamyor. Bu puanlamada ilk ii<;:e giren internette 
yaymlamyor. Bu da benim uyguianmasmi tavsiye edebilecegim bir~ey. 
Egitim dilinin ne oimasl gerektigi konusunda, yine kendi iiniversitem
den ornek vereyim, bizim egitim dilimiz Tiirk<;:e. Fakat, ogrencilere ~ok 
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yogun bir ingilizce dil programl veriliyor. Bunun yamnda, kredisiz 
olarak dil merkezimizde istedigi herhangi bir ikinci dili almasl 
sagJamyor. Mezunlanmlzm arasmda goruyoruz, Dl~i~leri Bakanhgma 

!d;jgimiz. ogrencimiz oldu, TOEFL ve KPDS'de iyi ~onu<;:lar 
,; Il/nL, yani Ingilizce egitim vermesek de yogunla~tmlml~ Ingilizce 

egitimi He ogrencilerimizin ingilizcelerini de geli~tiriyoruz. Boylece, 
mezun olduklannda hem iyi derecede Turk<;:e yazma kabiliyeti 
kazamyorlar hem de ingilizce smavlarmda ba~anh olabiliyorlar. Bir de, 
~aban Hoca'nm Erasmus'un Turkiye uyarlamasl konusunda ben de 
hemfikirim. 

Mustafa AYDIN: Bence bu toplanh <;:ok onemliydi, ama bu toplanhya 
yuklenebileceginden c;ok fazla bir misyon da bi<;:memek gerekiyor. Bazl 
arkada~lanmlz <;:ok ciddiye aldIlar ve yapIlandan <;:ok, yapIlamayanlar 
konusunda endi~e ic;indeler: "Niye ~u konu~ulmadl, niye bu 
konu~ulmadl, ke~ke derine gitseydik, her ~eyi <;:ozseydik ... ". Evet, 
her~eyi ele ahp <;:ozseydik, <;:ok guzel olurdu. Fakat, bu ~ekilde konuya 
yakla~lrsak, ~imdiye kadar kahldlglmlz hemen tUm toplanhlann 
yetersiz olduklanm soylememiz gerekir. Hepsinde daha fazla toplanh 
yapIlma ihtiyaCl yard!. Fakat bu yapIlan toplantmm ba~anslzhgma 
degil, ba~ansma i~arettir. 0 nedenle ben <;:ok onemsiyorum bu 
toplanhYl, onemi de buraya gelmi~ oImamz. Hepimizin birarada 
burada olmasl. Bu ilk adlmdl. ~imdi bu ger<;:ekle~tigine gore diger 
adlmlan atabiliriz. 

Bugun burada dile getirilen onerileri kaydettik, onlarm izinden 
gitmeye <;:ah~acaglz. Burada bir yanh~ var, 0 da tekelle~me yanh~l. Bu 
i~insurekli olarak Siyasal Bilgiler FakUltesi'nce yapllmasl zorunlu degil. 
Bunun yaygmla~tmlmasl gerekiyor. Biz bunu yapanz, gorevden 
ka<;:hglm ic;:in konu~muyorum. Yapacaglz, gayret edecegiz, biz bunu 
surdurecegiz, ama siz de buna paraleI ba~ka ~eyler yapm ki, 
<;:ah~malanmlz daha verimli olsun. 0 yuzden sizin kahhmmlZ <;:ok 
onemli. Atila Hoca'mn surekli vurguladlgl camia olmak (ki ben ona 
"hayali cemaatler" kavrammdan vola <;:lkarak II cemaat olmak" 
diyecegim) i<;:in bir demek olmasl gerekiyor ve bu baklmdan da 
Uluslararasl ili~kiler Konseyi'ne katkdannlZl bekliyoruz. 

<;;agn ERHAN: Buraya geldiginiz ve katkI sagladlgmlz i<;:in te~ekkur 
etmek istiyorum. Ger<;:ekten de uzun suredir yap 11 mayan bir i~ ilk kez 
ger<;:ekle~tirilmi~ oldu. Sizler de bunu altml <;:izerek soylediniz. Biz 
elimizden geldigince, sizlerin de destegiyle, bundan soma da bir araya 
gelme arzusundaYlz. ~imdi, ozel te~ekkur zorunlulugu hissediyorum. 
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Bu toplantmm ger<;;ekle~mesine dogrudan dogruya katklsl olaniar var 
Biz bu toplantmm yapllmasl i<;;in Mustafa He Ankara Universitesi 
RektOru Prof. Dr. Nusret Aras'm yanma gittigimizde Nusret Bev. 
inamlmaz heyeean duydu ve Ilgaz Dagl tesislerinin boyle bir topl 
ev sahipligi yapmasmm yanmda, Ankara Universitesi bunyesin\)..-.: 
bolUmun boyle bir toplantlya ev sahipligi yapmasmdan da buyuk bir 
gurur duydugunu belirtti. Keza, Siyasal Bilgiler FakUltesi Dekam Prof. 
Dr. Celal Gole'ye tum giri~imlerimizde yammlzda oldugu i<;;in ozellikle 
te~ekkur etmek istiyorum. Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi bu 
faaliyeti maddi olarak destekledi. Rifat Bey baf,'ta olmak uzere, Genel 
Sekreter ismail Bey'e aynca tef,'ekkur etmek isterim. Sizlere sundu
gumuz Uluslararasl jli§kiler dergisi FORSNET ~irketinin katkIlanyla 
<;lkartlhyor, onlara da tef,'ekkur ediyorum. Uluslararasl ili~kiler Konseyi 
Ba;;kam mazereti dolaylslyla burada degil ama tUm bu faaliyetlerin 
altyaplslm hazlrlamakta destek oldu bizlere. Yonetim kurulu uye
lerimizden burada bulunan Turhan Flrat'a ve GUlden Ozel'e bu 
anlamda te~ekkur ediyorum. TabU, Orner Kurk<;uoglu, Meliha 
Altum~lk, Cern Oguz ve Erdem Denk aramlzda degiller ama diger ar
kada;;lanma da tef,'ekkur ediyorum. Organizasyon Komitesi inamlmaz 
bir i~ ba~ard1. Binlerce ki~ilik bir toplantJ yapmlyoruz ama, bir araya 
getirilmesi <;;ok zor bir grubu biraraya getirdigimizi du~unuyoruz. Bu 
anlamda, Ara~hrma Gorevlileri Sinem A<;lkme~e, El<;;in Aktoprak, 
Nazan Bedirhanoglu, Ersin Embel, Gokhan Erdem, Fulya Ereker ve 
uzman arkada~lmlz Erhan Akdemir, ogrenci arkada~lanmlzBel<;;in, 
Bureu, Aysu, Tunahan, Almula ve Eee'ye <;ok <;;ok te~ekkur ediyoruz. 
Siyasal BilgHer Fakultesi Uluslararasl ili§kHer BolUm Ba§kam Ersin 
Onulduran'a da buraya geldigi ve a<;lh§ta ve toplant! boyunca yaphgl 
katkllar i<;in te~ekkur ediyoruz. RaportOr arkada~lanmlz C:=mar, Emel, 
Mitat onlar 'da her zaman destek oluyorlar. Son olarak, hepimize bir 
kitap hediye ettigi i<;in idris'e de te~ekkurler. Umanm seneye daha 
geni;; bir kitle He tekrar bir arada oluruz. 
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