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Noktasız Derg�, ne akadem�n�n
f�ld�ş� kuleler�ne kapanan ne de
sokağın gel�p geç�c�
gündemler�ne kapılan b�r grup
ün�vers�te öğrenc�s�n�n
g�r�ş�mler�yle, 2020 yılının
başında kuruldu.  İnsana ve
dünyaya da�r kaygıların
alevlend�rd�ğ� düşünce
üret�m�n�n somutlaşmış hâl�
olan derg�, düşüncen�n
d�yalekt�ğ�n� yansıttığına
�nanılarak “noktasız” adını aldı.
N�tek�m tar�he nokta
koyulamaz, karşıtların çatışkısı
noktasızdır. Bu noktasız sürec�n
�çer�s�nde Noktasız Derg�,
çağının sey�rc�ler� değ�l,
özneler� olma amacıyla kalem�n�
s�lahı bellem�ş k�ş�ler�n
yapıtlarını yayımlamayı
kend�s�ne amaç ed�nd�.
Çabamızın evrensel düşünce
m�rasına ulusal b�r katkı
olmasını umuyoruz.
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gözler�nden kurtularak bu görmey�
gerçekleşt�rmeye yönelm�şt�r. İşte bu taşlarla
bezel� soğuk ve fırtınalı yollarda �lerlerken
“gerçek”l�ğ� gösterecek şey “Gerçekler�n tümünü
anlamaya mukted�r m�y�m?” sorusudur. B�r
bakıma bu soru �ç�n o yola güneş g�b� doğan
Baudr�llard, s�mülasyon teor�s� �le çağımızda
yaşam prat�ğ�n�n hızla dönüştüğü post-modern
“Batı dünyasına” da�r eleşt�rel b�r anal�z ortaya
koyar. Baudr�llard bu anal�z�nde gerçekl�ğ�n yok
oluşunun s�nyaller�n� ver�r ancak bu yok oluştan
kastı ontoloj�k b�r boyuttan z�yade b�r gerçekl�k
olarak algılanmak �stenen görünümün
sahtel�ğ�d�r. Aslında bu ep�stemen�n �çer�s�nde
gözümüzü örten perde, “ney� b�leb�l�r�z”�n
cevabını vermekle aralanab�l�r. “Ben k�m�m?”,
“Neredey�m?” ve “Ne �ç�n varım?” sorularına
ver�len her cevap aslında b�r s�mülakrdan
�barett�r. S�mülakrın tanımını, b�r gerçekl�k
bazında algılanmak �stenen görünüm olarak
alırsak bu noktada �nsanın kend�s�n� b�lmes�
aslında mümkün değ�ld�r. Akab�nde varoluşçulara
göre de mümkün olmadığı g�b� A. Camus’nün
f�kr�yatına h�taben de bu arayış b�r “kısır oyun”
olarak n�telend�r�l�r. “Pek� bu oyunda b�ze düşen
ne?” sorusu kulaklarımızda yankılanırken buna
ver�lecek en �y� cevap “Bu hayat sandığımız s�mü-

lasyonda, mesele -mış g�b� yapmak değ�l,
‘gerçekm�ş g�b� yapmak’ durumunda ‘-mış g�b�’
yapıyor olmanın gerçekl�ğ�n� kabul etmekt�r.”
olur. Aslında gerçek kaybolmuştur. S�mülakr
gerçekl�ğ�n ta kend�s�d�r. Bu dünya �ç�n gerçekl�k,
düşünen ve sorgulayan her �nsan �ç�n b�r
soluklanma alanıdır. Bundan fazlası �ç�n
beklent�ler�n� yükseltmek �nsanoğlunu
hayvanlardan ayıran �stenç kavramının
baltalanmasına sebeb�yet verecekt�r.
    Esasında varoluşumuzun uçup g�den ş�md�k�
zaman dışında dayanab�lecek b�r temel� yoktur.
Bu temel�n var olmayışı b�ze sunulan s�m-�ç�
kavramların �çer�s�nde b�r kabul ed�ş doğurur. Bu 

KAFESİN BİRİ, BİR KUŞ
ARAMAYA ÇIKTI

İ
İnsanoğlu varoluşundan �t�baren ömrünü kend�n� b�lmek dürtüsü �ç�nde, “Ben k�m�m?” sorusuna
cevap arayarak geç�r�r. Bu, sevg�yle beslenen zorlu b�r hak�kat arayışı olması bakımından meşakkatl� ve
d�nam�k b�r süreçt�r. Bazılarımız bunu t�nsel boyutta tatm�nle ararken bazılarımız �se materyal�st
yollardan yürümey� seçer. Nasıl k� Te�res�as, görmeyen gözler� �le her şey� görüyorsa, O�d�pus da gören
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�ç�n b�çt�ğ� bütün h�sler varoluşunuzun pusulası
olma n�tel�ğ� taşımaz. Tab�� kend�n�z �ç�n b�r
pusula arıyor �sen�z… Sylv�a bu pusulanın peş�nde
savaşını vererek farkındalığın ağırlığını
omuzlarında taşıyan genç b�r kadın �d�. Onun
fanusu herkesten farklı olarak sırçadandı. Çünkü
bu cehennem onun gözünde b�lmemes� gerekt�ğ�
kadar şeffaflık taşırdı… Fırtınalı yolları süzülerek
geçen b�r kuş olmak amacıyla kafes�ne
yakalanmayan her özgür bey�n �ç�n son b�r
serzen�ş olarak Namık Kemal’�n d�zeler� �le
b�t�rmek gerek�rse…
 

“Yüksel k� yer�n bu yer değ�ld�r,
Dünyaya gelmek hüner değ�ld�r…”

 
KAYNAKÇA
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Kırmızı Ked� Yayınev�, 2012.
 
Schopenhauer, Arthur. Dünyanın Istırabı Üzer�ne,
çev. Ferhat Jak İçöz, ed. En�s Köksaldı, 1. baskı,
Eps�lon Yayınev�, 2018.
 
 
 
 

ön kabul altında yatan serzen�ş Schopenhauer’un
da ded�ğ� g�b� “kes�nt�s�z harekett�r”. Ona göre bu
durum dağdan aşağı koşan b�r adamın g�d�şatına
benzer; adam durmaya çalışırsa düşer, ayakta
kalmanın tek yolu �se koşmaya devam etmekt�r.¹
Bu nedenle hareket ve kaos, varoluşun temel�d�r.
Ancak h�çb�r zaman �spatı değ�ld�r. Çünkü
�nsanoğlu gerçekler�n tümünü anlamaya mukted�r
olarak var olmamıştır. Kuşkusuz k� bu tür
mülahazaların �çer�s�nde �spat aramak sonsuz b�r
den�zde l�mana d�reğ� kırılmış halde g�tmeye
benzer. Z�ra ne doğumumuzdan önces� ne de
ölümümüzden sonrası �ç�n b�r f�kr�m�z�n
olduğunu varsayarsak b�l�nc�m�z âdeta
yaşadığımız anı aydınlatan b�r ş�mşek g�b� yanıp
etk�s�n� kaybeder. B�z �se ger�s�nde bıraktığı
yağmurun altında z�h�nler�m�z�n ıslanmasına �z�n
ver�r�z. Sank� kötü b�r güç, ötes� ve ber�s� �ç�n b�ze
ışık olacak her şey� el�yle kapatmış da bu
körlemes�ne arayışımızda her duvara çarpışımızı
key�fle seyreder g�b�… Aslında bu halde hayatı
tahammül ed�leb�l�r kılan şey bu s�mülakrın
(dünya sandığımız şey�n) cehennem�n ta kend�s�,
�nsanların da bu cehennemdek� şeytanlar
olduğunu �çten �çe b�l�ş�m�zden kaynaklanır.
      Tüm bu kavramları kend� �ç�nde özetleyen
traj�k yaşamı ve �nt�harıyla tanınan Sylv�a Plath
�ç�nde sıkıştığı s�mülakr �ç�n Sırça Fanus k�tabında
şunları bet�mler:
“Sırça fanusun �ç�nde ölü b�r bebek g�b� tıkanıp
kalmış b�r� �ç�n dünyanın kend�s� kötü b�r düştür.
B�r gün b�r yerde o boğucu çarpıtmalarıyla sırça
fanusun yen�den üzer�me �nmeyeceğ�n� nasıl
b�leb�l�rd�m?”²
    Sözün özü, �ç�nde bulunduğunuz bu büyük
fanus (!) �ster altından �ster elmastan olsun s�z�n
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¹ Arthur Schopenhauer, Dünyanın Istırabı Üzer�ne, çev. Ferhat Jak İçöz, ed. En�s Köksaldı, İstanbul: Eps�lon Yayınev�, Ocak 2018, s. 28.
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Dönem� olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde
yapılan yen�l�kler�n, hem devlet prat�ğ� hem de
gelecek nes�ller�n şek�llenmes� açısından, en
öneml�ler�nden b�r� “eğ�t�m” alanındadır. Eğ�t�m
alanında yapılan yen�l�klerden b�r� olan “köy
enst�tüler�”n�n, Alman İdeal�zm�n�n yapıtaşları
arasında anılan Johann Gottl�eb F�chte’n�n
Berl�n’�n �şgal�nden sonra, “Alman Ulusuna
Söylevler” başlığı �le ulusuna verd�ğ� on dört ateşl�
söylevde “yen� eğ�t�m” olarak bahsett�ğ� eğ�t�m
s�stem� �le büyük ölçüde örtüştüğü görülmekted�r. 
   Johann Gottl�eb F�chte, Berl�n’�n �şgal
ed�lmes�yle b�rl�kte kürsüsünde Alman ulusunun
b�rleş�p esk� günler�ne daha kuvvetl� dönmes�
amacını d�le get�rm�şt�r. Alman ulusunun esk�
günler�ne daha kuvvetl� b�r şek�lde dönmes�n�
sağlamanın yolu �se eğ�t�m s�stem�n� yen�lemekten
geçer. Bu yol uzun soluklu olsa da d�ğer pek çok
yola göre sağlam b�r yoldur. Çünkü asker� yoldan
veya d�ğer yollardan Almanya kurtulsa, Alman
ulusu esk�s�nden daha kuvvetl� olsa b�le eğ�t�m�n
aynılığından, dolayısıyla eks�kl�ğ�nden refah çok
uzun sürmeyecekt�r. “F�chte’ye göre m�llet�n
yen�den ayağa kalkması �ç�n yapılacak �lk şey, esk�
eğ�t�m s�stem�n�n baştan aşağı reforme ed�lmes�
ve bu yen� eğ�t�m s�stem�n�n anayasada ‘m�ll�
eğ�t�m’ olarak yer almasıdır."¹

F�chte, yen� eğ�t�m� esk� eğ�t�m� eleşt�rerek d�le
get�r�r. O, esk� eğ�t�m�n ezbere dayalı, ahlak�
eğ�t�mden uzak, sadece al�m yet�şt�rmek �ç�n
olduğunu, öğrenc�ler� düşünmeye sevk etmed�ğ�n�
vurgular. F�chte’ye göre yen� eğ�t�m �se öğrenc�n�n
ezber yapmadığı, yaşarken öğrend�ğ�, aklı
merkeze aldığı, ahlaklı ve terb�yel� olduğu b�r
s�stemd�r.
F�chte’n�n yen� eğ�t�m olarak öne sürdüğü eğ�t�m
s�stem� m�ll�yetç� temellere dayanmaktadır.
Vatanını ve m�llet�n� seven, ego�zme karşı b�r nes�l
yet�şt�rmek m�ll� b�rl�k ve beraberl�k �ç�n gerekl� ön
koşuldur.
     Genel olarak F�chte’n�n eğ�t�m felsefes�nden
bahsedecek olursak, bu felsefeye göre “…ego�zmden
uzak, m�ll�yetç� düşüncey� ben�msem�ş gençler dışa
kapalı b�r eğ�t�m s�stem�n�n �ç�nde yet�şt�r�lmel�d�r. …
Öğrenme sürec�ndek� entelektüel gel�ş�m dışında
çocuklar, ayrıca beden eğ�t�m� ve mekan�k esastak�
çalışmalar yaparlar. Bu çalışmaların b�r kısmı el
zanaatları ve tarım alanlarındak� �deal b�ç�mdek�
çalışmalardan oluşur.”²

CUMHURİYET DÖNEMİ KÖY
ENSTİTÜLERİNDE FICHTE İZLERİ

M
eşrut�yet’�n �lanından sonra Osmanlı
Devlet�’n�n yer�ne kurulan Türk�ye
Cumhur�yet� dönem�, Cumhur�yet

Buse GÜRELİ

¹ Arslan Topakkaya, F�chte, İstanbul: Say Yayıncılık, 2011, s. 133 
² Veysel Sönmez, Eğ�t�m Felsefes�, Ankara: Anı Yayıncılık, 2019, s. 252
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Eğ�t�m� sağlayan, düzenleyen devlett�r. Dolayısıyla
devlet�n amacı, m�ll� güvenl�k ve refahı sağlamak
�ç�n eğ�t�m� m�ll� temellere dayandırmaktır.
Eğ�t�m�n m�ll�yetç� temellere dayanması, m�ll�
b�rl�k ve beraberl�k �ç�n gerekl�d�r. F�chte’n�n
yaşadığı dönem� ve köy enst�tüler� dönem�n� göz
önüne alacak olursak her �k� dönem de
�mparatorlukların yıkıldığı, ulus devletler�n boy
göstermeye başladığı döneme tekabül etmekted�r.
Dolayısıyla F�chte’n�n amacı �le Köy Enst�tüler�n�n
amacı, m�ll� b�rl�k ve beraberl�ğ� eğ�t�m aracılığıyla
sağlamak ve bunun �ç�n m�llet� n�tel�kl� hale
get�rmek bakımından ortaktır.
       Köy Enst�tüler� 1940 yılında M�ll� Eğ�t�m
Bakanı Hasan Al� Yücel ve İlköğret�m Genel
Müdürü İsma�l Hakkı Tonguç’un önderl�ğ�nde
açılmıştır. Köy Enst�tüler�n�n açılmasında yol
göster�c� olan �se b�zzat Mustafa Kemal Atatürk’ün
Dewey’� Türk�ye’ye çağırması ve eğ�t�m alanında
�ncelemeler yapmasını �stemes�d�r. Dewey, yaptığı
�ncelemeler sonucunda b�r rapor hazırlamıştır
fakat bu rapor Atatürk’ün rahatsızlığı dolayısıyla
değerlend�r�lemem�ş ve Atatürk’ün vefatından
sonra Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü
tarafından bu rapor dönem�n M�ll� Eğ�t�m
Müdürü Hasan Al� Yücel’e ve İlköğret�m Genel
Müdürü İsma�l Hakkı Tonguç’a �let�p
uygulamalarını �stem�şt�r. Bu eğ�t�m
kurumlarının köylerde açılma sebeb�, dönem�n
nüfusunun %80’�n�n köylerde yaşıyor olmasıdır.
Köy enst�tüler�yle amaçlanan n�tel�kl� tarım ve
hayvancılık yapılmasının yanı sıra her çocuğun
okula g�deb�lmes� ve n�tel�kl� vatandaş
yet�şt�reb�lme arzusudur. Atatürk’ün sözler�yle
“B�naenaleyh, b�z�m tak�p edeceğ�m�z maar�f s�yaset�n�n
temel� evvela mevcut cehl� �zole etmekt�r. Teferruata g�r-

mekten �st�naben, bu f�kr�m� b�rkaç kel�meyle tavz�h
etmek �ç�n d�yeb�l�r�m k� alelıtlak umum köylüye
okumak, yazmak ve vatanını, m�llet�n�, d�n�n�,
dünyasını tanıtacak kadar coğraf�, tar�h�, d�n� ve ak�
malumat vermek ve amal-� erbaayı öğretmek maar�f
programımızın �lk hedef�d�r.”³
     Öğretmenler �se Atatürk’ün önem verd�ğ� en
öneml� konulardan b�r�d�r. “Öğretmenler köyün
sorunlarını çözecek b�ç�mde yet�şt�r�lmel�,
demokrat, aydın, düşündüğünü söyleyen, eğ�l�p
bükülmeyen, k�ş�l�k sah�b� önderler olmalıdır.”⁴
Böylece köy �çer�den canlanacak, köylü
b�l�nçlenecek ve topraklar değerlenecekt�r. Bu
amaçların f�k�rs�z, eğ�l�p bükülen k�mselerle
gerçekleşemeyeceğ� başta Atatürk olmak üzere
Cumhur�yet dönem�n�n �lk aydınları tarafından
b�l�nmekteyd�.
   Köy enst�tüler�nde temel amaç köylünün
b�l�nçlenmes�, vatan ve m�llet sevg�s� ed�nmes�,
ulusuna faydalı k�mseler yet�şt�r�lmes� ve
öğrenc�ler�n ahlak ve terb�ye sah�b� olmasıdır.
Buradak� ahlak ve terb�ye yanlış anlaşılmamalıdır.
Söz konusu olan ahlak ve terb�ye, toplum �ç�nde
b�reyler�n uymak zorunda bulundukları davranış
b�ç�mler� ve kurallarıdır. 
          Eğ�t�m, teor� �le prat�k alan arasındadır, yan�
praks�s alanındadır. Ne teor�s�z var olab�l�r ne de
prat�ks�z. Bu durum �se her türlü eğ�t�m�n sıra
başında, tahta önünde ed�n�lemeyeceğ�n� gözler
önüne sermekted�r. Köy enst�tüler�nde eğ�t�m, a�t
olduğu praks�s alanına uygun şek�lde
ver�lmekted�r. B�yoloj�, f�z�k g�b� dersler tahta
başında değ�l b�zzat doğada öğret�lmekted�r.
Böylece çocuklar ezber yapmadan kalıcı olarak
b�lg� sah�b� olurlar. Köy enst�tüler� �le F�chte'n�n
yen� eğ�t�m olarak bahsett�ğ� eğ�t�m s�stem� büyük
     

³ Mustafa Özcan, Devlet�n Amacı ve Eğ�t�m, (Ed. Çağatay Özdem�r), Ankara: Pegem Akadem�, 2017, s. 72
⁴ Sönmez, Eğ�t�m Felsefes�, s.218
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b�r benzerl�k göstermekted�r. Köy enst�tüler�, yen�
kurulan b�r devlet�n yurttaşlarını n�tel�kl� hale
get�rmes�, ulusun devlet�n yen� rej�m�n�
kavraması, devlet�n� ve m�llet�n� seven köyler�
kalkındıracak b�reyler yet�şt�rmes� bakımından
m�ll�yetç� temeller üzer�ne kurulmuştur, tıpkı
F�chte’n�n Almanya’nın kurtulması �ç�n yen�
eğ�t�m� m�ll�yetç� temeller üzer�ne kurduğu g�b�.
    Amaçların paralell�k göstermes�n�n yanı sıra
F�chte’n�n eğ�t�m anlayışı �le Köy Enst�tüler�n�n
eğ�t�m anlayışı da büyük oranda paralell�k
göster�r. F�chte, entelektüel gel�ş�m�n yanında
öğrenc�n�n beden ve el becer�ler�n� artıracak
eğ�t�mler ver�lmes� böylel�kle yaratıcılığa önem
ver�lmes�n� söyler. “Bu eğ�t�m model� genç
�nsanların kend� özler�n� y�ne kend� �rades�yle tam
olarak talep etmeler�yle gerçekleşecekt�r. Eğ�t�m
takl�t değ�l yaratıcılık esasına göre olacaktır.”⁵ Köy
enst�tüler�nde de dersler, uygulamalı, el ve beden
becer�ler�n� artıracak şek�lde ve yaratıcılık
esaslıdır. Ayrıca göz ardı ed�lmemes� gereken b�r
başka nokta �se köy enst�tüler�nde ver�len eğ�t�m
ve F�chte’n�n esk� eğ�t�m olarak bahsett�ğ� eğ�t�m
ezberc�, ahlak ve terb�ye b�lg�s�nden yoksun b�r
eğ�t�m s�stem� sınıfta tahta başında eğ�t�m
yapmak değ�ld�r. Bunun yer�ne F�chte'n�n yen�

eğ�t�m olarak bahsett�ğ� öğrenc�n�n düşünmeye
sevk ed�ld�ğ�, yaşarken öğrend�ğ� eğ�t�m
s�stem�d�r. Köy enst�tüler�nde bu anlayış tarlada
tarım yapma, müz�k alet� çalmayı öğrenme,
b�yoloj� – f�z�k g�b� dersler�n doğada öğren�lmes�
F�chte’n�n köy enst�tüler�nde dolaylı yoldan da olsa
�z� olduğunu göstermekted�r. B�zzat Mustafa
Kemal Atatürk’ün, Hasan Al� Yücel’�n, İsma�l
Hakkı Tonguç’un veya Dewey’�n F�chte’den
etk�lend�ğ�n� söylemek doğru olmayab�l�r fakat
kurtarılmaya çalışılan b�r ülken�n ancak m�ll�yetç�
temellere dayanan eğ�t�m �le kurtarılab�leceğ�n�
savunmak pek de yanlış olmayacaktır. Çünkü
“Rej�mler� ne olursa olsun doğal olarak bütün devletler
m�llet�n b�rl�ğ�n�, bütünlüğünü, güvenl�ğ�n� ve
vatandaşlar arasında adalet� sağlamakla
yükümlüdürler.”⁶ Dolayısıyla m�ll� b�rl�k ve
beraberl�k, m�llet�n refahını sağlamak kalıcı b�r
alan olan eğ�t�m alanıyla sağlanmaya
başlanmalıdır. “İnsanlar Türk, Alman veya Amer�kan
m�ll� k�ml�kler�yle doğmazlar. Çocuklar mensup
oldukları veya �ç�nde eğ�t�ld�kler� toplumun kültürünü
öğrenerek Türk, Alman, Arap, Arnavut veya Amer�kan
olurlar.”⁷
    Köy enst�tüler� b�r süre sonra köy öğretmen
okullarına dönüştürülmüş, daha sonra 27 Ocak
1954’te kapatılmıştır. Günümüzde bu okulların
yer�n� h�çb�r okul alamamıştır. Günümüzdek�
okullar �se ezbere dayalı, sıra başında yapılan,
kısıtlı b�lg�lere dayalı eğ�t�m vermekted�r. Beden
ve el becer�ler�n� artıracak herhang� b�r uygulama
görülmemekted�r.
     Günümüz sorunlarından olan nüfusun büyük
şeh�rlerde artması, köylerde ve Anadolu’da
azalması öğrenc�n�n çalışmaktan ve okumaktan
dert yanması, herkes�n ün�vers�te mezunu olup 
 

⁵ Kaan H. Ökten, Alman İdeal�zm� 1 F�chte, ed. Eyüp Al� Kılıçaslan – Güçlü Ateşoğlu, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2006, s. 416.
⁶ Özcan, Devlet�n Amacı ve Eğ�t�m, s.146.
⁷ Özcan, Devlet�n Amacı ve Eğ�t�m, s.143.
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n�tel�kl� olab�leceğ�n� sanmasıdır. Bu sorunların
önüne geçmen�n tek yolu köy enst�tüler�n�n
kapatılmamasıydı. Çünkü köyde meslek sah�b�
olamayan, �ş yapmayı öğrenemeyen k�ş�ler
‘İstanbul’un taşı toprağı altın’ d�yerek büyük
şeh�rlere gelmekte. Her ürünün hammaddes� olan
tarım ve hayvancılık azalmakta ve dolayısıyla �thal
ed�lmekted�r. Her ne kadar tarım yapmayı teşv�k
ed�c� projeler yapılsa da eğ�t�m almayan veya
çocuğunu köyde n�tel�kl� okula
gönderemeyeceğ�n� b�len k�ş� bundan
vazgeçmekte ve büyük şeh�rde kalmakta veya
büyük şeh�rlere göç etmekted�r. 
     B�r başka sorunu ele alacak olursak
öğrenc�ler�n, mezunların veya bell� eğ�t�mden
sonra meslek sah�b� olmuş k�ş�ler�n kend�n�
gel�şt�recek herhang� b�r şey yapmaması, b�lg�
öğrenmeye aç olmaması, öğrend�kler�n�
sorgulamaması �se okullarda b�lg�n�n nasıl
öğren�leceğ�n�n yanı sıra sadece kısıtlı b�lg�n�n
öğret�lmes�d�r. Başka şek�lde söyleyecek olursak
makalen�n, fıkranın, öykünün, h�kâyen�n ne
olduğunu bütün öğrenc�ler b�l�yor fakat
yarısından çoğu nasıl yazacağına/yazılacağına da�r
deney�m sah�b� değ�l veya h�çb�r öğrenc� okul ya da
öğretmen tarafından araştırma yapmaya sevk
ed�lm�yor. Öğrenc�n�n merak duygusunun üzer�ne
g�d�lm�yor ters�ne merak duygusu söndürülüyor.
             Atatürk’e göre ekonom�de, sağlıkta, sanatta,
sporda nerede b�r problem varsa onun temel�nde
eğ�t�m yatmaktadır. Bu yüzdend�r k� günümüz
sorunları çözülememekted�r. Günümüz
sorunlarını aşmak �ç�n eğ�t�m s�stem� temeller�ne
ger� dönülmel�d�r. 

      Yönünü kaybetm�ş b�r eğ�t�m s�stem�n�n ürünü
yalnızca yönünü kaybetm�ş b�r devlet ve yönünü
kaybetm�ş b�r ulus olur.
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 tarafından sorgulanmıştır. Savaş ekser�yetle “kötü
olan”üzer�nden düşünülüp barbarlıkla anılırken
barış, “�y� olan” �le özdeşleşt�r�lm�ş ve uygarlığın
gereğ� olarak değerlend�r�lm�şt�r. Aslında �k�s� de
b�rb�rler� olmaksızın en temelde kavramsal olarak
var olamamaktadır ve d�yalekt�k anlamda
b�rb�rler�ne bağlıdırlar. Pol�t�k alana a�t
kavramları et�k alanının kavramlarıyla ele
almamak bu konuda daha sağlam b�r yol olab�l�r.
M. Ertan Kardeş de “Yönsüzleşm�ş Savaşlar –
Pol�t�k Felsefen�n B�r Sınır Meseles� Olarak Savaşa
Da�r” adlı yapıtına başta sorduğumuz soru �le
başlar ve kavramın nel�ğ�ne, neler� �fade ett�ğ�ne,
hang� alanlarla bağlantılı olduğuna da�r gen�ş ve
der�n b�r çerçeve ç�zerek, kavramı pol�t�k zem�nde
ele alıp tartışmaya açar. Bunu yaparken pol�t�k
felsefe düşünürler�n�n f�k�rler�ne de yer ver�r,
sosyal b�l�m kavramlarıyla �l�şk�ler�ne de.
 Kardeş, g�r�ş bölümüne Schm�tt’�n
adlandırmasına atıfla “Plast�k Çağda Savaş-
Savaşlar Sınırsızlaşırken” başlığını ver�r ve savaşın
nasıl sınırsızlaştığından bahseder. İnsanlar her
zaman �ç�n çatışmaya sebep olmuştur ve tekn�ğ�n
gel�ş�p yen�den-üret�m mekânlarının
çeş�tlenmes�yle savaşın doğası da sab�t kalmamış,
aks�ne savaşın ş�ddet� daha da artmıştır. Çünkü 

akıl, onu ehl�leşt�rmek yer�ne öngörülemez
b�ç�mlerde üret�p, tahr�p etm�şt�r. Pol�t�k b�rl�kler
arasındak� �l�şk� de bundan dolayı farklı b�ç�mler
almıştır, düşmanın var oluşu ve onun tanınması
da. ‘Plast�k çağ’ �fades�n� n�teleyen ‘plast�k’, adı
gereğ� hızlıca şek�l değ�şt�ren, cevher� akışkan,
doğada bulunmayan ve toprağa yabancı b�r
madded�r. Günümüz dünyasını bet�mleyen bu
dey�m, b�rçok açıdan pol�t�k kavramların
meşru�yet zem�n�n�n çoktan değ�şm�ş olduğunu
açığa vurur. K�taba baktığımızda �se üç bölümden
oluştuğunu görürüz. Ana başlıklar kend� �ç�nde de
alt başlıklara ayrılmıştır. B�r�nc� bölümün başlığı
“Savaşın Yen� F�gürler�n� Düşünmek” şekl�nded�r;
savaşın ve savaş tanımının günümüze değ�n
değ�ş�m�nden bahsed�l�r. “Pol�t�k Modernl�ğ�n
Savaşlarını Düşünmek” başlığını taşıyan �k�nc�
bölümde �se Mach�avell�, Hobbes, Rousseau,
Hegel ve Clausew�tz’�n düşünceler� ışığında b�r
tartışma yürütülür. Savaş ve hukuk �l�şk�ler�ne yer
ver�l�r.
        “Plast�k Çağda Savaşı Düşünmek” başlığına
sah�p son bölümde �se Schm�tt, Aron ve
Castor�ad�s’�n perspekt�fler�nden hareketle daha
çok günümüz sorunları �fşa ed�lerek “savaş” ele
alınır. Kardeş, her bölümde ucu açık sorularıyla
b�z� düşünmeye sevk eder ve sah�p olduğumuz
genel geçer tanımlamalarımızı sorgulamaya mec-
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eden savaşlar vardır? Bu soru, gündel�k
hayatta çok sık olmasa da pek çok k�mse



bur bırakır. İlk bölüm, “Savaşın Yen� F�gürler�n�
Düşünmek” başlığı, savaşı hukuk – pol�t�ka �le
olan bağlantısı ve �l�şk�s� üzer�ne
konumlandırarak ele almaktadır. Temel çaba,
tekn�k anlamda ok ve yay g�b� s�lahların ger�de
kalması ve hukuk� anlamda savaş �lanının ortadan
kalkmasıyla savaşın nasıl sınırsızlaştığını açığa
çıkarmaktır.   Hukuken savaş �lanının ortadan
kalkmasıyla b�rl�kte düşmanın tanınmaması
durumu ortaya çıkmıştır. Tanınmayan b�r
düşmanla karşı karşıya olmak elbette k� ş�ddet�n
sınırlarını da kest�rememeye sebep olur. Örneğ�n
dronlar, savaşa da�r kavrayışları parçalamıştır
çünkü ortaya muharebe etmeyen savaşçı ve r�sks�z
b�r savaş çıkmıştır. Buna benzer örneklerle, sanay�
devr�m�nden günümüze savaş ve savaş araçlarının
değ�ş�m� gözler önüne ser�lm�ş; “S�lah çıktı,
mertl�k bozuldu” çağından “Mesafe ve hız arttı,
savaşçı kayboldu”¹ çağına geçerken yaşanan
dönüşümler �ncelenm�şt�r. Alt başlık olarak
sınıflandırab�leceğ�m�z �k�nc� mesele �se “korsan”
f�gürüdür. Onun bugüne nasıl hukuk parçalayıcı
olarak geld�ğ�n� ve ortak düşman added�ld�ğ�n�
yazar b�ze argümantat�f şek�lde açıklar. “Tanınan
düşman” kategor�s�nde değ�ld�r çünkü kamuda ve
hukukta tanınırlığı yoktur. Yazarın üçüncü olarak
�nceled�ğ� problem �se “çocuk asker(!), çeteler ve
ş�ddet ekonom�s�d�r. Çocuk askerler ve çeteler�n
“uluslararası hukuk” bakımından nasıl tehd�t
oluşturduğuna değ�n�l�r. Kısaca açıklamak
gerek�rse, yaşlarının küçük olmasından dolayı
çocuk askerler�n gerçek b�r ordu tanımı �ç�nde
değerlend�r�lememes�, uluslararası merc�ler�n
onlara güç kullanıp üzerler�nde tahakküm kurma- 

larını engellemekted�r. Bu g�b� sebeplerden dolayı,
çocuk askerler çeş�tl� amaçlar �ç�n araçsallaşır ve
yönet�c�ler�ne başarı kazandırır. Çünkü
karşılarında b�r yaptırım görmeyeceklerd�r.
Burada y�ne hukuk ve tanınma �l�şk�s� öne
çıkmaktadır. “İnsan Avları ve K�tlesel L�nç”
başlığına gel�nd�ğ�nde, 2. Dünya Savaşı’ndan ve
hatta kutsal k�taplardan ver�len örnekler görürüz.
Nefret duygusunun türlü sebeplerle nasıl kıyıma
ve l�nce evr�ld�ğ� b�r tokat g�b� yüzümüze çarpılır
yazar tarafından. İlk bölümde alt başlıklarla
beraber anlatılanlar, “Schm�ttyen real�zm” �le
karşılaştırılıp alıntılarla zeng�nleşt�r�l�r. Bu bölüm,
savaşın değ�şen doğasına da�r gen�ş b�r
perspekt�fle yazılmış b�r met�nd�r. “Pol�t�k
Modernl�ğ�n Savaşlarını Düşünmek” başlıklı �k�nc�
bölümde �se Kardeş, temele alınan savaşı ve
dönüşümler�, alt başlıklarda pol�t�k felsefe
düşünürler�n�n görüşler�yle ele alır. Real�st ç�zg�de
kabul ed�len Mach�avell�, Rousseau, Hobbes,
Clausew�tz ve Hegel’�n kavramlara da�r düşünce
�nşalarına ayrıntılı olarak değ�n�l�r. Hem kend�
met�nler�nden alıntı yapılır hem de konuya da�r
çağdaş düşünürler�n yapıtlarından örnekler
ver�l�r.  Örneğ�n Mach�avell�’n�n bölümünde Hegel
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�le olan benzer f�k�rlere veya farklılıklara
değ�n�rken bulab�l�r�z yazarı. Kardeş, pol�t�k savaş
fenomen�ne da�r tüm f�k�rler� yüksek b�r b�lgel�kle
b�rb�rler�yle karşılaştırmış, çarpıştırmış ve açıkça
bel�rtm�şt�r. Düşünürler, savaşı ve savaşa da�r
olanları açımlarken onların antropoloj�k ve
sosyoloj�k etk�ler�n� de göz ardı etmem�şlerd�r.
“Yasa ve toplum �l�şk�s�, �ç-dış savaş olgularının
hukuka ve �nsanlara etk�s�, savaş hukuku, barış
durumu, yasanın nel�ğ�, neler �çermes� gerekt�ğ�,
yasayı k�m�n etk�nleşt�receğ�, özgürlük kavramı ve
�kt�darın nasıl olacağı, s�v�l toplum, güvenl�k ve
devlet �l�şk�s�” g�b� öneml� soru ve sorunlar
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Met�n
başlangıçlarında kısa b�r ön yazı �le neler�n ele
alındığına değ�n�l�r, konuya da�r provokat�f
sorular yönelt�l�r. Met�n sonlarında �se okur �ç�n
b�r sonuç paragrafı bulunur. Bu bölümde ortaya
konulanlar temelde savaş, savaşın somut/soyut
dönüşümü ve savaş f�gürler�n�n etk�s�yle ortaya
çıkacak ş�ddet�n sınırsızlaşmasıyla b�rey-
toplumun ne yönden etk�leneceğ�, geçm�şten
günümüze savaş hukukunun nasıl
etk�s�zleşt�ğ�d�r. Pol�t�k kavramlar, eleşt�rel
şek�lde yen�den tanımlanmaya çalışılarak çağımız
kavramlarıyla sentezlen�r. Bu anlatım, b�r çırpıda
kullandığımız kavramları kullanmadan önce
tekrar düşünmem�ze sebep olur.
  Son bölüm olan “Plast�k Çağda Savaşı
Düşünmek” ana başlığına gel�nd�ğ�nde “Üçüncü
Dünya Savaşı Olarak Dünya İç Savaşı” alt
başlığında �lk olarak Carl Schm�tt’�n tüm
bölümlerde bahsett�ğ�m�z kavram ve olgulara da�r
düşünceler�ne yer ver�ld�ğ�n� görürüz. Schm�ttyen
real�zm hattı �zlenerek savaş fenomen�, dünyadak�

yen� ş�ddet hâller� ve “yaygınlaşan küresel �ç savaş”
ter�mler� ortaya atılıp açıklanmaya çalışılır. Aynı
zamanda heps�n�n uluslararası hukuk �le �l�şk�s� ve
değ�ş�mler� gözlemlen�r. Adalet tes�s etmen�n
olab�l�rl�ğ� üzer�nde durulur. Öncek� bölümlerde
de rastlanan l�beral düşünceye da�r eleşt�r�ler bu
alt başlıkta da devam eder. 2. Dünya Savaşı’nın ve
sonrasının get�rd�ğ� kr�zler, sorunlar ve/veya
çözümler �fşa ed�l�r. Soğuk Savaş sonrasında
ortaya çıkan hukuk normlarının güven�l�rl�ğ�
sorgulanır. Kelsenc� düşünceye ve B�rleşm�ş
M�lletler oluşumuna sıcak bakmaz Schm�tt;
uluslararası hukukun ve oradak� hukuk
anlayışının dönüşümü üzer�nden ‘pol�t�k-olan’ ın
d�nam�kler�n� yakalamaya gayret eder. (Schm�tt’�n
‘Dünya İç Savaşı’ ter�m�, burada öneml� b�r yer
tutar.) Pol�t�k modern�te, devlet-b�rey �l�şk�s� ve
demokras�ye da�r öneml� konularla, Alman
düşünürün pol�t�ka teor�s�n� der�nl�kl� olarak
okuma fırsatı buluruz. Ele alınan �k�nc� öneml�
�s�m �se Raymond Aron’dur. Aron’un c�dd� b�r
Clausew�tz okuması yaptığını söylemek
mümkündür. Savaş fenomenoloj�s�n�n �nşasının,
Schm�tt’�n düşünceler� �le benzerl�ğ� ve farklılığı
açıklandıktan sonra “H�perbol�k Savaş Çağı” 
 olarak adlandırdığı kısma geç�l�r. Tüm gezegen�
tehd�t eden savaşı ve barış �mkânlarını tartışmaya
açar. Aron, nükleer savaşın yayılması, devr�mc�
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savaş ve ulusal kurtuluş savaşı prat�kler� �ç�n
özgün f�k�rler üretm�şt�r. Bu durumda savaşı
yen�den ele almak lazımdır. Savaşın sadece f�k�rler
�le açıklanamayacağını, praks�s alanını da dâh�l
etmem�z gerekt�ğ�n� �ler� sürer. Çünkü savaş
h�çb�r zaman bu kadar “her yerde” değ�ld�. Barış ve
savaşa da�r dönüşümler�, d�plomas� ve stratej�n�n
b�r aradalığı g�b� konulara değ�n�r. Savaş, onun
�ç�n pol�t�ka karşısında �k�nc�l konumdadır. Öyle
k� devletler, çıkarlarını korumak �ç�n harekete
geçerler ve savaş da barış da bu “çıkar” etrafında
şek�llen�r. Ş�ddet�n sev�yes� ve sınırı bu yüzden
devlet�n el�nded�r. Temel sorun, araçların ve
amaçların ne olduğudur. Bu ş�ddet h�perbolü �le
mücadele edeb�lecek pol�t�k akıl ve devlet
zekasının oluşamayıp, pol�t�k d�l�n kurulamaması
ş�ddet� sınırsızlaştırır. Aron, bu sebeplerden
dolayı, çözümü ‘devlet odaklı’ aramıştır. Üçüncü
ve bölümün son düşünürü olarak Castor�ad�s’�n
f�k�rler� konu ed�l�r. Savaşı, toplumsal üret�m ve
pol�t�k yönet�m mekan�zmaları arasındak� kopma
olarak görerek kap�tal�zm tahayyüller�ne
gönderme yapar. Savaşın yapılma �mkânının
toplumsal karar alma �rades�nde olması
gerekt�ğ�n� düşünür. Çünkü savaşın muhatabı
toplumdur. Bu yüzden toplumsal örgütlenmeye
önem ver�r. İkt�darın ş�ddet üret�m�n� eleşt�r�r.
        Sonuç kısmına gel�nd�ğ�nde k�tabın savaşa
da�r ç�zd�ğ� genel çerçeve, tar�h�, felsef� ve
antropoloj�k düşüncelerle özetlen�p, alıntılar
yapılır. Örnek vermek gerek�rse: “Savaşın
dönüşümü, ş�ddet�n devlets�z hal�nden
devlets�zleşmes�ne ve ş�ddet�n
demokrat�kleşmes�ne doğru geç�şte bel�rg�n hale
gelm�şt�r… Fakat bu, temelde pol�t�k ve hukuk�
 

normların tes�s ed�lememes� sorununu da
beraber�nde get�rm�şt�r.” alıntısı aslında
anlatılmak �stenenler�n özünü yansıtır. Sadece
sonuç kısmı b�le anlattıklarıyla hak�kat� b�r tokat
g�b� yüzümüze çarpar.  Kardeş’�n kullandığı
�nceleme yöntem�, eleşt�rell�ğ� ve alan hakkındak�
yetk�nl�ğ�, �lk paragraftan �t�baren s�z� etk�leyecek
ve pol�t�k dünyaya da�r merakınızı artıracaktır.
Yapıtta  atıfta bulunulan düşünürler�n savaş
kavrayışlarına bütünlüklü b�r şek�lde ulaşab�lmek
tek başına zeng�nl�k sayılmalıdır. Kütüphanen�zde
bu yapıta yer açmanızı ısrarla tavs�ye eder�m.
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Pek� kurtuluş günler�nde manda tekl�f� verenler�n
duyduklarında yüzler�n� ekş�tt�ğ�, bu manda
tekl�fler�n� veren yabancıların yardımı olmaksızın
“var” olamayacaklarını düşünenler�n �se �mkânsız
ded�ğ� bu tam bağımsızlık neyd�? Osmanlı’nın son
zamanlarına bakıldığında �kt�sad� borçlanmaların
b�r sonucu olarak �ç �şler�ne yabancıların
müdahale ett�ğ� ve bu yabancılar üzer�nde devlet�n
hukuk sev�yes�nde hükmünün bulunmadığı
görüleb�l�r. Artık öyle b�r noktadadır k� dönem�n
büyük(!) devletler�, “hasta” olarak n�telend�rd�kler�
Osmanlı Devlet�’n� kend� aralarında paylaşmaya
başlamış ve b�r m�llete hakaret sayılab�lecek Sevr
Antlaşmasını dayatmışlardı. 
Osmanlı Devlet�’n�n durumunu y�ne Atatürk’ün
sözler�nden anlayalım:

Yıllarca süren ger�c�l�ğ�n b�r sonucu olarak gel�nen
noktada, sorunu çağın gel�şm�şl�ğ�nden ger�
kalmak olduğunu görenler elbette yalnızca M�llî
Mücadele’y� verenler değ�ld�. M�llî Mücadele’ye
katılanların �damını �steyen, onları “as�” �lan
edenler de bu durumun b�l�nc�ndeyd�ler. Fakat
sorunun ne olduğunu b�lmek, sorunu ortadan
kaldıracak çözümünü de b�lmek anlamına
gelm�yor. Tıpkı böyle olduğu g�b� vatanı bağımsız
kılmak �steyenlere “as�” yakıştırması yapanlar,
çözümü, �şgalc�ler�n yardımlarını kabul etmek ve
bunların devlete sah�p çıkmasını �steyerek
bulmuşlardır.  
  

CUMHURİYET'İN PUSULASI

C
umhur�yet’�n pusulasının ne olduğunu bulmak �ç�n Cumhur�yet’�n özüne yönelerek, varlığı
neredeyse yok olmaya yüz tutmuş büyük b�r ulusun, Türk ulusunun bağımsızlık savaşına
öncülük eden Ulu Önder’�n Nutuk’tak� şu sözler�ne kulak vermel�y�z:

El�f ŞAFAK

¹ Gaz� Mustafa Kemal Atatürk, Gençler İç�n Fotoğraflarla Nutuk, İstanbul: Türk�ye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017, s. 9
² Mustafa Kemal Atatürk, İzm�r Yollarında, s. 103-126, https://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecler�/turk�ye-�kt�sat-kongres�n�-ac�s-soylev�-
�zm�r#:~:text=T%C3%BCrk�ye%20%C4%B0kt�sat%20Kongres�&#39;n�%20A%C3%A7%C4%B1%C5%9F%20S%C3%B6ylev�%20%C4%B0zm�r,Efend�ler, (Er�ş�m: 7 Haz�ran
2020).

“Temel �lke, Türk ulusunun onurlu ve şerefl� b�r ulus olarak yaşamasıdır. Bu �lke ancak tam bağımsızlığa sah�p
olmakla sağlanılab�l�r. Ne kadar zeng�n ve bolluk �ç�nde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun b�r ulus, uygar �nsanlık
dünyası karşısında uşak olmak konumundan daha yüksek b�r muameleye layık olamaz. Yabancı b�r devlet�n koruma
ve kolaylıcılığını kabul etmek, �nsanlıktan yoksunluğu, güçsüzlük ve uyuşukluğu kabul etmekten başka b�r şey
değ�ld�r. Gerçekten bu sev�yes�zl�ğe düşmem�ş olanların, başlarına �steyerek b�r yabancı efend� get�rmeler�ne asla
�ht�mal ver�lemez. Oysa, Türk’ün onuru, gururu ve yeteneğ� çok yüksek ve büyüktür. Böyle b�r tutsak yaşamaktansa
yok olsun daha �y�d�r!.. O halde ya bağımsızlık ya ölüm! İşte gerçek kurtuluş �steyenler�n parolası bu olacaktır.”¹

“…Tanz�mat dönem�nden sonra ecneb� sermayes�,

memlekette ‘müstesna’ b�r yere sah�p oldu. Ve b�l�msel 
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anlamda den�leb�l�r k�, devlet ve hükümet, ecneb�
sermayes�n�n jandarmalığından başka b�r şey
yapmamıştır. Artık her meden� devlet g�b�, yen� Türk�ye
de bunu kabul edemez. Burası ‘es�r’ ülkes� yapılamaz.”
(Şubat 1923)²



 Burada var olan zıtlık şundan
kaynaklanmaktaydı: Gel�şm�şl�k, dönem�n
gel�şm�ş ülkeler� Batı ülkeler� olduğu �ç�n,
“Batıcılık” olarak algılanmış; çağdaşlık �se özünü
reddederek -ya da yok ederek- Batı’yı takl�t etmek
olarak görülmüştü. Bu yüzden kend� vatanlarında
çıkarlarını savundukları Batı’nın, kend�ler�n�
sömürmes�nde b�r sakınca görmüyor, tam
bağımsızlık laflarına da del�l�k olarak bakıyorlardı.
Tüm bu durumda ver�len kurtuluş mücadeles�
hem �şgalc�ler� hem de jandarmalarını alt etm�ş,
düşman günlerce kovalanarak büyük b�r zaferle
vatan, �şgalden kurtarılmıştı. Fakat bu yeterl�
değ�ld�, çünkü tam bağımsızlık yalnızca asker�
alanla kazanılamazdı. Cumhur�yet’�n pusulası
olan tam bağımsızlığın ne olduğunu artık Gaz�’n�n
sözler�nden anlayab�l�r�z:

topraklarında değ�llerd� ama tam bağımsızlığın
�ç�nde yer alan adalet, s�yas�, mal�ye, askerl�k,
kültür, eğ�t�m ve �kt�sat alanlarında da bağımsızlık
kazanılmalıydı. Çünkü b�r m�llet� muasır m�lletler
sev�yes�ne taşıma yolunun o m�lletler�n
takl�tç�l�ğ�n�, jandarmalığını yapmaktan değ�l;
çağı gel�şm�ş kılan b�l�m ve tekn�ğ� almaktan
geçt�ğ� b�l�n�yordu. Bu yüzden Lozan’da
kazandığımız bağımsızlığı sürdürmek �ç�n
Cumhur�yet, her alanda bağımsızlıkla beraber çağı
yakalamayı amaçlayarak bu hedeflere ulaşıyordu. 
Bunu başaranlar çağı gel�şm�ş kılanın ne olduğunu
�y� b�lenlerd�. Muasır meden�yetlere ulaşmanın o
m�lletler�n takl�tç�l�ğ�n� yapmak, kültürler�n� ve
d�ller�n� ben�msemek olmadığını �y� b�l�yorlardı.
B�lmeyenler�n tar�hte adları geçmez, kend�ler� var
olamaz.  
    Dünün Batıcılığını bugünün evrenselc�l�ğ� ve
küreselc�l�ğ� almış durumda, bu evrenselc�l�k y�ne
b�r�ler�n� takl�t etmekten, jandarmalığını
yapmaktan daha öteye g�dem�yor. Yalnızca
bununla da kalmıyor, özünü küçümsüyor yahut
unutuyor ve böyle meden�(!), çağdaş(!) olduğunu
zanned�yor. Değerler�, evrensel kabul ett�ğ�
m�llet�n değerler� ve karşı olduğu değerler �se y�ne
takl�t ett�ğ� m�llet�n karşı değerler� oluyor. Bu,
Tanz�mat sonrası yapılan “Batıcılık”tan daha farklı
değ�l; yalnızca günümüzde yen� kılıfını bulmuş
durumdadır. 
    Atatürk’ün Büyük Taarruz’dan önce, 6 Mart
1922’de TBMM’de verd�ğ� şu demeç, dünün
Batıcılarının kapıldığı düşünceler� göster�rken
bugünün �se bunların devamı olan
evrenselc�ler�n�n düşünceler�ne uymaktadır:
 

“Tam bağımsızlık elbette, s�yas�, mal�ye, �kt�sat,
adalet, askerl�k, kültür g�b� her alanda tam
bağımsızlık ve tam özgürlük demekt�r. Bu
saydıklarımın herhang� b�r�nde bağımsızlıktan
yoksunluk, ulusun ve ülken�n gerçek anlamıyla
bütün bağımsızlığından yoksun olması demekt�r.”³

Pek� b�r ulus tüm çabayı gösterse b�le bu konuda
başarısız olamaz mıydı? Atatürk’ün, Amer�kan
General Harbold’a verd�ğ� cevap, pusulanın
temel�n� oluşturuyor:

“B�r ulus, varlığı ve bağımsızlığı �ç�n düşüneb�len
g�r�ş�mler� ve fedakarlığı yaptıktan sonra başarılı
olur. Ya başarılı olmazsa demek, o ulusun ölmüş
olduğuna karar vermek demekt�r. Dolayısıyla, ulus
yaşadıkça ve özver�yle g�r�ş�mler�n� sürdürdükçe
başarısızlık söz konusu olamaz.”⁴

    Tüm �mkansızlıklar �ç�nde ver�len savaşlar ve
kazanılan zaferler yeterl� değ�ld�. İşgalc�ler vatan 
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³ Atatürk, Gençler İç�n Fotoğraflarla Nutuk, s.421
⁴ Atatürk, Gençler İç�n Fotoğraflarla Nutuk, s. 116

“Artık durumu düzeltmek, hayat bulmak, �nsan ol-



     Cumhur�yet’� kuran, hak�m�yet� m�llet�ne veren
ve tam �st�klâl �le onu yücelten, muasır
meden�yetlere taşıyan Ulu Önder’�n tüm bu sözler�
bugüne ışık tutarak pusulamızı, Cumhur�yet’�n
pusulasını bulmamıza yardımcı oluyor.
Cumhur�yet’� kuranların tam �st�klâl� �steyen ve
onu koruyanlar olduğu g�b� bugün onu yüceltecek,
koruyacak ve gel�ş�m savaşını kazanacak olanlar
da tam �st�klâl� koruyan, özünü ve değerler�n�
kaybetmem�ş, çağın araçlarını �y� b�lenler
olacaktır.
   Tüm m�llet�n ve Cumhur�yet’�n emanet ed�ld�ğ�
gençler�n b�r ders n�tel�ğ�nde olan Nutuk’un son
sayfalarını tekrar tekrar açıp okuması ve pusulayı
koruyup kaybetmemes� d�leğ�yle…
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mak �ç�n, mutlaka Avrupa’dan nas�hat almak, bütün
�şler� Avrupa’nın emeller�ne uygun yürütmek, bütün
dersler� Avrupa’dan almak g�b� b�rtakım z�hn�yetler
ortaya çıktı. Oysa hang� �st�klâl vardır k�
yabancıların nas�hatlarıyla, yabancıların planlarıyla
yükseleb�ls�n? Tar�h böyle b�r olay kaydetmem�şt�r;
tar�hte böyle b�r olay yaratmaya kalkışanlar, zeh�rl�
sonuçlarla karşılaşmışlardır. 
Türk�ye’de f�k�r adamları, âdeta kend� kend�ler�ne
hakaret ed�yorlardı. D�yorlardı k� ‘B�z adam değ�l�z
ve olamayız. Kend� kend�m�ze adam olmamıza
�ht�mal yoktur.’ B�z�m canımızı, tar�h�m�z�,
varlığımızı, b�ze düşman olan, düşman olduğundan
h�ç şüphe ed�lmeyen Avrupalılara, kayıtsız şartsız
bırakmak �st�yorlardı. ‘Onlar b�z� �dare ets�n’
d�yorlardı.”

⁵ G�zl� Celse Tutanakları, TBMM. (1922) Er�ş�m Adres�: https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/GZC/d01/CILT03/gcz01003003.pdf
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h�ç olmadığı kadar yükselm�ş, olgusal ver�lere
dayanmayan haberler�n tüket�m� doğruya ulaşımı
zorlaştırmıştır. 
     Bu bağlamda 2004 yılında Ralph Keyes post
truth kavramını odağına almış, bu kavramın
bas�tçe b�r yalan söyleme hususundan çok daha
c�dd� olduğunu vurgulamıştır. N�tek�m ona göre
yalan söyleyen k�ş�ler�n �fşa olmaktan korkmaması
ve �fşa olduklarında saygınlıklarını kaybetm�yor
olmaları, toplumsal s�l�kleşmen�n b�r sonucu
olmakla b�rl�kte, post truth kavramının b�r
yansımasıdır.¹ Bununla b�rl�kte Keyes’�n bu
çalışmasında çoğunlukla et�k b�r değerlend�rme
gerçekleşt�rd�ğ� sırada post truth kavramı pol�t�k
alanın l�teratüründe tartışılmamaktaydı. 
      2016 yılında �se, yapılan ABD seç�mler� ve Brex�t
sürec� sonrasında Oxford Sözlüğünün post truth
kavramını yılın sözcüğü seçmes�yle b�rl�kte söz
konusu kavrama duyulan merak artmış, buna
�l�şk�n olarak b�l�m ve pol�t�kanın çatışması da
g�derek bel�rg�nleş�r hale gelm�şt�r. ABD Başkanı
Donald Trump, seç�m kampanyası boyunca ve
göreve başladıktan sonra da �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne

ç�nde bulunduğumuz çağ, onun ayrılmaz b�r parçası hal�ne gelen bel�rs�zl�kle, bunun temel�nde
yatan postmodern söylem�n vurgulandığı b�r çağ hal�ne gelm�şt�r. Modern düşüncedek� b�rey�n
doğaya dönük akılcı tutumunun b�r ürünü olan olguların yer�n�, postmodern�zm�n yargıları almıştır.
Söz konusu olan bu değ�ş�m�n yanında, �nternet ve teknoloj�n�n gel�şmes�yle b�rl�kte b�lg� b�r�k�m� 

�nanmadığını, tüm dünyayı etk�leyen küresel
ısınmanın Ç�n tarafından Amer�kan ekonom�s�n�
ve rekabet gücünü zayıflatmak üzere yaratılan b�r
aldatmaca olduğunu defalarca d�le get�rm�şt�r.
Trump’ın seç�m kampanyası esnasında üstünde
durduğu b�r d�ğer konu �se göçmenlerd�. Kend�s�
�stat�st�klere ve araştırmalara başvurmadan suç
oranının her zaman yüksel�şte olduğunu ve suçun
çoğunlukla Meks�kalı göçmenler tarafından
�şlend�ğ�n� savunmuştur.² Sonuç olarak bu tür
kurgular, sadece Trump’ın seç�lmes�ne ves�le
olmakla kalmamış, görev� esnasında h�çb�r bedel
ödemeden olgu n�tel�ğ�ndek� b�lg�ler� h�çe
saymasına sebep olmuştur. Bununla b�rl�kte
Brex�t sürec�nde de benzer b�r tutum görülmüştü:
B�rleş�k Krallık halkı, Avrupa B�rl�ğ�nden ayrılma
konusunda referanduma g�tm�şt�. Seç�m
kampanyaları sırasında yüzlerce otobüs, B�rleş�k
Krallığın Avrupa B�rl�ğ�’ne haftada 350 m�lyon
Euro göndermes� g�b� b�r kurgu haberle
kaplanmıştı.³ Anket ve araştırmaların sonucuna
bakıldığında Avrupa B�rl�ğ�nde kalınacağı
öngörülüyordu fakat sonuçlar aks�n� gösterd�.
 

POSTMODERN
ÇAĞDA HAKİKATİN ÖNEMSİZLEŞMESİ

OLARAK POST TRUTH
Gülsün ŞEN

¹ Ralph Keyes, The Post-Truth Era: D�shonesty and Decept�on �n Contemporary L�fe, New York: St. Mart�ns Press, 2004, 14-15
² 2 Steve Fuller, "Sc�ene Has Always Been a B�t Post-Truth", The Guard�an, 2016, www.theguard�an.com/sc�ence/pol�t�cal-sc�ence/2016/dec/15/sc�ence-has-
always-been-a-b�t-post-truth
³ Gemma Joyce, "Brex�t Data: Post-Truth Pol�t�cs and the EU Referendum", Brandwatch, 2017, www.brandwatch.com/blog/react-brex�t-post-truth
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⁴ Fuller, Sc�ene Has Always Been a B�t Post-Truth.
⁵ Er�ş�m adres�: www.oxfordlearnersd�ct�onar�es.com/def�n�t�on/engl�sh/post-truth
⁶ Keyes,The Post-Truth Era, s. 14-15
⁷ Lee McIntyre, Hak�kat Sonrası, çev. M.Fahrett�n B�ç�c�, İstanbul: Tellekt, 1. Baskı, 2019, s.27
⁸ Yalın Alpay, Yalanın S�yaset�, İstanbul: Destek Yayınları, 1. Baskı, 2017, s.26-29

    Bahsed�len bu tartışmaların zem�n�nde, modern
düşüncen�n �nşa ett�ğ� rasyonel tavrın,
postmodern�zm tarafından vulgar b�r şek�lde
sarsılması vardır. Bu bağlamda Steve Fuller,
Mach�avell� ve onu tak�p eden V�lfredo Pareto’nun
düşünceler�nden bahseder.⁴ Pareto’ya göre,
‘seçk�nler’ aslan ve t�lk� olmak  üzere �k�ye ayrılır.
T�lk�ler, var olan kabulün ve geçm�ş�n redd�ne
sığınarak, oluşturdukları çatlaklardan beslen�rler.
Durumları kend� aleyh�ne göre kurmacalaştıran
t�lk�ler, çoğulculuk ve şüphec�l�kle karakter�ze
olmuşlardır. Öte yandan aslanlar, geleneğe önem
veren b�r tutum serg�lemekle b�rl�kte, tar�h�
anlatıyı ve var olan kabuller� ben�msemekted�rler.
Grup sadakat� ve �nançları vardır, güç kullanarak
kazanırlar ve bunu muhafaza ederler. Tar�h,
sarkacın bu seçk�nler grubunun arasında
salınmasıdır. Post truth pol�t�ka, aslanlar ve
t�lk�ler arasındak� ger�l�m�n en bel�rg�n hale
geld�ğ� ve onların argümanlarının çarpıştığı b�r
alandır.
     Oxford sözlüğü, post truth kavramını b�r sıfat
olarak, "tarafsız gerçekler�n kamuoyu f�kr�n�
etk�lemede duygulara ve k�ş�sel �nançlara caz�p
gelen şeylerden çok daha az etk�l� olması
durumuyla �lg�l� olan ya da bu anlama gelen"
şekl�nde tanımlanmıştır.⁵ L�teratürdek�
konumuna gelecek olursak, yukarda bahsed�ld�ğ�
üzere post truth kavramı Keyes’e göre bas�t b�r
yalan söyleme konusundan daha c�dd� olmakla
b�rl�kte, post truth b�r çağ olarak, yalancılığı
umursamayan s�l�kleşm�ş toplumların adıdır.⁶
Bununla b�rl�kte Lee McIntyre, söz konusu
kavramı açıklamak �ç�n d�kkat�n� �lk olarak ‘’post’’
önek�n�n anlamına yönelt�r. Buradak� ‘’post’’ ek�, 

hak�kat�n zamansal anlamda sonrasına �şaret et-
mes�nden z�yade, hak�kat�n gözden düşmes�ne ve
önems�zleşmes�ne �şaret etmekted�r.⁷
     Yalın Alpay da benzer şek�lde bu ek�n hak�kat�n
ötes�ne ve yalancılığa �şaret ett�ğ�n� değ�l,
önems�zleşt�ğ�n� söylemekted�r. Hak�kat �se,
şeyler �le onlara �l�şk�n yargılar arasındak�
uygunluktur. Başka b�r dey�şle b�lg�, mantık ve
rasyonel muhakeme sürec�n�n b�r ürünü olmakla
b�rl�kte, nesnes�yle uyum hal�nde olduğu zaman
hak�kat n�tel�ğ� taşır. ‘Gerçek’ yer�ne hak�kat
denmes�n�n sebeb� �se gerçekl�ğ�n var olana �l�şk�n
özneden bağımsız b�r n�tel�k olmasıdır. Buna
karşın hak�kat, �nsan z�hn�ne �çk�n olmakla
b�rl�kte var olana �l�şk�n üret�len savlar
bütünüdür.⁸ Bu nedenle post truth kavramını
hak�kat�n önems�zleşmes� olarak Türkçeleşt�rmek,
kavramın arka planı �le düşünüldüğünde tutarlılık
kazanmaktadır. 
     Günümüzde olguların yer�n� yorumların alması,
k�ş�sel duygu durumlarına caz�p gelen savların
hak�kate terc�h ed�lmes� yen� dönem s�yaset�n�n de
seyr�n� değ�şt�rm�şt�r. N�tek�m post truth’un
�nşasına çokça konuşulan ABD seç�mler� ve Brex�t
sürec� b�r katkı sağlamamıştır, esas olarak bu
olaylar post truth durumunun b�r sonucu olarak
kend�n� gösterm�şt�r. Konu hakkında McIntyre’a
referansla, etk�leş�msel d�l�n s�yasettek�
kullanımına Trump’ı örnek göstereb�l�r�z.
Trump’ın tavır ve söylemler�ndek� hak�kat olgusal
değ�ld�r, olan b�tene �l�şk�n rasyonel b�r tavır
görmek de çok zordur. K�tleler�n Trump’a
�nanması �ç�n, onun muhtemel b�r olayı kend�
yöntemler�yle gerçekm�ş g�b� anlatması yeterl�d�r.
Bunun temel�nde  �se   k�ş�sel kanaatler�n olguların 

POSTMODERN ÇAĞDA HAKİKATİN ÖNEMSİZLEŞMESİ OLARAK POST TRUTH 18yaz, 2020



     Bahsed�len bu durumlar göz önüne alındığında,
hak�kat�n redd� ve önems�zleşmes� durumunun
postmodern�st düşüncen�n savlarını andırdığını
söyleyeb�l�r�z. Postmodern�zm, bahsed�ld�ğ�
üzere, hak�kate �l�şk�n �dd�aları onu d�le get�ren
k�ş�n�n öznel düşünceler�yle bağdaştırarak, nesnel
b�r hak�kat f�kr�n� yıkmaya çalışmaktadır. Pek çok
nesnel olgular, pek çok k�ş�sel f�k�rlere dönüştü.
Dolayısıyla bell� b�r ‘k�ş�sel f�kr�n’ ısrarcıları da
otor�ter olmakla suçlanmaktadır. N�tek�m
edeb�yat ve sanatta kend�n� gösteren bu akım,
zamanla b�l�msel b�lg�n�n �nşasını ve metotlarını,
alanında uzmanlık gerekmeks�z�n tartışmaya
açmıştır. Her şey�n görecel� olduğunu
düşündüğümüzü varsayarsak, pusulamız nerey�
gösterecekt�r? Bu düşünceler ışığında hak�kat� b�r
perspekt�f meseles�ne �nd�rgemen�n bedel� tam
olarak pusulasızlık durumudur.
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önüne geçmes� durumu vardır: b�r�n�n destekç�ler�
kanıtların ne söyled�ğ�nden z�yade hang� tarafta
olduğuyla �lg�len�yorsa, olgular kanaatlere tab�
hale geleb�l�r.⁹
  Postmodern�zm�n ortaya çıkmasına ve
yükselmes�ne ves�le olan �lk düşünce otor�te
sah�pler�ne karşı s�stems�z b�r başkaldırı �ken,
ş�md� aynı şüphec� tavır daha tehl�kel� b�r b�ç�mde
otor�te sah�pler�n�n el�ne geçm�şt�r. Öyle k�, b�l�m
�nsanlarının neredeyse heps�n�n mutabık olduğu
b�r konuda b�le bel�rley�c� söz hakkı nüfuzlu b�r
s�yasetç�n�n el�nded�r. İkl�m değ�ş�kl�ğ� ve
s�garanın zararları g�b� konular gündemde olduğu
zamanlarda bu durum daha bel�rg�n hale
gelm�şt�r: tutarlı b�l�msel ver�ler�n redd�
yetmem�ş, kend� menfaatler�n�n meşru�yet�n�
sağlayacak uzmanlar fonlanmış ve bu doğrultuda
çalışmalar yapılmıştır. B�rb�r�n� yalanlayan bu �k�
çalışma tutumunun bazı k�tleler üzer�ndek� etk�s�
�se bar�zd�r: artık kanaatler ve çarpıtılan tutarsız
ver�ler, aklın gereğ� olarak savunulan olgulara
terc�h ed�lmekted�r. McIntyre’ın anlattığı b�r 2013
tar�hl� b�r araştırmaya göre, �kl�m değ�ş�kl�ğ�
alanında yayınlanmış b�l�msel makaleler�n %97’s�
küresel ısınmanın sebeb�n�n �nsan faal�yetler�
olduğunu savunmaktadır. Kamuoyuna gelecek
olursak ABD halkının sadece %27’s� �kl�m
değ�ş�kl�ğ� hususunda b�l�msel makaleler ve
uzmanlar arasında uzlaşma olduğuna
�nanmaktadır.¹⁰ Medya ve teknoloj�n�n ulaşmadığı
yer�n kalmadığını düşünecek olursak, �nsanların
�kl�m değ�ş�kl�ğ� g�b� mutabık olunmuş b�r b�lg�n�n
varlığını reddetmes�n�n ve buna da�r 
-olmadığı halde- b�l�msel çalışmaların fazla
olduğunu düşünmes�n�n sebeb� tam da �ç�nde
yaşadığımız çağın sorununu özetlemekted�r.
 
 
⁹ McIntyre, Hak�kat Sonrası, s. 47
¹⁰ McIntyre, Hak�kat Sonrası, s. 50
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av� Ç�çek, artık b�r düş değ�l. He�nr�ch
von Ofterd�ngen olarak uyanan herkes,
bugün   uyuyakalmış   olmalı.²  Düşler�n

tar�h� yazıldığı g�b� kalmayı sürdürecekt�r ve bu
konuda b�r anlayış gel�şt�rmek, tar�hsel
aydınlanma yoluyla doğal gereks�n�mdek� batıl
�nancı kat� surette aşmak anlamına gel�r. Düş
görmen�n tar�hte b�r payı vardır. Düş görmeyle
�lg�l� �stat�st�kler, anekdotsal manzaranın
zarafet�n�n ötes�nde b�r savaş alanının çoraklığına
uzanacaktı. Düşler, savaşları yönett� ve savaşlar,
en esk� zamanlardan ber�, düşler�n uygunluğunu
ve uygunsuzluğunu, n�tek�m sınırlarını bel�rled�.
     Düş, artık mav� b�r ufuk açmıyor. Düş, gr�ye
dönmüş. Şeyler�n üzer�ndek� tozun gr� örtüsü,
onun en �y� parçasıdır. Düşler ş�md� banall�ğe
g�den kest�rme b�r yoldur. Tekn�k, şeyler�n dış
�mges�n�, değerler�n� kaybetmek zorunda olan
banknotlar g�b� ebed� b�r vedaya tesl�m ed�yor. Bu
noktada el, onu b�r düşte tekrar yakalar ve tanıdık
konturlara b�r veda olarak temas eder. Nesneler�,
en esk�m�ş noktalarda yakalar. Bu her zaman en
hassas nokta değ�ld�r: Çocuklar b�r bardağı
tutmazlar, ona er�ş�rler. Ve b�r şey, hang� tarafta
düşlere çevr�l�r? Hang�s� onun en esk�m�ş noktası-

dır? Bu taraf, alışkanlık tarafından aşındırılmış ve
ucuz kel�melerle yamalanmış sloganlardır.
Şeyler�n düşe sırtını çev�rd�ğ� taraf k�tsch'd�r.
     Şeyler�n kurgu �mgeler�, "düş" leporellosunun³
yaprakları g�b� yere düşüyor. Sloganlar, her b�r
yaprağın altındadır. »Ma plus belle ma�tresse c'est
la paresse« ve »Une meda�lle vern�e pour le plus
grand ennu�« ve »Dans le corr�dor �l y a quelqu'un
qu� me veut a la mort«.⁴ Gerçeküstücüler böyles�
d�zeler� kaleme aldılar ve -dostları olan- sanatçılar
bu res�ml� k�tabın �z�nden g�tt�ler. Paul Eluard'ın
"Répét�t�ons" adını verd�ğ� k�tabının �ç kapağında
Max Ernst tarafından ç�z�lm�ş dört küçük çocuk
bulunur. Okuyucuya, öğretmene ve kürsüye
sırtlarını dönmüşler ve havada asılı kalan balonun 

Çev�r�: Hande Ber�l KÜÇÜKLER

¹ "Gerçeküstücülük Üzer�ndek� Parıltı" alt başlığı 1927'de yayınlanan makalen�n başlığı olarak kullanılmıştır.
² He�nr�ch von Ofterd�ngen, Noval�s tarafından �lk kez 1802'de yayımlanan tamamlanmamış b�r romanın başlığıdır. Von Ofterd�ngen, b�l�nmeyen sevg�l�s�n�n
yüzünü taşıyan g�zeml� Mav� Ç�çek'� arayan b�r Ortaçağ şa�r�d�r.
³ Leporello, Mozart operası Don G�ovann�'dek� Don G�ovann�'n�n h�zmetç�s�d�r. Leporello, efend�s�n�n fet�hler�n�n b�r kataloğunu taşır, bu katalog b�rçok �sm�
göstermek �ç�n akordeonlar b�ç�m�nded�r. On dokuzuncu yüzyılın ortalarında, Leporello Verlag adlı Alman yayınev� bu tür k�taplar üret�yordu.
⁴ "Ben�m en güzel metres�m avarel�ğ�m" "En büyük can sıkıntısı �ç�n parlak b�r madalya." "Kor�dorda, ölmem� �steyen b�r� var."
 

Bu çev�r�ye, Walter Benjam�n’�n çalışmalarının b�r derlemes� olan, Theodor W. Adorno ve Gershom Sholem’�n katkılarıyla Rolf
T�edemann ve Hermann Schweppenhäuser’�n ed�törlüğünde hazırlanan ve Suhrkamp Verlag tarafından 1977 yılında basılan

Gesammelte Schr�ften yapıtındak� “Traumk�tsch” (s. 620-622) yazısı kaynaklık etm�şt�r. D�pnotlar, metn�n anlaşılmasını
kolaylaştırmak amacıyla çev�rmen tarafından eklenm�şt�r.



   Lou�s Aragon, Vague de rêves’de (Düşler�n Dalgası)
düş görme obsesyonunun Par�s'e nasıl yayıldığını
anlatıyor. Gençler, ş��r�n sırlarından b�r�ne
rastladıklarına �nanırken, aslında o dönem�n en
yoğun güçler�nde olduğu g�b� ş��rsel
kompoz�syondan uzaklaştılar.⁵ Sa�nt-PolRoux⁶,
sabahın erken saatler�nde yatmadan önce,
kapısına b�r not asar: “Le potte trava�lle”⁷. Tüm
bunlar, ortadan kaldırılan şeyler�n kalb�ne
ulaşmak �ç�n. Banal olanın konturlarını b�r res�ml�
bulmacadak� g�b� deş�fre etmek, odunsu �ç
organlardan g�zl� b�r W�ll�am Tell başlatmak ya da
soruyu cevaplayab�lmek �ç�n: "Gel�n nerede?" Düş
çalışmasının b�r şeması olarak res�ml� bulmacalar,
uzun zaman önce ps�kanal�z tarafından ortaya
çıkarılmıştır. Bu tarz b�r kes�nl�k �le
gerçeküstücüler, şeylerdense ruhun �z�nded�rler.
Onlar, tar�h önces� çalılarında nesneler�n
Totembaum'unu⁸ ararlar. Bu Totembaum’ların
z�rves�, grotesk yüzü, k�tsch’d�r. O, nesl� tükenm�ş
şeyler dünyasının gücünü ele geç�rmek amacıyla
düşlerde ve konuşmalarda taktığımız, banal�n son
maskes�d�r.

altındak� parapete bakıyorlar. Dev b�r kalem,
parapet�n üzer�nde duruyor. Çocuksu deney�m�n
tekrarı b�z� düşündürür: B�z çocukken
ebeveynler�m�z�n dünyasına karşı henüz yürek
burkucu b�r protesto yoktu. B�z bu dünyanın
ortasındak� çocuklar olarak kend�m�z� üstün
gösterd�k. Banale ulaştığımızda onunla b�rl�kte �y�
olanı ele alıyoruz, �y� olan orada, bak, çok yakında.
      Çünkü ebeveynler�m�z�n -defalarca damıtılmış-
duygusallığı, h�sler�m�z�n en objekt�f görüntüsünü
sunmakta �y�d�r. Gereks�z laflarla dolu
konuşmaları zeh�r g�b� acıdır, b�z� kıvrımlı b�r
res�ml� bulmacaya �nd�rgeme etk�s�ne sah�pt�r;
konuşmanın süsü en der�n karışıklıklarla doludur.
İç�nde yürekten b�r şefkat vardır, sevg� vardır,
k�tsch vardır. "Gerçeküstücülük, d�yaloğun esas
gerçekl�ğ� �ç�nde d�yaloğu yen�den kurmak �ç�n
kend�s�n� görevl� h�ssetm�şt�r. Muhataplar nezaket
zorunluluğundan azat ed�lm�şt�r. Konuşan k�ş�,
tez gel�şt�rmekten uzaktır. Ancak yanıt, prens�pte
konuşan k�ş�n�n özsaygısı �le �lg�l� değ�ld�r.
Sözcükler ve �mgeler d�nley�c�ler�n z�hn�nde
yalnızca b�rer sıçrama tahtalarıdır." Breton'un
gerçeküstücü man�festosundan güzel
kavrayışlar... Onlar, d�yalogsal yanlış anlaşılmanın
formülüne, yan�, d�yaloğun �ç�nde yaşayanların
formülüne b�ç�m ver�yorlar. Çünkü "yanlış
anlaşılma" tek doğru gerçekl�ğ�n karşılıklı
konuşmak zorunda bırakılan r�tm�d�r. B�r �nsan
ne kadar etk�l� konuşab�l�yorsa, o kadar yanlış
anlaşılır.
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⁵ 1922-1924 yıllarına atıfta bulunulmaktadır. Une vague de reves �lk olarak 1924 sonbaharında yayınlandı.
⁶ Fransız sembol�st şa�r Paul Roux'nun (1861-1940) takma adıdır.
⁷ "Şa�r çalışıyor."
⁸ İnsanların ağaçlardan geld�ğ�n� söyleyen m�tler, ölüler�n ağaç kovuğuna gömüldüğü gömme âdetler�ne kaynaklık etmekted�r.  Bu yüzden Almancada tabut
�ç�n hâlâ "ölüm ağacı" anlamına gelen "Totembaum" �fades� kullanılmaktadır. 

     Sanat ded�ğ�m�z şey, bedenden yalnız �k� metre
uzakta başlar. Yen� �nsan, �ç�nde esk� formların
özünü taşır ve on dokuzuncu yüzyılın �k�nc�
yarısından �t�baren çevreyle b�r çatışmada
b�ç�mlend�r�len ve düşlerde, bel�rl� sanatçıların
sözler� ve �mgeler�yle bahsed�len, "döşenm�ş
�nsan" den�leb�lecek b�r varlıktır.
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YÖNSÜZLEŞMİŞ BİR DEMOKRASİ 
KAVRAYIŞINA ELEŞTİRİLER

D
emokras�n�n alışılagelen ve hatta belk� de kl�şe tanımı “halkın egemenl�ğ�” şekl�nded�r. Buna
göre demokras�lerde halkın kend� kend�s�n� yönett�ğ� söylen�r. Gelgelel�m kavramların da tar�h�
vardır ve tar�hsell�ğ�nden yalıtılan kavramların mutlaklaştırılması ve böylece kavramlara �l�şk�n 

Suat Kutay KÜÇÜKLER

meselelerde total�ter tarzda yaklaşımların peyda olması kaçınılmazdır. O halde demokras�n�n
“kend�nden menkul” olmadığını b�lmek, onun tar�hsell�ğ�n� kavramakla mümkündür. Bu kavrayış,
yönsüzleşm�ş b�r demokras�n�n doğurduğu sorunları bertaraf etmen�n sağlam b�r yoludur.
Demokras�n�n nasıl olup da yönsüzleşeb�leceğ�, yan� halkın egemenl�ğ�n�n halka karşı yöneleb�leceğ� de
y�ne bu yolla anlaşılab�l�r.

her türden üstünlüğünü”² reddeden yaklaşımı
konumuz bağlamında daha aydınlatıcı olab�l�r.
Kısaca �fade edecek olursak demokras�ye da�r bu
�ncelemem�z, pol�t�k real�zm hattını tak�p etme
gayes� güdecekt�r. Pol�t�k felsefen�n praks�s�n
bet�mley�c�s� değ�l, onun doğrudan �çer�s�ndek�
b�r etk�nl�k olduğunu hatırlamak bu noktada
öneml�d�r.
  Kavramların tar�h�n� ortaya çıkarmak,
kavramlara da�r kökensel ve dolayısıyla özsel
açıklamaları da geçers�z kılmaktadır. “Kavramı
b�lmek, köken� b�lmekt�r” şekl�ndek� kabul, çağdaş
dönemde hükümsüzdür. O halde demokras�n�n
kökensel durumunu açıklamak, demokras�n�n
çağdaş sorunlarını ele alırken ben�msenecek tek
yol olamaz. Ancak demokras�n�n kökensel
prat�kler�n� tar�hsel süreçtek� dönüşümler�yle
b�rl�kte ele almak, demokras�ye da�r b�r çerçeve
sunmak açısından öneml�d�r. Buradan hareketle
çalışmamızda ant�k dönem düşünürü   

YÖNTEM VE TEMEL KABULLER ÜZERİNE
            K�ş�n�n el�ndek� tek şey çek�çse, etrafındak�
her şey ona ç�v� olarak gözükür den�r. Ele alınan
konuda ben�msenen yöntem�n önem�n�
vurgulamak �ç�n kullanılan b�r özdey�şt�r bu.
Öyleyse pol�t�k felsefeye �l�şk�n b�r tartışmanın
�lk�n �deler�n düzen� �le şeyler�n düzen� arasındak�
kopmadan hareket etmes� gerekt�ğ�n� söylemem�z
gerek�r. D�ğer b�r dey�şle pol�t�k olan üzer�ne
felsef� b�r �nceleme, �ç tutarlılıkları kusursuz
gözüken fakat prat�k duruma -kend� tutarlılığını
korumak pahasına- �lg�s�z kalan düşüncelerden
değ�l, şeyler�n olağan akışını kıran �st�snalardan
yola çıkar. N�tek�m pol�t�k  felsefe, �st�snaya yer
açmayan tümel doğrulukların sütl�man
dünyasında değ�l, düşüncede düşünülmeyen�
düşünerek “akıntıya karşı” kend�s�n� var eder.¹ Bu
demek oluyor k� �deler�n şeyler dünyasını
düzenleyeb�leceğ�ne dönük Kantçı kabul burada
terk ed�lmel�d�r, Hegel’�n “‘gerek’�n ‘var’ karşısında 
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¹ Ertan Kardeş, “Pol�t�k Felsefe Ned�r?”, Felsefe Ark�v�, S. 51, 2019, s. 406
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ma hakkı, o çalgıyı en �y� çalanındır.”⁵ d�yen
Ar�stoteles, yönetme �ş�ne seç�leb�lecek olanlarda
bazı özell�kler tesp�t eder. Onun yurttaş
tanımının, yönetsel görevlerde bulunmayı da
gerekt�rd�ğ� göz önüne alındığında bu özell�kler
k�mler�n yurttaş olacağını da bel�rleyecekt�r.
Doğrudan onun sözler�yle aktaracak olursak
“Devlet�n varolması �ç�n bulunması gereken bütün
�nsanlara yurttaş demel�y�z d�ye b�r düşüncey� b�r
an b�le aklımızdan geç�rm�yoruz”⁶ d�yen
Ar�stoteles, bu çerçevede köleler�, kadınları ve
�şç�ler� yurttaş olarak saymaz. Çünkü bu �nsanlar,
devlet yönet�m�ne katılab�lecek donanıma sah�p
değ�ld�rler. Burada b�r parantez açıp yurttaşlar
topluluğuna dah�l olmanın bel�rl� sosyoekonom�k
şartları yer�ne get�rmey� gerekt�rmes�n�n yalnızca
ant�k dönem�n ruhuyla açıklanamayacağını
bel�rtmem�z gerek�r. Öyle k� Ar�stoteles’ten
yaklaşık 2100 yıl sonra yaşamış olan Immanuel
Kant, yalnızca mülk�yet sah�b� erkekler� yurttaş
olarak kabul etmekted�r.⁷ Ar�stoteles �le benzer b�r
şek�lde Kant açısından da yurttaşlığın doğal
koşulu erkek olmak �ken k�ş�n�n kend� kend�s�n�n
efend�s� olmasını sağladığı �ç�n mülk�yet de
yurttaşlık �ç�n b�r şart olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yan� Kant, yurttaşlığı burjuva sınıfı
üzer�nden değerlend�rmekted�r dersek yanılmış
olmayız. Ar�stoteles’e döndüğümüzde, ona göre
yönetme ve yönet�lme b�r yurttaşlık erdem�d�r.
Ant�k Yunancada “erdem” sözcüğü ἀρετή (areté) �le
karşılanmaktadır ve bu �fade “vasıf”, “mez�yet”
g�b� anlamlara da gelmekted�r.⁸ Dolayısıyla
Ar�stoteles, yönetme mez�yet�ne sah�p olan
yönet�lenler�n yurttaşlığını kabul etmekted�r. 
 

  Ar�stoteles’�n düşünceler�, çağdaş dönem�n
k�lometre taşlarından Carl Schm�tt’�n
düşünceler�n�n ışığında ele alınarak demokras�n�n
mah�yet�ne da�r genel b�r çerçeve sunulmaya
çalışılacaktır.
 
ARİSTOTELES: BİR SAPMA OLARAK
DEMOKRASİ VE OSTRAKİSMOS
   Demokras�n�n en temel karakter�st�ğ�n�n
“eş�tl�k” olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Et�moloj�k b�r �nceleme �le demokras�n�n δῆμος
(dē’mos) “halk” ve κρατε�ν (kraté�n) “hüküm
sürmek” sözcükler�n�n b�rleş�m�nden meydana
geld�ğ�n� göreb�l�r�z.³ Burada, b�lhassa gündel�k
d�lde kullanılan kavramların �çer�kler�nden
yalıtılma tehl�kes�yle karşı karşıya kaldığını
hatırlamak öneml�d�r. Halk, böyles� kavramlardan
b�r�s�d�r. Halkı k�mler�n oluşturduğunu sormak,
bu bağlamda anlamlı ve gerekl�d�r. Öte yandan
halkın yönet�m�, şüphes�z, halkı oluşturan
yurttaşların eş�tl�ğ�n� gerekt�recekt�r. Öyleyse
k�mler�n “yurttaş” olduğu ve bu yurttaşların
“neyde” eş�tlenecekler� b�r sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. 
   Yurttaşlık da�res�ne k�mler�n dah�l ed�ld�ğ�
tar�hsel süreçte farklılık gösterm�şt�r. Ar�stoteles,
Pol�t�ka başlıklı yapıtının III. k�tabında yurttaşlık”
konusuna eğ�lmekted�r. Burada Ar�stoteles,
yurttaşlığın, her devlet�n anayasası farklı olduğu
�ç�n, genelgeçer b�r tanımının yapılamayacağını
bel�rtmekle b�rl�kte “yasal, s�yasal ve yönetsel
görevler” alma yeteneğ� ve olanağı bulunanları
“yurttaş” olarak kabul etmekted�r.⁴ Elbette bu
yetenek ve olanak herkese eş�t olarak
dağıtılmamıştır. “En �y� çalgıyı kullan-
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yan� yoksulların çıkarını gözeten sapmış b�r
anayasadan, farklı b�r anlama geld�ğ�
görülmekted�r. 
    Demokras�n�n Ant�k Yunan’dak� gel�ş�m�n�n
kırılgan b�r yapıda olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Öyle k� At�na demokras�s� pek çok
kez t�ranlık rej�m�ne dönüşme tehl�kes�yle karşı
karşıya kalmıştır. Kle�sthenes’�n “s�vr�len
vatandaşların b�r gün t�ran olmaya kalkmalarını
önlemek �ç�n”¹⁴ yürürlüğe soktuğu “ostrak�smos”
yasası bu kırılganlığın b�r net�ces�d�r.¹⁵ Oyların
ostraka adı ver�len çömlek parçalarına yazılması
sebeb�yle Çanak Çömlek Mahkemes� olarak da
adlandırılan bu s�stemde, her yıl toplanan halk
mecl�s�, 10 yıllığına sürgüne gönder�lmes�
gerekt�ğ�n� düşündükler� k�ş�y� oylama �le
seçerd�.¹⁶ Böylece demokras�n�n karakter�st�k
özell�ğ� olarak tesp�t ett�ğ�m�z “eş�tl�k”, eş�ts�z
olanın dışarıda bırakılması yoluyla korunmaya
çalışılıyordu. Böylece eş�tl�ğ�n, eş�ts�zl�k
olmaksızın düşünülemeyeceğ� de ant�k dönemden
�t�baren gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır.
Ar�stoteles’�n “eş�tl�k” tanımı bu bağlamda d�kkate
değerd�r: “ (…) eş�tl�k, eş�tler �ç�n eş�t olmak
gerek�r.”¹⁷
 
CARL SCHMİTT: TÜRDEŞLİK VE HETEROJEN
OLANIN ELENMESİ
    Çağdaş dönem pol�t�k felsefes�n�n k�lometre
taşları arasında sayab�leceğ�m�z Alman anayasa
hukukçusu Carl Schm�tt, 1923 yılında kaleme
aldığı Parlamenter Demokras�n�n Kr�z� başlığını
taşıyan çalışmasında demokras�ye �çk�n �k� özell�k
tesp�t eder: “ … �lk�n türdeşl�k, �k�nc� olarak
heterojen olanın -gerekt�ğ�nde- elenmes� veya 

Pol�s’te �kamet eden herkes, bu çerçevede yurttaş
değ�ld�r. Ar�stoteles’ten aktaracak olursak, “Yalnız
b�r yerde oturmak da yurttaşlığı get�rmez;
yabancılar ve köleler yurttaş değ�ld�r, ama ülkede
sürekl� olarak yaşayab�l�rler.”⁹ 
   Bel�rt�lmes� gereken öneml� b�r nokta, esasen
Ar�stoteles’�n b�r “demokras� yanlısı” olmadığıdır.
N�tek�m o, demokras�y� doğru anayasadan b�r
sapma olarak tesp�t eder. Ar�stoteles’e göre üç
farklı doğru anayasadan bahsed�leb�l�r: Krallık,
ar�stokras� ve s�yasal yönet�m.¹⁰ Krallık bozulduğu
zaman t�ranlığa, ar�stokras� bozulduğu zaman
ol�garş�ye ve s�yasal yönet�m bozulduğunda
demokras�ye dönüşür. Doğru anayasalar, bütün
topluluğun yararı �ç�n farklı egemenl�k b�ç�mler�n�
�fade ederken bu anayasalardan sapmalar
topluluğun yararını amaçlamaz, bel�rl� b�r sınıfın
çıkarını gözet�r.¹¹ Demokras� özel�nde konuşacak
olursak, demokras�de yalnızca “yoksulların çıkarı”
gözet�lmekted�r¹² ve bu durumda yurttaşlar
topluluğunun ortak yararından bahsetmek
olanaksızdır. Ancak Ar�stoteles’�n demokras�
karşıtlığını gerek kavramsal gerekse de tar�hsel
boyutlarıyla doğru kavramak öneml�d�r.
Ar�stoteles, s�yasal yönet�m� “doğuştan özgür ve
eş�t adamlar arasında uygulanan”¹³ b�r egemenl�k
türü olarak tanımlamaktadır. Kavramların
tar�h�ne dönük vurgumuz hatırlandığında,
günümüz demokras� kavrayışı �le Ar�stoteles’�n ele
aldığı demokras� kavrayışının farklılığı gün
yüzüne çıkacaktır. Tar�hsel süreçte, yurttaşlar
topluluğunun mülk�yet temel�nden çıkarılıp
anayasal düzlemde eş�tlenmes� �le b�rl�kte
demokras�n�n Ar�stoteles’�n ele aldığı bağlamdan, 
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var olamamış ve yen� devlet�n temel�n� “ulus”
düşünces� teşk�l etm�şt�r. 1924 Teşk�lât-ı Esas�ye
Kanunu’nun 3. maddes�nde egemenl�ğ�n ulusa
ver�ld�ğ� görülmekted�r: “Hâk�m�yet b�lâ kaydü
şart M�llet�nd�r.” 1924 Anayasanın, güncel Türkçe
�le �fade edecek olursak, “Türkler�n Kamu Hakları”
başlığını taşıyan beş�nc� bölümü “Her Türk hür
doğar, hür yaşar.” şekl�ndek� 68. madde �le
başlamaktadır. O halde egemenl�k, özgür doğan
ve özgür yaşayan Türk yurttaşlarınındır.
Dolayısıyla Türk�ye Cumhur�yet� çerçeves�nde
Türklükte eş�tlenen yurttaşların demokras�s�nden
bahsed�leb�l�r, Türk olmayan unsurların bu
demokrat�k eş�tl�kte yer alamayacağı açıktır.
Schm�tt’�n demokras�lerde heterojen olanın
elenmes� veya �mha ed�lmes� bağlamında verd�ğ�
Türk – Yunan Nüfus Mübadeles�n�n yanı sıra,
Türk�ye Cumhur�yet�’n�n kurucu l�der� Mustafa
Kemal Atatürk’ün 1923 yılında Adana Türk
Ocağında yapmış olduğu konuşma d�kkate
değerd�r. Atatürk, sanat ocaklarının farklı
unsurlar ve Ermen�ler tarafından �şgal ed�ld�ğ�n�
bel�rtt�kten sonra “Ermen�ler�n bu fey�zl� ülkede
h�çb�r hakkı yoktur. Memleket�n�z s�z�nd�r,
Türkler�nd�r.”²⁴ demekted�r. Gerek Atatürk’ün bu
demec�n�n gerekse de nüfus mübadeles�n�n
temel�nde yatan unsur, demokras�y� mümkün
kılacak olan türdeşl�ğ�n tes�s�d�r. Schm�tt’�n
verd�ğ� b�r d�ğer örneğe, Avustralya’ya dönecek
olursak Myrna W�llard’ın 1923 yılında kaleme
aldığı 1920’ye Kadar Beyaz Avustralya Pol�t�kasının
Tar�h� k�tabı, dönem�n ruhunu anlamak açısından
öneml�d�r. “Ulusal öz-koruma, pol�t�kanın
amacıdır.”²⁵ d�yen W�llard, ırksal b�rl�ğ�n ulusal 

�mha ed�lmes�”¹⁸ Schm�tt’�n bu bağlamda
gündeme get�rd�ğ� kavram “eş�tl�ğ�n tözü”dür.
N�tek�m demokras�lerdek� “eş�tl�k”, “soyut,
mantıksal-ar�tmet�k oyunlar”¹⁹ üzer�nden
anlaşılab�lecek mah�yette değ�ld�r. O halde
d�yeb�l�r�z k� demokras�lerde aslolan eş�tl�ğ�n
tözüdür ve Schm�tt açısından bu töz, “bel�rl�
f�z�ksel ve ahlak� n�tel�klerde bulunab�l�r.”²⁰
Schm�tt, tam da çalışmamız bağlamında ele
aldığımız Ant�k Yunanda yurttaşlığın ἀρετή (areté)
üzer�nden tanımlanması durumunu
örneklend�rmekted�r.²¹ Bu demek oluyor k� Ant�k
Yunan demokras�s�n� mümkün kılan türdeşl�k,
yalnızca yurttaşlık erdem�ne sah�p k�mseler�n
yurttaşlar topluluğuna dah�l ed�lmes�yle
oluşmaktadır. 19. yüzyıldan �t�baren �se eş�tl�ğ�n
tözü, “ulusa a�d�yet” üzer�nden tanımlanmıştır.²²
Dolayısıyla 19. yüzyıldan ber� demokras�ler,
türdeşl�ğ�n “ulus” üzer�nden sağlanmasını ve ulusa
a�t olmayan unsurların dışarıda bırakılmasını
gerekt�rm�şt�r. Schm�tt bu konuya �l�şk�n �k� örnek
ver�r: “Yunanlılar’ı ülkes�nden rad�kal b�r şek�lde
�hraç eden ve ülkes�nde gaddarca b�r Türkleşt�rme
pol�t�kası güden günümüz Türk�ye’s� ve göç yasası
aracılığıyla �stenmeyen yerleş�mc�ler� ülkeden
uzak tutan ve d�ğer dom�nyonlar g�b� yalnızca
r�ght type of settler tanımına uyan göçmenler�
kabul eden Avustralya M�lletler Topluluğu.”²³
Türk�ye Cumhur�yet� özel�nde konuşacak olursak,
b�r �mparatorluk yapısı gösteren Osmanlı
Devlet�n�n bünyes�ndek� unsurların ulusal
bağımsızlıklarını �lan etmes� �le b�rl�kte
“Osmanlılık” düşünces� b�rleşt�r�c� b�r unsur olarak 
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düzlemde”³¹ b�r düşmanlığı gerekt�rmed�ğ�n�n
altını ç�zer.   Pol�t�k-olanın kuruluşu bu
çerçevedek� b�r dost-düşman ayrımına
yaslanmaktadır. Schm�tt’�n pol�t�k felsefes�, başta
da �fade ett�ğ�m�z g�b�, varolandan kopuk �delere
değ�l, varolanın kend�s�ne yönelmekted�r.
Schm�tt’�n dost-düşman ayrımının "somut ve
varoluşsal anlamlarıyla” kavranılması gerekt�ğ�
yönündek� sözler� d�kkate değerd�r: “Halkların
b�rb�rler�n� hâlâ dost ve düşman d�ye ayırmalarının
redded�les�, barbarlıktan kalma �lkel b�r kalıntı
olduğunun düşünülmes� ya da bu ayrımın b�r gün
yeryüzünde ortadan kalkacağının umulması; eğ�tsel
sa�klerle, h�ç düşman yokmuş g�b� davranmanın �y� ya
da kötü olup olmadığı bu yazıda d�kkate
alınmayacaktır. Burada mesele, varsayım ya da
normlar değ�l, dost-düşman ayrımına da�r varoluşsal
gerçekl�k �le bu ayrımın hak�katen gerçekleşme
�ht�mal�d�r. Yukarıda anılan umutları ve eğ�tsel sa�kler�
�ster paylaşın �ster paylaşmayın, bugün halkların hâlâ
dost ve düşman eksen�nde gruplandırıldığını, bu
karşıtlığın s�yasal açıdan varolan tüm halklar �ç�n
gerçek b�r olasılık olarak varlığını sürdürdüğünü
mantıken yalanlamak mümkün değ�ld�r.”³² Demek k�
b�ze pol�t�k-olanı gösteren bu ayrım, kaynağını
doğrudan doğruya “olan”dan almaktadır, “olması
gereken”den değ�l.  
    Halkın �rades�n�n merkez� b�r konumda
durduğu demokras�de, türdeş olmayan b�r yapının
dost-düşman ayrımını yapamayacağı açıktır.
Demokras�n�n türdeşl�ğ� gerekt�rmes� tam da
buradan kaynaklanır. Heterojen b�r topluluk,
dost-düşman ayrımını kend� topluluğu �çer�s�nde 

yaşam �ç�n vazgeç�lmez olduğunu ve kabul
ed�lecek göçmenler�n bu ırksal b�rl�ğe dah�l
olab�lecek yeterl�kte olması gerekt�ğ�n� bel�rt�r.
Böylece Avustralya M�lletler Topluluğu,
türdeşl�ğ�n� sağlayarak demokrat�k b�r yapıya
kavuşmak �stem�şt�r. 
    Demokras�de türdeşl�ğ�n temel b�r konumda
bulunması “pol�t�k-olanın” yapısı kavranılmadan
anlaşılamaz. Öncel�kle pol�t�k-olanın sınırlarını
devletsel-olan �le ç�zen anlayışı reddeden Schm�tt,
pol�t�k-olanın devletten önce geld�ğ�n�
düşünmekted�r.²⁶ D�ğer taraftan pol�t�k-olanın
çeş�tl� alanlar �le kurulan karşıtlıklar üzer�nden
tanımlanmasına da karşı çıkmaktadır. Öyle k�
d�nsel, kültürel, ekonom�k, hukuksal yahut
b�l�msel alanlar pol�t�k-olan kavramının karşıtı
olarak bulunamazlar.²⁷ Öyleyse pol�t�k-olan nasıl
tanımlanacaktır? Burada Schm�tt, pol�t�k-olanın
kend�ne özgü ayrımını ortaya çıkarmaktadır.
D�ğer b�r dey�şle ahlak alanındak� �y�-kötü ayrımı,
estet�k alanındak� güzel-ç�rk�n ayrımı g�b� pol�t�k-
olan kavramında nasıl b�r ayrım söz konusudur,
sorusundan yola çıkmaktadır. Schm�tt açısından
pol�t�k-olan kavramına has ayrım dost-düşman
ayrımıdır.²⁸ Burada “düşman” �le kasted�len�n ne
olduğu öneml�d�r. Düşmanın “rak�b�m�z ya da
genel anlamda hasmımız”²⁹ olmadığını söyleyen
Schm�tt, düşmanı “gerçek b�r olasılık olarak,
�nsanlardan oluşan b�r bütün karşısında mücadele
eden benzer b�r bütün”³⁰ şekl�nde
tanımlamaktadır. Yan� bu düşmanın k�ş�sel b�r
husumete denk gelmed�ğ� açıktır, Schm�tt
özell�kle pol�t�k anlamdak� düşmanlığın “b�reysel 

²⁶ Carl Schm�tt, S�yasal Kavramı, çev. Ece Göztepe, 2. basım, İstanbul: Met�s Yayınları, 2012, s. 49
²⁷ Schm�tt, S�yasal Kavramı, s. 54
²⁸ Schm�tt, S�yasal Kavramı, s. 57
²⁹ Schm�tt, S�yasal Kavramı, s. 59
³⁰ Schm�tt, S�yasal Kavramı, s. 59
³¹ Schm�tt, S�yasal Kavramı, s. 60
³² Schm�tt, S�yasal Kavramı, s. 58-59



Ar�stoteles’�n yurttaşlar topluluğunu bel�rl�
koşullara ha�z k�mselerden teşk�l etmes�
Schm�tt’�n türdeşl�k düşünces�ne, ostrak�smos
yasasını gerekl� durumlarda yararlı görmes� �se
heterojen olanın gerekt�ğ�nde elenmes�ne denk
düşeb�leceğ�n� söyleyeb�l�r�z. Fakat aralarında b�n
yıllar olan bu �k� düşünürün pol�t�k yaklaşımları
arasında böyle b�r benzerl�k kurmanın, b�z�
anakron�zme sürükleyeceğ�n� düşünmek
gerekeb�l�r. Öyle k� her düşünürün kend� çağının
sorunlarıyla meşgul olduğu göz önünde
tutulduğunda, Ar�stoteles ve Schm�tt’�n yaşadığı
dönemler farklı özell�kler göstermekted�r ve bu
yüzden bu �k� düşünürün görüşler�ndek�
ortaklıklardan hareket etmen�n sorunlu b�r
yaklaşım olab�leceğ� �ler� sürüleb�l�r. Ne var k�
böyles� b�r �t�raz, yürüttüğümüz kavramsal
tartışmanın temel �dd�asını gözden kaçırmak
anlamına gel�r. N�tek�m demokras�n�n tar�h�n b�r
dönem�ndek� durumunu değ�l, demokras�
kavramının kend�s�n� ele alıyoruz. Kavramların da
tar�hsel b�r zem�nde bulunduklarının b�l�nc�yle
demokras�n�n çerçeves�n� ç�zme gayret� �ç�nde
bulunuyoruz. Bu sebeple pol�t�k felsefen�n bu
kavramsal tartışması, Ar�stoteles’� çağdaş döneme
taşımak yahut Schm�tt’� ant�k döneme götürmekle
�tham ed�lemez. Demokras� kavrayışlarındak�
ortaklıkları tesp�t etmek, bu anlamda b�r
anakron�zm�n uzağındadır.
     Ar�stoteles’�n “s�yasal yönet�m” olarak
Türkçeleşt�r�len b�r yönet�m b�ç�m�n� önerd�ğ�n�
ve demokras�y� b�r “sapma” olarak tesp�t ett�ğ�n�
bel�rtm�şt�k. Bu durumda Ar�stoteles’�n
görüşler�n�n “demokras�” kavramına �l�şk�n b�r
tartışmada nasıl konumlandırılab�leceğ�  sorula-

de yapmayı sürdürür. Böylece heterojen b�r
yapının �rades�nden bahsed�lemeyeceğ� g�b� bu
yapının alacağı “demokrat�k karar”, halkın kararı
değ�l, heterojen yapıyı teşk�l eden unsurlardan
“baskın olanın kararı” hal�ne gel�r. Türdeş
olmayan b�r topluluğun demokrat�k kararı, bu
anlamda demokras�y� ancak b�r “k�sve” olarak
tutar. Pol�t�k b�rl�k, dostunu ve düşmanını bel�rler;
ancak söz konusu pol�t�k b�rl�ğ�n temel koşulu
olan “türdeşl�k” tes�s ed�lmem�şse dost ve düşman
varlığı pol�t�k yapının �çer�s�nde de var olmayı
sürdürür ve alınan kararlar, oy çokluğuna yaslansa
dah�, baskın olan gücün �rades�n� yansıtacaktır.
Halbuk� bu durum, “halkın �rades�ne” yaslanan
demokras�n�n temel �dd�ası �le çel�şmekted�r.
 
İTİRAZLAR VE ELEŞTİRİLER
   Çağdaş yaklaşımların ekser�yet�, muzaffer
l�beral�zm�n gölges�nde f�l�zlend�kler�nden
mütevell�t, türdeşl�ğe yaslanan ve çoğulcu
olmayan b�r demokras� kavrayışını ant�-
demokrat�k olarak sunmaktadır. Böylece
Schm�tt’�n demokras�ye �çk�n olduğunu tesp�t
ett�ğ� ve Ar�stoteles’te de nüveler�n� bulab�ld�ğ�m�z
�k� unsur, türdeşl�k ve heterojen olanın
dışlanması, adetâ demokras�ye engel unsurlar
olarak karşımıza çıkarılır. Burada nasıl olup da
Ar�stoteles’ten Schm�tt’e uzanan ve b�nyıllarla
�fade ed�len tar�hsel süreçte demokras�y� mümkün
kılan türdeşl�ğ�n ve dışarıda bırakma prat�ğ�n�n
demokras�n�n tam da karşısında
konumlandırılab�ld�ğ�n� açıklamak öneml�d�r.
Ancak bunu yapab�lmek �ç�n öncel�kle Ar�stoteles
ve Schm�tt arasında kurduğumuz �l�şk�ye karşı
geleb�lecek �t�razlarla hesaplaşmak gerek�r.
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�mkanını �çer�r. Bu yüzden pol�t�k demokras�,
k�ş�ler arasında ayrım yapamamaya dayanmaz,
aks�ne bel�rl� k�ş�lere a�t olma n�tel�ğ�ne
dayanır.”³⁶ d�yen Schm�tt, ayrım yapmanın
demokras�n�n temel�nde durduğunu bel�rterek
mutlak eş�tl�k tasavvuruna da karşı çıkmaktadır.
Bu tanımlamalardan anlaşılacağı üzere
Ar�stoteles’�n “s�yasal yönet�m” �le kastett�ğ�,
Schm�tt’�n demokras� kavrayışı �le büyük ölçüde
örtüşmekted�r. Böylel�kle Ar�stoteles’�n
demokras�ye �l�şk�n düşünceler�n�n Schm�tt’�n
demokras� kavrayışıyla olan �l�şk�s� daha net
anlaşılab�lecekt�r.
    Pol�t�k felsefen�n pol�t�k-olana �l�şk�n salt
bet�msel b�r yaklaşıma sah�p olmadığını b�lmek,
çalışmamız bağlamında önem arz eder. Deneb�l�r
k� pol�t�k felsefe “akıntıya karşı yol almak, tar�h�n
havını ters�ne taramak ve �mdat fren�n� çekmek
g�b� rad�kal eylemlerle kend�s�n� ortaya koyar.”³⁷
Bu anlamda l�beral kaynaklardan beslenen
günümüz yaklaşımlarının çoğunun demokras�ye
�çk�n olan türdeşl�ğ� ve dışlama prat�ğ�n� “kötücül”
added�p demokras�n�n karşısında
konumlandırmasının pol�t�k açıdan nerede
durduğunu göstermek pol�t�k felsefeye düşer.
İlk�n yapılması gereken, kavramları yerl� yer�ne
oturtmaktır. Demokras�, pol�t�k b�r kavramdır ve
demokras�n�n “ahlaken �y� olan” şekl�nde
sunulması demokras� kavramının doğrudan
kend�s�n� aşındırmaktadır. Pol�t�k b�r kuruluşu
ahlak� kavramlarla tartışmanın sonucu, ahlak�
kavramlar �le üzer� örtülen pol�t�k g�r�ş�mler�n
g�zlenmes� olacaktır. Schm�tt, bu durumu
“�nsanlık” kavramı üzer�nden örneklend�rmekte-

b�l�r. Bu konuda öncel�kle hatırlanması gereken,
Ar�stoteles’�n b�r f�lozof olduğu kadar Ant�k
Yunan’ın pol�t�k yaşamına ışık tutan b�r tar�hç�
olmasıdır. Onun pol�t�k düşünceler�n�
öğreneb�ld�ğ�m�z Pol�t�ka yapıtı, Yunan
pol�sler�n�n pol�t�k yapılarına da�r tar�hsel b�lg�ler�
de �çer�r. Örneğ�n “ostrak�smos” yasası,
Ar�stoteles’�n demokras�lerde de uygulandığını
bel�rtt�ğ� ve yararlı olduğuna kanaat ett�ğ� b�r
prat�kt�r³³ fakat kaynağını Ar�stoteles’�n
düşünceler�nden değ�l, Kle�sthenes dönem�nde
çıkarılan b�r yasadan alır.³⁴ Dolayısıyla
Ar�stoteles’�n “demokras�”ye da�r b�r tartışmadak�
konumu, onun felsef� görüşler�n�n yanında
tar�hsel aktarımlarının da değerlend�r�lmes�n�
gerekt�r�r. Öte yandan Ar�stoteles, doğru
anayasadan sapmış anayasaları tesp�t etmeye
yarayan ölçütünü şu şek�lde açıklar: “Bel�rl� b�r
noktada eş�t olanların her şeyde eş�t olmaları ya da
b�r tek yönde eş�ts�z olanların heps�nde eş�ts�z
olmaları gerekmed�ğ� �ç�n; bundan, böyle mutlak
b�r eş�tl�ğ�n tümüne b�rden ağır bastığı anayasalar
bozuk b�ç�mler ya da sapmalar d�ye
sınıflandırılmalılar, sonucu çıkar.”³⁵ Demek k�
Ar�stoteles’�n demokras�y� b�r “sapma” olarak
sınıflandırmasının temel�nde yatan unsur,
demokras�n�n yurttaşlar topluluğunu oldukça
gen�şleneterek mutlak b�r eş�tl�ğ� ben�msemes�
g�b� gözükmekted�r. Ancak Schm�tt’�n
“demokrat�k eş�tl�k” bahs� üzer�ne söyled�kler�,
Ar�stoteles’�n “sapma” olarak tesp�t ett�ğ�
demokras�den farklı b�r yerde durmaktadır.
“Demokrat�k eş�tl�k kavramı pol�t�k b�r kavramdır
ve her hak�k� pol�t�k kavram g�b� b�r ayrım yapma
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³³ Ar�stoteles, Pol�t�ka, s. 115
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³⁶ Carl Schm�tt, Const�tut�onal Theory, çev. ve ed. Jeffrey Se�tzer, Durham ve Londra: Duke Un�vers�ty Press, 2008, s. 258
³⁷ Kardeş, “Pol�t�k Felsefe Ned�r?”, s. 406



n�k pol�t�kaları yahut toplama kampları da tar�hsel
b�r tecrübe olarak türdeşl�ğe yapılan �t�razlar
arasında yer almıştır. Ancak bu �t�raz, türdeşl�ğ�n
yalnızca “ırk temell�” olması gerekseyd� kabul
ed�leb�l�rd�. Gerek Ar�stoteles’te gerekse
Schm�tt’te türdeşl�ğ�n ırk üzer�nden ele alınması
söz konusu değ�ld�r. Hatırlanacak olursa Schm�tt,
“eş�tl�ğ�n tözünün” tar�hsel süreçte farklılıklar
gösterd�ğ�n� de vurgulamıştır. Buna karşın
total�ter tecrübeler�n, türdeşl�ğe b�r �t�raz olarak
konumlandırılması bu anlamda �sabets�z b�r
�t�razdır. Öte yandan “kazananların tar�h�n�”
burada da görmek mümkündür, n�tek�m 1924
yılında Amer�ka B�rleş�k Devletler�n�n V�rg�n�a
Eyalet�nde çıkarılan “Kısırlaştırma Yasası” �le 1979
yılına değ�n 7000’den fazla �nsanın
kısırlaştırılması yahut Pearl Harbor Saldırısının
ardından Japon asıllı Amer�kan yurttaşlarının ve
ABD’de �kamet eden Japonların toplama
kamplarında hapsed�lmes� çoğu kez
hatırlanmamaktadır.
    Demokras�lerde eş�tl�ğ�n tözünün “ulusa
a�d�yet” üzer�nden tanımlanması b�r d�ğer
tartışma konusunu teşk�l etmekted�r. Buna göre
ulus düşünces�n�n etn�k çeş�tl�l�ğ� örseled�ğ� ve
as�m�lasyon g�b� prat�klere yer açtığı
düşünülmekted�r. Böylece ulus üzer�nden
sağlanan eş�tl�k yer�ne, “halkların demokras�s�”
öner�lmekted�r. Ulus ve halk ayrımını
netleşt�r�lmes�, tartışmanın sağlam b�r zem�nde
yürütülmes� açısından öneml�d�r. Pol�t�k b�r
kullanımı olmakla b�rl�kte esasen kültürel ya da
etn�k b�r yapıya �şaret eden halk, pol�t�k b�r
kavram olarak ulustan farklı b�r yerde durur.
Kültürel ya da etn�k yapısıyla halkın pol�t�k b�r �ra-

d�r. İnsanlık kavramı, pol�t�k alanın ayrımı olan
dost-düşman ayrımına sah�p değ�ld�r çünkü “bu
gezegende” �nsanlığın düşmanı yoktur.³⁸ O halde
ahlak� karakter�yle “�nsanlık” kavramının
pol�t�kadak� kullanımı, pol�t�k çıkarların
örtülmes�ne h�zmet edecekt�r. Schm�tt,
Proudhon’un sözünün “küçük b�r değ�ş�kle”
meseley� aydınlattığını düşünmekted�r: “K�m
�nsanlıktan bahsed�yorsa, aldatmak �st�yordur.”³⁹
Türdeşl�k ve dışlama prat�ğ�ne �l�şk�n
tartışmalarda bahsed�len “�nsanlık onuru”, “kültür
moza�ğ�” g�b� �fadeler�n konumu da aynıdır.
Pol�t�k olanın, ahlak� olan �le �kame ed�lmes�n�n
sonucu olan m�st�f�kasyon, burada da
kaçınılmazdır. Dolayısıyla türdeşl�k ve dışlama
prat�ğ�n�n “ahlaken kabul ed�lemez” olduğunu öne
sürmek, pol�t�k anlamda b�r �t�raz olarak kabul
ed�lemez.
        Türdeşl�k ve dışlama prat�ğ�ne get�r�len
�t�razlar, tar�h�n kurgusal karakter�yle de
değerlend�r�lmes� gereken b�r yerde durmaktadır.
B�l�nd�ğ� üzere tar�h kel�mes�n�n Batı d�ller�nde
“h�kaye” kel�mes� �le yakın b�r �l�şk�s� vardır.
Örneğ�n Fransızcada “tar�h” anlamına gelen
h�sto�re kel�mes�, aynı zamanda “h�kaye” anlamına
da gelmekted�r. D�ldek� bu yansımadan da
görüleceğ� üzere tar�h, geçm�ş�n olduğu hal�yle
b�lg�s� değ�l esasen geçm�ş�n kurgusudur. Bu
kurgu �se kazananların kurgusudur, d�ğer b�r
dey�şle tar�h� kazananlar yazar. Dolayısıyla
bugünün “demokras� tar�hler�” ekser�yetle l�beral
b�r perspekt�ften yazılmıştır ve türdeşl�k �le
dışlama prat�ğ�n�n “kötücül” b�r yerde
tutulmasında bunun payı büyüktür. Elbette, II.
Dünya Savaşı dönem�n�n total�ter rej�mler�n�n öje-
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gerekt�rmes�nde görüleb�l�r.
    Sonuç olarak yönsüzleşm�ş b�r demokras�
kavrayışına da�r bazı hususları ortaya çıkarmış
bulunuyoruz. L�beral dünyanın l�beral tar�h�,
demokras�ye ant�-demokrat�k unsurları
eklemleme gayret� �le b�r tar�h anlatısı sunmuştur.
Bu tar�h anlatısı, ant�k dönemden çağdaş döneme
değ�n demokras�n�n portres�ne dah�l ed�leb�lecek
olan türdeşl�ğ� ve heterojen olanın dışlanmasını
demokras� da�res�n�n dışında sunmaya
yönelm�şt�r. Pol�t�k alanın ahlak� kavramlarla ele
alınması, buradak� pol�t�k manevranın
gölgelenmes�ne h�zmet etm�şt�r. Böylece
“�nsanlık” adına g�r�ş�len “demokras� savaşları”,
pol�t�k çıkarları perdeleme �şlev�n� üstlenm�şt�r.
Total�tar�zm�n karşısında olduğunu öne süren
“yönsüzleşm�ş b�r demokras�” kavrayışı,
paradoksal b�r şek�lde total�ter b�r tarzda
kend�s�n� ortaya koymaktadır. Buna göre
türdeşl�k yahut heterojen olanın dışlanması bahs�
demokras�n�n ant�-tez� olarak konumlandırılırken
“demokras�n�n düşmanları” yaratılmakta ve bu
düşmanlık, “�nsanlığın” ve “barışın düşmanları” �le
eşdeğer görüldüğü �ç�n hak�k� b�r pol�t�k ayrıma
tekabül etmemekted�r.
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deye sah�p olması zorunlu değ�ld�r fakat ulus,
pol�t�k eyleme mukted�rd�r ve bu anlamda pol�t�k
�radeye sah�pt�r.⁴⁰ Dolayısıyla ulus, farklı
kültürler�n hukuk karşısında eş�tlenmes� anlamına
gel�r. Demokras�n�n eş�tl�ğ�n�n �nsanların
eş�tl�ğ�ne değ�l, yurttaşların eş�tl�ğ�ne dayandığını
y�nelemem�z gerek�r. Söz konusu yurttaşlar,
“ulus” adı altında pol�t�k �radey� meydana
get�rm�şlerd�r. Schm�tt’�n eş�tl�ğ�n tözüne �l�şk�n
görüşler�n� hatırlayacak olursak, pol�t�k b�rl�ğ�n
sınırları �çer�s�nde yer aldığı halde eş�tl�ğ�n tözüne
aykırı konumda bulunan unsurların,
demokras�n�n gereğ� olarak dışarıda bırakılması
gerekecekt�r. Tek cümleyle söyleyecek olursak
devlet�n öznes� ulustur, halklar değ�l. O halde
farklılıkların b�r zeng�nl�k olarak kabul ed�lmes�
şekl�nde tezahür eden retor�k, pol�t�k özney�
parçalamaktadır. Dolayısıyla yönsüzleşm�ş b�r
demokras� kavrayışının “demokrat�k” olarak
sunduğu bu “ulusu parçalama g�r�ş�m�”, esasında
demokras�n�n kend�s�ne yönelm�şt�r. Dahası bu
yaklaşım, “ger�c�” b�r mah�yetted�r. Öyle k� pol�t�k
varoluşunun b�l�nc�nde olan ulusu halklara
ayırmak, onun pol�t�k �rades�n� gasp etmekle
eşdeğer sayılab�l�r. O halde, Schm�tt’�n eş�tl�ğ�n
tözü olarak �fade ett�ğ� “ulusa a�d�yet”⁴¹, halkların
sayıp dökülmes� yoluyla tahr�bata uğratılmaktadır
ve bu demokrat�k b�r yaklaşım değ�l, demokras�ye
karşı b�r yaklaşımdır. Öte yandan “ulus” düşünces�
günümüzde de eş�tl�ğ�n tözünü teşk�l etmekte
sağlam b�r yerded�r. 20. yüzyılın �k�nc� yarısından
ber� sürdürülen “ulus-devletler�n yıkıldığı” söylem�
bugün hâlâ karşılığını bulab�lm�ş değ�ld�r. Bunun
güncel örnekler�, Brex�t yahut Katalonya
referandumu g�b� olayların b�r “ulus” düşünces�n�
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FÂRÂBİ’DE SİYASET VE AHLAK
İLİŞKİSİ

F
ârâb�, 870-950 yılları arasında yaşamış b�r Türk-İslam f�lozofudur. O, Yen�-Platoncu görüşlerden
etk�lend�ğ� �ç�n Ar�stoteles ve Platon’un düşünceler�n� uzlaştırmaya çalışmıştır. Özell�kle Yunan
s�yaset felsefes�n�, İslam düşünces�yle uzlaştırmaya çalışan �lk f�lozoftur. Gerçekleşt�rmek �sted�ğ� 

Zeynep İlayda ÖZKURT

İdeal Devlet, Platon’un şeh�r tasarımından �zler
taşımaktadır. Dönem�n�n temel entelektüel
problemler�n�, özgün b�r s�stem kurarak
çözümlemeye çalışmıştır. Bu bakımdan İslam
felsefes�n�n gerçek kurucusu olarak kabul ed�l�r.
Mantık alanında yaptığı yen�l�kler ve tam b�r
s�stem f�lozofu olması sebeb�yle, Ar�stoteles’ten
sonra, ‘�k�nc� öğretmen' (mag�ster secundus)
olarak tanınmıştır. 
    Farab�’n�n tüm düşünce s�stem�n� yöneten �k�
ana postulatı vardır. Bunlar (1) gerçek f�lozoflar
arasında c�dd� görüş farklılıkları bulunmayacağı,
(2) doğru anlaşılan d�n ve felsefe arasında b�r
çatışma olamayacağıdır. Özell�kle �k�nc�
görüşünün s�stem�nde yansıması ‘peygamber-
f�lozof’ düşünces� olarak kend�s�n�
göstermekted�r.¹
     Fârâb�’n�n temel felsef� �lg�s� ahlak ve s�yaset
alanlarında yoğunlaşmıştır. Fârâb�’n�n kend� eser�
olan Tahs�lu's-Saade’de açımladığı (ortaya
koyduğu) g�b� ahlak ve s�yaset�n f�z�k, metaf�z�k,
ep�stemoloj� ve hatta mantıkla �l�şk�s� zorunludur.
Bu yüzden Fârâb�’n�n öğret�s� tutarlı ve
s�stemat�kt�r. Temel kavramı �se mutluluktur.
İnsanın evren� anlaması felsefe ve b�l�mle müm-

kündür ve evren� anlayab�lmes� �ç�n de kend�s�n�
kavraması gerek�r. İnsanın kend�s�n� kavraması
�ç�n mutluluk öneml�d�r. Ayrıca b�r yetk�nl�ğ�
kazanmanın veya �y� olanı terc�h etmen�n
temel�nde mutluluğa ulaşma arzusu yatar. Y�ne
Fârâb�’ye göre her varlık kend�ne özgü olan
yetk�nl�ğe ulaşmak �ç�n çabalar. Bu yetk�nl�k
�nsanda mutluluktur ve mutluluk da�ma kend�nde
�y� olduğu �ç�n terc�h ed�l�r. Bunun dışında gerçek
mutluluk olmadığı halde mutluluk olarak anılan
şeyler vardır. Bunlar şan, şöhret, para ve bu dünya
hayatında elde ed�leb�lecek hazlardır. Fakat esas
olan Fârâb�’n�n ‘en yüksek mutluluk’ adını verd�ğ�,
yalnızca kend� özü �ç�n �sten�r.   En n�hayet�nde
mutluluk ahlakın amacıdır. Bu yüzden Fârâb�’n�n
s�stem�n� mutluluk kavramından hareketle
çözümleyeb�l�r�z. Onun mutluluk tasavvuru,
teor�k ve prat�k, �lg�lend�ğ� bütün �l�m alanlarında
kend�n� göstermekted�r.
      Fârâb�’n�n felsef� s�stem�n�n tamamını s�yaset
felsefes� olarak okumak mümkündür. Burada hem
toplumun hem de b�rey�n mutluluğu konu olarak
ele alınır. S�yaset kavramını ‘yönet�m tarzı’
anlamında kullanan Fârâb�’de; Ar�stoteles’te
olduğu g�b� ahlak, s�yaset �lm�n�n �ç�nde yer alır. 
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Farab�, Tahs�lu's-Saade adlı eser�nde s�yaset �lm�n�,
"�nsanın elde etmes� gereken mükemmell�ğ�n ne ve
nasıl olduğunu, bu mükemmell�ğ� elde etmes�n�
sağlayacak şeyler�n ve �nsanın bu mükemmell�ğe
ulaşmasına engel olan şeyler�n neler olduğunu
b�ld�ren ve ayırt eden ve onu mutluluğa
yönlend�ren �l�m"² olarak tanımlar. Bu bağlamda
s�yaset �lm� mutluluğun elde ed�lmes�nde öneml�
b�r rol oynamaktadır.
    İdeal Devlet adlı eser�nde her �nsanın kend�n�
devam ett�rmek ve en mükemmele ulaşmak �ç�n
b�rçok şeye �ht�yaç duyan b�r varlık olduğundan
bahseder. İnsanın bu �ht�yaçlarının heps�n� tek
başına karşılayab�lmes� mümkün olmadığı �ç�n
başka �nsanların yardımına ve onların
yetenekler�ne �ht�yaç duyar. Bu yüzden �nsanlar
toplumsal- s�yasal varlıklardır. Bu toplumsallaşma
zaruret�n�n ardında yatan manev� nedenlerden b�r
d�ğer� de �nsanın akıl varlığı olmasıdır. Fârâb�’ye
göre �nsanın akıl varlığı olması, gel�şt�r�l�r ve
yetk�nleşt�r�l�rse onu tanrısal varlıklara
yaklaştırab�lecek b�r n�tel�kt�r. Fakat
gel�şt�r�lmezse �nsanı hayvan� düzeyde bırakır.
Toplum �ç�nde yaşamak �nsana bu n�tel�ğ�
gel�şt�rme şansı ver�r fakat garant� edemez. Bu
durum �nsanın sorumluluğunun da kaynağıdır ve
�radey� ortaya çıkartır. Aynı zamanda �nsanın
�ç�nde yaşadığı toplumun özell�kler� bu n�tel�ğ�n
gel�şmes�nde öneml� rol oynar. En üstün �y�l�ğe
ancak şeh�rde³ ulaşılab�l�r, şeh�rden eks�k olan
toplumlarla ulaşılamaz. Çünkü �nsan sosyal varlık
olarak kend�s�n� toplumda/şeh�rde
gerçekleşt�reb�l�r. İnsanların gerçek mutluluğa
ulaşmaya çabaladıkları ve bu hususta b�rb�rler�ne 

yardım ett�kler� şeh�r, erdeml� ve mükemmel b�r
şeh�rd�r. Bu anlamda mutluluk sosyal b�r
başarıdır. Ayrıca mutluluğu amaç ed�nmem�ş
toplumlar �deal toplum olamazlar.
      Evren, toplum ve beden �şley�şler�nde paralell�k
olduğunu söyleyen Fârâb�, erdeml� şehr� bütün
organları çalışan tam ve sağlıklı b�r bedene
benzet�r. Bedendek� organların görevler�n�n ve
kuvvetler�n�n b�rb�r�nden farklı olması g�b�, b�r
şeh�rdek� �nsanlar da b�rb�r�nden farklıdır. Bütün
organların düzenl� çalışması �se am�r organ olan
kalbe bağlıdır. Tıpkı bunun g�b� erdeml� şehr�n
kurum ve kuruluşlarının düzgün b�r b�ç�mde
çalışması şehr�n am�r organı olan yönet�c�n�n
tutum ve kab�l�yetler� �le �lg�l�d�r. Fârâb�’n�n
s�stem�nde yönet�c� öneml� b�r yere sah�pt�r çünkü
başkanın f��ller� halkın f��ller�n� bel�rleyecek
yegane unsurdur.
      Erdeml� b�r toplumun oluşması �ç�n b�lf��l var
olan b�r fa�le ve �lkeye �ht�yaç vardır ve bu k�ş�
Fârâb�’ye göre �lk başkandır. Fârâb�’n�n �lk başkan,
taşıdığı n�tel�kler sebeb�yle,   �nsanlığın en üst
mertebes�nded�r ve gerçek mutluluğa ulaşmıştır.
Bu �lk başkanda bulunması gereken 6 temel özell�k
vardır. Bunlar f�lozof olması, peygamber olması,
gerçek mutluluğa ulaştıran f��llere vakıf olması,
hat�p olması, öğret�c� ve yönlend�r�c� olması ve
kuvvetl� b�r bedene sah�p olması olarak 
 sıralanab�l�r. Burada �lk başkanın ve ondan sonra
gelecek d�ğer başkanların f�lozof olması
öneml�d�r. Fârâb�’ye göre eğer b�r şehr�n başkanı
f�lozof olmazsa d�ğer bütün erdeml� özell�kler�n�n
b�r önem� kalmaz ve bu şeh�r helak olur. İlk
başkanın dah� vah�y alıcı özell�ğ�n�n yan� peygam-
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berl�ğ�n�n önces�nde f�lozof olması gerek�r. Aynı
zamanda Fârâb�, bütün peygamberler�n f�lozof
olduğunu söyler. Mutlak anlamda seçk�nler
f�lozoflardır ve en üstün �l�m felsefed�r. Ayrıca �lk
başkanın fıtrat olarak taşıdığı mükemmel
özell�kler�ne rağmen mensup olduğu
d�n�n hukuk� �lkeler� ve ahlak� değerler�n� de
�çeren �y� b�r eğ�t�mden geçmes� gerek�r. Yoksa bu
yetenekler körel�r. Bu �lk başkan bunların
har�c�nde 12 erdeml� davranışa/özell�ğe daha sah�p
olmalıdır. Bu özell�kler�n heps�n�n tek b�r �nsanda
toplanması oldukça zor olduğu �ç�n Fârâb� �lk
başkan n�tel�ğ�n� taşıyan �nsanlara her çağda
ancak b�r kere rast gel�neb�leceğ�n� söyler.⁴
     İlk başkandan sonra gelecek ve bu �lk başkana
vekalet edecek başkanların da doğuştan bazı
özell�klere sah�p olmaları gerek�r. 6 tane olan bu
özell�kler�n �lk�, y�ne, başkanın f�lozof olmasıdır.
D�ğerler� �lk yönet�c�n�n kurallarına r�ayet etmes�,
kanun koyucu özell�ğ� olması, akıl yürütme ve
düşünme gücünün kuvvetl� olması, halka
kılavuzluk edeb�lmes� ve gerek halka h�zmet gerek
savaş alanında kullanmak �ç�n beden kuvvet�
olarak sıralanab�l�r. Bu özell�kler�n tek b�r �nsanda
toplanmasının zorluğunu b�len Fârâb�, b�rden
fazla �nsanın da erdeml� şehr�n yönet�c�s�
olab�leceğ�n� söyler. En �deal yönet�m şekl�
monarş� olsa da gerekl� şartlar sağlanamadığında
d�arş� ve hatta ar�stokras� de uygulanab�l�r. Fakat
burada en öneml� unsur y�ne felsefed�r. Yönet�m�n
herhang� b�r evres�nde felsefe devreden çıkarsa
toplum yönet�c�s�z kalmış olur ve d�ğer tüm
özell�kler taşısa b�le o yönet�c� erdeml� b�r yönet�c�
olamaz. Ayrıca o toplum yok olma tehl�kes�yle 

karşı karşıya kalacaktır. Eğer şehr�n f��l�
yönet�c�s�ne yardımcı olacak b�r f�lozof
bulunmazsa uzun vadede o toplum helak
olacaktır.
       İlk olarak şeh�rler� erdeml� ve erdeml� olmayan
olarak �k�ye ayıran Fârâb�’n�n �deal şehr�nde halk
oldukça entelektüeld�r. Bütün toplumun ortak
olarak b�lmes� gereken şeyler vardır. Bunlar genel
olarak İlk Neden’� ve onun tüm sıfatlarını b�lmek,
evrendek� maddeden bağımsız şeyler ve onların
f��ller� hakkında b�lg� sah�b� olmak, �nsanın varlığa
gel�ş� ve kuvvetler�n�n nasıl meydana geld�ğ�, �lk
yönet�c�n�n ve d�ğer yönet�c�ler�n özell�kler�,
mutluluğun elde ed�lmes� özell�kler� olarak
sıralanab�l�r. Bunlara bakıldığında toplumun
teor�k ve prat�k felsefen�n b�rçok kısmı hakkında
b�lg�l� olması gerekt�ğ� söyleneb�l�r. Ancak
toplumdak� her b�rey�n farklılıkları göz önüne
alındığında bu b�l�nmes� gereken şeyler de
değ�şeb�l�r. Bu farklılıklar göz önüne alınıp ona
göre eğ�t�m ver�lmel�d�r. Tıpkı yönet�c�ler�nde
olduğu g�b� toplumun her b�r ferd�n�n de kend�
kab�l�yetler�n�n ortaya çıkması �ç�n eğ�t�m alması
gerek�r. Burada Fârâb�’n�n önemle vurguladığı
noktalardan b�r�s� de eğ�t�md�r. Eğ�t�m mutluluğa
ulaşma yollarından b�r�s�d�r ve bunun �ç�n b�r
eğ�tmene �ht�yaç duyulur. En büyük eğ�t�mc�
devlet başkanıdır. Bu durumda devlet başkanı
sadece f��l� b�r başkan değ�l aynı zamanda halkın
eğ�t�m� ve ahlakıyla �lg�lenen b�r k�msed�r. O
öğret�m ve eğ�t�m� b�rb�r�nden ayırır. Öğret�m �ç�n
tal�m, eğ�t�m �ç�n ted�b kavramlarını kullanır.
Öğret�m toplumda nazar� (teor�k) erdemler�
meydana get�rmekt�r. Eğ�t�m �se daha çok ahlakla 
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�lg�l�d�r. Öğret�m sözlü, eğ�t�m �se hem f��l� hem de
sözlü olab�l�r. Eğ�t�mde �k� temel yöntem vardır.
Bunlar �kna ve göster�d�r (demonstrasyon).
Öğrenme yöntemler� d�nleme ve konuşmaya dayalı
öğrenme olarak sıralanab�l�r.⁵
         Erdeml� olmayan şeh�rler, mutluluk har�c�nde
herhang� b�r şey� amaç ed�nen d�ne, yönet�me,
yönet�c�ye sah�p olan şeh�rlerd�r. Erdeml� olmayan
şeh�rler�n yönet�c�ler� de halkı da erdeml� halkın
yönet�c�s� ve halkıyla zıttır. Erdeml� olmayan
şeh�rler�n halkları genel olarak büyük b�r ruhsal
ızdırap hal�nded�rler. Bu şeh�rler cah�l şeh�r, fasık
(bozuk) şeh�r, karakter� değ�şm�ş şeh�r ve yanlış
görüşler �çer�s�nde olan şeh�r olmak üzere dört
şekl� vardır.
       Fârâb�, �lk olarak cah�l şeh�rlerden bahseder.
Bu  şeh�rlerde yönet�m ve yaşayış b�lg�s�zl�k
üzer�ne kuruludur. Bu şehr�n halkı gerçek
mutluluğu b�lmez, anlatılsa b�le anlayamaz ve
�nanmazlar. Ayrıca bu şehr�n yönet�c�s� gerçek
mutluluktan ve metaf�z�k gayeden habers�zd�r.
Onların gerçek gaye zannett�kler�, mutluluk olarak
b�ld�kler� şeyler bu dünyaya a�t olan ve madd� olan
şeylerd�r. Örnek olarak zeng�nl�k, haz,saygınlık,
üstünlük ver�leb�l�r. Fârâb�, bu şeh�rler� altı gruba
ayırır. Bunlardan b�r�nc�s� zorunlu �ht�yaçların
karşılanması �ç�n b�r araya gelen toplumdur.
İk�nc�s� zeng�nl�k şehr�d�r. Bu şeh�rde temel gaye
madd� zeng�nl�kt�r ve zeng�nl�ğe götüren her yol
mübahtır. Üçüncü olan bayağılık şehr� �se
bedensel hazzı amaç ed�nen toplumlardır. Bu
şeh�rlerden dördüncüsü şeref ve üstünlük esasına
dayanan şeh�rd�r. Bu tür şeh�rlerde toplum şan,
şeref ve soylarına göre derecelend�r�l�r.

Beş�nc�s� �se zorba şeh�rlerd�r. Bu şeh�r halkının
tek gayes� başkalarına hükmetmekt�r ve başka
şeh�rler� düşman olarak görürler. Bu amaçlarına
ulaşmak �ç�n �se entr�ka ve savaş yollarına
başvururlar. Sonuncusu �se demokrat�k
şeh�rlerd�r. Bu şeh�rlerde gerçek yönet�c� halktır
ve halk h�çb�r arzularına gem vurmayarak
serbestçe hareket eder. Aynı zamanda cah�l
şeh�rler �çer�s�nde erdeml� olmaya en yakın ve
uygun olan şehr� türü demokrat�k şeh�rlerd�r.
Dolayısıyla burada erdeml� �nsanların yet�şmes� de
olasıdır. Fakat Fârâb� tıpkı Platon g�b� demokrat�k
şeh�rler�n t�ranlığa/zorbalığa dönüşmes�n�n de
olası olduğunu söyler.⁶
    Erdeml� olmayan şeh�rlerden b�r d�ğer� �se
bozuk (fasık) şeh�rlerd�r. Bu şeh�rler�n f�k�rler�
erdeml� şeh�rlerle aynı olsa da f��ller� b�lg�s�z
şeh�rler g�b�d�r. Bu şeh�rler�n halkları gerçek
mutluluğa ulaşamaz.
      Karakter� değ�şm�ş şeh�r �se erdeml� olmayan
şeh�rlerden üçüncüsüdür.   Adından da
anlaşılab�leceğ� g�b� önceden erdeml� b�r şeh�r olan
fakat artık değ�şm�ş bulunan şeh�rlerd�r.  Erdeml�
olmayan şeh�rlerden sonuncusu �se yanlış görüşler
�çer�s�nde olan (sapkın) şeh�rd�r. Bu şehr�n
başkanı doğru yoldan sapmıştır, öyle olmadığı
halde kend�n� f�lozof ve peygamber olarak tanıtır.
Yönet�c�n�n amacı halkını gerçek mutluluğa
yönlend�rmek g�b� görünse de asıl amacı halk
vasıtasıyla dünyev� �y�l�klere sah�p olmaktır.
      Görüldüğü g�b� Fârâb� s�yaset felsefes�n� şeh�r,
erdem, mutluluk kavramlarına dayandırmaktadır.
F�lozof-peygamber anlayışıyla ve felsefeye verd�ğ�
değerle dönem�ne yen� b�r soluk get�rm�şt�r. 
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Ayrıca s�yaset�n hedef�n�, �nsanı gerçek mutluluğa
götürmek olarak bel�rlemes� de ahlak anlayışına
yen� b�r bakış get�r�r. Çünkü b�l�nd�ğ� g�b� �nsanın
mutluluğu, en �y�ye ulaşılması ahlakın alanına
g�rer. Fakat Fârâb� s�yasal hayatı ahlakın
gerçekleşt�r�lmes�n�n zorunlu şartı olarak görür.
İnsanın ahlaklı olmasının temel şartı yasadır.                      
       Fârâb�, İl�mler�n Sayımı adlı eser�nde ahlakı ayrı
b�r d�s�pl�n olarak ele almamış, s�yasetle �ç �çe
hatta s�yaset�n b�r alt dalı olarak ele almıştır.
Ahlak, s�yaset�n prat�k yönünü oluşturur. Huzurlu
ve mutlu b�reylerden oluşan erdeml� b�r şeh�r
�çer�s�nde ahlaklı �nsanlardan bahsedeb�l�r�z.  
   Fârâbî’ye göre ahlakın tanımı ‘kend�s�yle,
�nsanda �y� ve kötü eylemler�n ortaya çıktığı şey’
olarak yapılab�l�r.   İnsanda �y� f��ller�n meydana
gelmes�ne sebep olan ahlak �y� ahlaktır. İnsanda
kötü f�ller�n meydana gelmes�ne sebep olan ahlak
�se kötü ahlaktır. Genel felsef� s�stem�nde olduğu
g�b� ahlak� alanda da �y� ve kötü eylemler kes�nd�r.
Ahlak� b�lg�ler tek b�r kaynaktan gel�r, değ�şmezd�r
ve ancak akıl aracılığı �le b�l�neb�l�r. Buradan
hareketle Fârâb�’de evrensel ahlak anlayışının
olduğunu söyleyeb�l�r�z.
       Ahlakın güzelleşt�r�lmes�ne ve �y�leşt�r�lmes�ne
oldukça önem veren Fârâb�’ye göre �ster �y� olsun
�ster kötü, bütün ahlak� n�tel�kler sonradan
kazanılmıştır ve bu n�tel�kler� kazanmak alıştırma
�le olur. Yan� her �nsan, �y�l�ğe ve kötülüğe eş�t
ölçüde yatkın olarak doğar. Eğer kend�m�zde kötü
b�r alışkanlık olduğunu düşünür ve bunu
değ�şt�rmek �stersek kend�m�z� o alışkanlığın zıddı
�le terb�ye etmel� ve bu alıştırmaları yaparken
aşırılığa kaçmamak �ç�n her zaman aklın denet�m� 

altında kalmalıyız. Fârâb� alışkanlığı sanatlar
eğ�t�m�ne benzet�r. Örneğ�n res�mde ustalık,
sürekl� tekrarla, prat�kle ve res�mde usta olanları
tak�p ederek olur.⁷ Bu yüzden alışkanlık hal�ne
get�rd�ğ�m�zde b�z� �y�l�ğe, �y� ahlaka götüren
davranışlar �y� ahlak sah�b�nden, kötülüğe, kötü
ahlaka götürenler �se kötü ahlak sah�b�nden çıkan
şeylerd�r. Bunun del�l� �se, Fârâb�’ye göre,
yönet�c�s� �y� ahlak sah�b� olan şeh�rler�n
halklarının da �y� ahlak sah�b� olmasıdır. Çünkü
yönet�c�, halkına �y� f��ller yapmayı alışkanlık
hal�ne get�rmek suret�yle onların �y� �nsan
olmasını sağlar.   
        Ahlak ve s�yaset �l�şk�s�n� anal�z edecek olursak
öncel�kle s�yaset ve ahlakın b�rb�rler�n�
tamamlayıcı n�tel�kte oldukları ve �k�s�n�n de
amel�/prat�k felsefen�n alt d�s�pl�n� olduğunu
bel�rtmek gerek�r. Bu noktada öneml� ortak
noktalardan b�r�s� �k� d�s�pl�nde de �raden�n
merkez� rolde olmasıdır. Ahlak� �y�l�k ve kötülükler
�nsanın �rad� olarak ed�nd�ğ� şeylerd�r. Yan� �nsan
üzer�nde düşündüğü/aklett�ğ� şeylere yönelecek
veya onlardan uzaklaşacaktır. Aynı şek�lde
yönet�c�n�n ve ona bağlı olarak halkların
davranışları da �rad� olarak şek�llen�r. Bununla
b�rl�kte �nsanın toplumsal-s�yasal b�r varlık olduğu
düşünces� Fârâb�’n�n ahlak ve s�yaset�
ayırmamasının temel nedenler�ndend�r
d�yeb�l�r�z. Çünkü buna bağlı olarak toplumun
�y�l�ğ� ve b�rey�n �y�l�ğ� b�rb�r�nden ayrılamaz,
erdem ve mutluluk toplumdan bağımsız olarak
gerçekleşemez. Bununla b�rl�kte s�yaset ve ahlakın
b�rb�r�nden ayrılmazlığı hayatın amacı sorunuyla
da yakından �l�şk�l�d�r. Fârâb�’de hayatın amacı 

FÂRÂBİ’DE SİYASET VE AHLAK İLİŞKİSİ 36yaz, 2020

⁷ Yaşar Aydınlı, Fârâb�, s. 137-138.



mutluluktur ve bu mutluluğa şeh�rde ve
yetk�nleşerek ulaşılır. Bu yaklaşım modern
dönem�n bağımsız ve otonom ahlak- s�yaset
d�s�pl�nler� anlayışıyla oldukça farklılık göster�r.
S�yaset modern dönemde değerlerden
bağımsızlaşmış ve güç kavramı üzer�nden anal�z
ed�l�r hale gelm�şt�r. Bu yaklaşım k�m� post-
modern görüşler� tarafından c�dd� şek�lde
eleşt�r�lmekted�r.
      Sonuç olarak, metn�n başında da söyled�ğ�m�z
g�b� Fârâb�’n�n bütün met�nler� s�yaset metn�
olarak okunab�l�r. Fakat aynı zamanda ahlakı,
�nsanın n�ha� mutluluğunu konu alan s�yaset
felsefes� bağlamında açıklaması, onun s�yasete
�l�şk�n eserler�n�n aynı zamanda ahlaka �l�şk�n
eserler olarak okunmasına olanak sağlar
d�yeb�l�r�z. Bu �ç �çe geçm�şl�k �le b�rl�kle, s�stemde
s�yaset�n ahlak üzer�nde der�n etk�ler�n�n olduğu
görülüyor. Fârâb�’n�n, devlet l�der�n�n ahlakı
halkın ahlakını b�reb�r etk�ler düşünces� ve buna
bağlı olarak örnek verd�ğ� bozulmuş şeh�r
türler�n�, günümüzde de görmek mümkündür.
B�reyler�n ahlakı devlet�n bekasını da etk�ler.
Fârâb�’n�n s�stem�nde b�reyler öneml�d�r fakat,
toplum b�reyler üzer�ndek� etk�s� sebeb�yle daha
öneml�d�r. Ahlakın s�yasete ve dolayısıyla l�dere
bağlı olmasının öneml� sebepler�nden b�r d�ğer� de
budur. B�reysel ahlak anlayışı özelde �şe
yarayab�l�r ama toplumsal olarak bakıldığında
amaçsızlık, yanlış amaçlar ed�nme, �ç�ne kapanma
ve dünyaya düşkünlük g�b� sonuçlar doğurur.
Ahlakın büsbütün b�reylere bırakılması farklı
ahlak anlayışlarına yol açacaktır fakat Fârâb�’ye
göre bunlar aslında gerçek ahlak değ�ld�r, sadece
yanılsamadır. Ayrıca bu tarz ayrılıklar b�r şehr�n
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toplum olmasının önündek� en büyük
engellerdend�r. Bu yanılsamalar b�reyde ve
toplumda yönsüzlükler meydana get�r�r. Buradan
hareketle günümüzün b�reysel ahlak anlayışının
yer�ne Fârâb�’n�n toplumsal ahlak gel�ş�m
anlayışının uygulanması, ahlakın büsbütün
b�reylere bırakılmasının get�rd�ğ�
yönsüzlük/pusulasızlığa çözüm olab�l�r.
 
KAYNAKÇA
Aydınlı, Yaşar. Fârâb�, 3. Basım, Ankara: İsam
Yayınları, 2018.
 
Beyler, Fegan�. Fârâb� ve Eğ�t�m, ed. Faruk Manav,
Ankara: Pegem Akadem�, 2018.
 
Fârâb�, İdeal Devlet, çev. Ahmet Arslan, 5. basım,
İstanbul: Türk�ye İş Bankası Kültür Yayınları,
2018.
 
Fârâb�, Mutluluğun Kazanılması, çev. Ahmet
Arslan, 3. basım, İstanbul: D�van Yayınları, 2018.



TÜRK DIŞ POLİTİKASININ PUSULASI
Prof. Dr. Al� Eng�n OBA �le Röportaj

lıcılık, İslamcılık cereyanlarının umulan sonuçları
vermed�ğ�n� değerlend�ren Türk aydınları, -k�
bunlar, Rusya’dak� Panslav�zm�n etk�s�yle kend�
m�ll�yetç� duygularını ortaya koyup Türk�ye’ye
gelen Türk aydınlarından Yusuf Akçura,
Hüsey�nzade Al� ve Ağaoğlu Ahmet g�b� k�ş�lerd�-,
İstanbul’da etraflarında oluşturdukları k�tlelere
Türk m�ll�yetç�l�ğ�nden bahsetmeye başladılar.
Mesela Hüsey�nzade Al� tıbb�yede �d� ve tıp
öğrenc�ler�ne bu f�k�rler� yaymada öneml� b�r
unsur oldu. Bu ortam �ç�nde m�ll�yetç�l�k f�k�rler�
de Osmanlı Devlet�’nde yayılmaya başladı. Tab��
m�ll�yetç�l�k f�k�rler�n�n Osmanlı Devlet�’nde
yayılmasında tek etken Rusya’dan gelen Türk
aydınlarının çabaları değ�l, onun yanında b�rçok
unsur var. Türkoloj� çalışmaları var Avrupa’da,
özell�kle Macar�stan’da. Macarların hem Slavlar
hem de Alman ırkı arasında sıkışıp kalarak kend�
benl�kler�n� aramalarını ve kend�ler�n� b�r Asyalı
m�llet olarak görmeler� söz konusu. Bunun
üzer�nde orada da Turan f�kr� etrafında gel�şen
f�k�r akımlarının meydana geld�ğ�n� görüyoruz.
Bu düşünceler� �y� değerlend�ren b�r Macar aydını
Árm�n Vámbéry de İstanbul’a gel�yor. O da
m�ll�yetç�l�k görüşler�n� yayıyor. 1868 yılında,
Budapeşte Ün�vers�tes�’nde dünya üzer�nde �lk
defa b�r Türkoloj� Bölümü kuruluyor. Daha sonra
etrafımızdak� m�lletler�n m�ll�yetç� hareketler�yle
bağımsızlığa kavuşmaları b�z� çok etk�l�yor. Bal-

Her şeyden önce değerl� vakt�n�zden feragat
ederek b�zlere zaman ayırdığınız, b�lg� ve
b�r�k�mler�n�z� paylaşacağınız �ç�n çok teşekkür
eder�z. S�z� �lk sayımızda ağırlamak b�z�m �ç�n
çok büyük b�r mutluluk, o yüzden b�r kez daha
teşekkür etmek �ster�m.
Bana bu �mkânı verd�ğ�n�z �ç�n ben de s�ze
teşekkür eder�m. Genç ve değerl� arkadaşlarıma
bu g�r�ş�mler� �ç�n başarılar d�l�yorum. 
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İlk sorumu şu şek�lde yöneltmek �st�yorum. S�z,
Ankara Ün�vers�tes� S�yasal B�lg�lerdek�
eğ�t�m�n�z�n yanı sıra D�l ve Tar�h - Coğrafya
Fakültes�’nde tar�h eğ�t�m� de aldınız. Dolayısıyla
sorumu, d�plomas� ve tar�h�n kes�şt�ğ� b�r yerden
sormak �ster�m. Noktasız Derg�’n�n �lk sayısı,
b�l�yorsunuz, “pusulasızlık” teması üzer�nde
şek�llend�. Yan� “yönsüzleşme” bahs� üzer�ne b�r
sayı oluşturmaya gayret ett�k. Buna �st�naden
Türk Dış Pol�t�kası, b�lhassa TBMM teşk�l
ed�ld�kten sonra, nasıl b�r pusulaya sah�pt� ve bu
çerçevede genç Türk Cumhur�yet�’n�n
d�plomas�ye verd�ğ� önem nerede duruyordu?
Bunu belk� tamamıyla M�llî Mücadele’n�n
başlamasından sonra Ankara’da kurulan TBMM
Hükümet�n�n uyguladığı dış pol�t�kayı
değerlend�rmek suret�yle ortaya koyab�l�r�z. II.
Meşrut�yet'ten �t�baren Osmanlı Devlet�'n�n
yıkılışının kaçınılmaz olduğunu gören ve Osman-
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 bu bloku bozmak, çökertmek pol�t�kası üzer�nde
yoğunlaştı. Osmanlı Devlet�’nden de tab�� bu
dönemde b�rtakım esk� Osmanlı büyükelç�ler� de
b�ze katıldılar, Ankara’ya geld�ler. Osmanlı
Dış�şler� Bakanlığının bu dönemde m�ll�
mücadeleye �lg�s�n�n çok olmadığını görüyoruz
maalesef. Çünkü onlar b�r muc�zen�n veyahut bu
mücadelede başarının elde ed�lemeyeceğ�n�
düşünüyorlar ama gene �çler�nden Ankara’ya
gelenler, katılanlar var. Mesela Feth� Okyar,
b�l�yorsunuz Atatürk Sofya’da ataşem�l�terken
onun elç�s�. Dolayısıyla bu dönemde daha sonra
Cumhur�yet’�n büyük sef�rler� olacak k�ş�ler�n de
Ankara’ya gelerek bu mücadeleye omuz
verd�kler�n� görüyoruz. Mün�r Ertegün mesela,
Türk-Amer�kan �l�şk�ler�nde yen� b�r dönem�n
başlanmasına da öncülük ed�yor. Wash�ngton’da
vefat ed�yor ve Arl�ngton Mezarlığına gömülüyor,
daha sonra M�ssour� Zırhlısı �le cenazes� İstanbul’a
get�r�l�yor. Onun hakkında b�r değerlend�rme
yapan b�r yazar, Büyükelç� B�lal Ş�mş�r “ölüsüyle
d�r�s�yle Türk�ye Cumhur�yet�’ne büyük katkıda
bulunmuş b�r d�plomat” �fades�n� kullanıyor.  

kan Savaşı’nda kaybett�ğ�m�z Rumel� çok büyük
şok yaratıyor. Yüzyıllardır orada yaşamalarına
rağmen yen� devletler�n sah�pler� tarafından zorla
yurtlarından kovularak İstanbul’a sığınan
�nsanların büyük etk�s� oluyor. Bütün bu olayların
heps� b�rdenb�re Türkler arasında bu yen�
düşüncen�n ortaya çıkmasını sağlıyor. Buna b�z
Türk m�ll�yetç�l�ğ� d�yoruz veyahut Türkçülük
akımı şekl�nde tanımlıyoruz. Aynı zamanda
Türk�ye’de de aydınların b�r yığın faal�yet� var.
Genç Kalemler Derg�s�, Türk Derneğ� derg�ler�
çıkıyor, Türk Yurdu Derg�s�’n�n ortaya çıktığını
görüyoruz. Bu ortam �çer�s�nde Türk Ocakları
oluşuyor. Türkler, bu çöküş dönem�nde
kend�ler�n� arayarak yen� b�r ruh bulmaya
çalışıyorlar. Bu ruh da Türk m�ll�yetç�l�ğ� oluyor.
Ş�md�, Osmanlı Devlet� B�r�nc� Dünya Savaşı’ndan
mağlup ayrılıyor. İstanbul �şgal ed�l�yor, �nsanlar
bütün üm�tler�n� kaybed�yorlar ve bu üm�ts�zl�k
�çer�s�nde Atatürk’ün 19 Mayıs’tan �t�baren
Anadolu’ya geç�ş� ve burada b�r m�ll� mücadelen�n
başlamasıyla Türk tar�h�nde yen� b�r dönem ortaya
çıkıyor. Bu yen� dönem, Türk tar�h�nde Türkler�
bu �şgal belasından kurtarmak ve m�ll� b�r Türk
devlet� oluşturmak arzusuyla şek�llen�yor. İşte bu
ortam �ç�nde, Türkler�n yaşayacakları yen� b�r
m�ll�  devlet mücadeles�ne başlayan Atatürk ve
onun etrafında b�rleşm�ş Türk aydınları, Türk
askerler�, kurdukları TBMM Hükümet� �le bu
mücadelen�n başarıyla sonuçlanmasını
gerçekleşt�rmek �ç�n d�plomas� aracını da çok
�y� şek�lde kullandılar. Bu aracın en büyük amacı,
h�ç şüphes�z karşımıza d�k�len İng�l�zler�n
güdümündek� Yunan�stan, Fransa ve İtalya’nın
b�z�m karşımızda yekpare b�r düşman olarak
kalmalarını engelleyerek mümkün olduğu kadar
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Al� Eng�n Oba, 23 N�san 1942'de İstanbul'da
doğdu. İlk ve orta öğren�m�n� Galatasaray
L�ses�nde tamamladı. Daha sonra Ankara
Ün�vers�tes� S�yasal B�lg�ler Fakültes�
D�plomas� Dış Münasebetler Bölümü �le D�l ve
Tar�h Coğrafya Fakültes�’n�n Tar�h Bölümünü
b�t�rd�. DTCF T�yatro Bölümünde, T�yatro
Yazarlığı alanında yüksek l�sans yaptı.
Doktorasını Ankara Ün�vers�tes� S�yasal
B�lg�ler Fakültes�'nde tamamladı.
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mıyor Yunan�stan’a. Yunan�stan, ekonom�k
�mkânları zaten kısıtlı, �ht�rasları aklının b�r karış
üstünde b�r devlet. Bu ortam �ç�nde yalnız kalıyor
ve bu yalnızlık b�z� zafere götüren unsurlardan
b�r�s� oluyor. Düşünün, üç cephede mücadele
etsek hang� zorluklarla karşı karşıya kalacağız?
İşte, Atatürk ve etrafındak� d�plomat kadrosu bu
ortamı �y� değerlend�rerek TBMM Hükümet�n�n
Ruslarla �l�şk�ler�n� oluşturmak, Kafkas ülkeler�yle
anlaşmalar yapmak, Afgan�stan’la anlaşma
yapmak ve böylece Ankara’da b�r kord�plomat�k
oluşturmakta başarı göstererek d�plomas�n�n
bütün �caplarını yer�ne get�rmeye çalışıyorlar.
Türk�ye,  Batı’ya �lk tems�lc�s�n� Roma'ya
gönder�yor. Ondan sonra TBMM Hükümet�n�n
yavaş yavaş dünya kamuoyunda destek bulması ve
onu destekleyen unsurların çıkması, böyle b�r
ortamda özell�kle 1921 yılında Londra’da yapılan
konferansta hem Osmanlı Devlet� tems�lc�s� hem
de TBMM Hükümet� tems�lc�s�n�n katılması,
bunların heps� b�rtakım olumlu gel�şmeler� de
beraber�nde get�r�yor. N�tek�m bu konferansta
Sakarya Savaşı’ndan sonra Yunanlıların zor
durumda kaldığını gören İng�ltere b�r barış
antlaşması �st�yor. Tab�� Ankara Hükümet�n�n de
barış �sted�ğ�n� görüyoruz. Çünkü İsmet
İnönü’nün dey�m�yle; “M�llî Mücadele bütün
savaşlardan çok daha zor b�r savaş”. Trablusgarp
Savaşı, Balkan Savaşı, B�r�nc� Dünya Savaşı…
Devamlı surette savaşan m�llet� düşünün. İnsanlar
artık savaşmaktan bıkmışlar, ekonom�k olarak
zorluklar �çer�s�ndeler. İşte b�z de b�r an önce
barış �st�yoruz. Barışın en öneml� aracı d�plomas�
tab��. Bu nedenle TBMM Hükümet� de d�plomas�y�
en �y� şek�lde kullanmaya gayret ed�yor. 1921
Mart’ında Londra'dak� toplantıda da İng�l�zler

Daha sonra Suat Davaz, Cevat Ez�ne, Al� Şevk�
Berker, Ahmet Muhtar Mollaoğlu… Bütün bunlar
şunu göster�yor; Türk�ye Cumhur�yet�’n�n kuruluş
safhasında TBMM Hükümet� mücadeles�nde
b�l�nçl� olarak davranıyor. Bu meselen�n sadece
asker� b�r zafer �le sonuçlanmasının
yetmeyeceğ�n�, aynı zamanda d�plomas� aracını
kullanarak mümkün olduğu kadar savaşı tek
cepheye hasrederek başarının daha etk�n b�r hale
gelmes�n� arzu ed�yorlar. Fransızlarla anlaşıyorlar.
Fransızlar zaten İng�l�zler�n Almanya’ya yönel�k
pol�t�kalarından rahatsız. Çünkü B�r�nc� Dünya
Savaşı’ndan sonra Fransızlar, Almanlara büyük b�r
darbe vurmak �st�yorlar, onların el�n� kolunu
bağlayıp yen�den b�r tehd�t unsuru olmamasını
arzu ed�yorlar. Bunun �ç�n de İng�l�zler�n destek
vermes� lazım ama İng�l�zler Rus Devr�m�’nden
sonra komün�zm�n ortaya çıkmasıyla Avrupa’dak�
dengeler�n değ�şt�ğ�n� görerek zayıf b�r Almanya
yer�ne, Almanya’nın b�r denge unsuru ortamına
g�recek b�r halde olmasını �st�yorlar. Bu
Fransızlarla menfaatler� çatıştırıyor. Bunun
üzer�ne zaten Anadolu’da umduğunu bulamayan
Fransa, b�z�mle anlaşarak Sur�ye’dek� manda
rej�m�ne daha fazla hâk�m olmak �ç�n Anadolu’dan
çek�l�yor. İtalyanlar da zaten kend�ler�ne daha
önce ver�len Antalya’dan başka İzm�r yöres�
sözünün tutulmaması karşısında bu dönemde
Yunan�stan’ın bütün çabalarını baltalamaya
çalışıyorlar ve b�z�m �ş�m�ze yarıyorlar. Bu ortam
�ç�nde İtalyanlarla da anlaşılıyor. Venez�los’un
�kt�darı kaybetmes�, Kral Konstant�n’�n tekrar kral
olması ve Kral Konstant�n’�n B�r�nc� Dünya
Savaşı’nda Alman taraftarı olması… Bütün bunlar
Yunan�stan’ın aleyh�ne gel�şen unsurlardır.
İng�ltere de Fransa’nın taleb� üzer�ne yardım yap-
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İng�l�zler �sted�kler�n� alacaklarını üm�t ed�yorlar
ama Osmanlı Devlet�’n� tems�l eden Tevf�k Paşa,
TBMM Hükümet�n�n tems�lc�s�ne “Türkler� tems�l
eden” �fades�yle sözünü bırakıyor. Böylel�kle bu
toplantıda İstanbul Hükümet�n�n de Ankara
Hükümet�n� destekled�ğ� yönünde b�r hava ortaya
çıkıyor. Ankara’dak� hükümet bunu çok �y�
kullanarak b�r nev� -bugünkü dey�m�yle- publ�c
d�plomacy yaparak etrafındak� ülkeler�n de daha
yakınlık duymalarını ve yumuşamalarını görüyor.
Mesela bu çerçevede, Amer�ka’nın b�ze daha
yakınlık göstermeye başladığını, Ankara rej�m�yle
b�r yakınlık �çer�s�ne g�rd�ğ�n� görüyoruz. Demek
k� d�plomas� sanatını �y� kullanan b�r Ankara
Hükümet� var. Bundan büyük faydalar sağlıyor ve
bu faydalar M�llî Mücadele’n�n tek cephel� b�r
savaş olarak yürütülmes�nde, barışın
gerçekleşmes�nde ve sonunda da Mudanya
Mütarekes�’n�n ardından Lozan’da Osmanlı
Devlet�’n�n bütün bağlarından arındırılmış ve
M�sak-ı M�ll� üzer�ne kurulu tam bağımsız b�r yen�
devlet�n çıkmasında etk�l� oluyor. Bakın, bütün bu
olaylarda d�plomas� h�çb�r zaman �hmal ed�len b�r
alan değ�l. TBMM Hükümet� bu alanı da en �y�
şek�lde kullanmaya çalışıyor. Bu alanda onu
yönlend�ren tab�� k� TBMM Hükümet� Re�s� Gaz�
Mustafa Kemal. İnönü’yü Mudanya Mütarekes�’n�
sürdürecek ve TBMM Hükümet�n� tems�l edecek
tems�lc� olarak seçen de, Lozan’ın
�mzalanmasında ona tal�mat veren de Gaz�
Mustafa Kemal. Atatürk b�r�nc� sınıf kurmay
sıfatıyla her �ş�n� çok �y� yapıyor. H�çb�r şey�
havada bırakmıyor, her şey� den�yor. N�tek�m k�
Mudanya Mütarekes�’nde Doğu Trakya’nın b�ze
bırakılmasını �st�yoruz. İlk başlarda ayak sürüyen
müttef�kler karşısında mütareke görüşmeler� yarı-

Hocam, cevabınızda âdeta Türk d�plomas�s�ne
g�r�ş n�tel�ğ�nde b�r ders sundunuz b�ze. Bu
kapsamlı cevabınız �ç�n teşekkür eder�z. İk�nc�
sorumu şu şek�lde yöneltmek �st�yorum:
D�plomas�, devletler arası �l�şk�ler� tes�s ett�ğ� g�b�
aynı zamanda b�r devlet�n v�zyonunu d�ğer
devletlere de tanıtıyor, hatta kabul ett�r�yor. Bu
bağlamda b�r �mparatorluğun ardından kurulan
yen� Türk Devlet�’n�n yönünü Batı’ya çev�rd�ğ�n�
söylemek doğru olur mu? D�plomas� aracılığıyla

da kes�l�yor. Daha sonra tekl�f�m�z� kabul etmeler�
üzer�ne mütareke tekrar başlıyor. İşte burada
İnönü’yü test eden, İnönü’nün performansını
gören Atatürk onu Lozan’a da gönder�yor. Demek
k� d�plomas�, TBMM’n�n öneml� b�r aracı ve bu
araç çok �y� b�r şek�lde kullanılıyor.
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gerçekleşt�r�yorlar. Avusturya-Macar�stan
İmparatorluğu, Macarların en kalabalık nüfusu
meydana get�rd�ğ�, �k� büyük devletten oluşan b�r
�mparatorluk. Bu yüzden b�r dual monarchy
kuruluyor ama onun �ç�nde Slavlar da kend�ler�ne
özel b�rtakım haklar ver�lmes�n� �st�yorlar.
Fransuva Ferd�nand, bunu gören ve Slavlara
b�rtakım haklar vermek �steyen b�r�s�. Bazılarına
göre öldürülmes�n�n sebepler�nden b�r�s� de bu.
Yan� Avusturya-Macar�stan’ın böylel�kle Slavları
da tatm�n etmes�n� ve daha uzun ömürlü hale
gelmes�n� engellemek ve yıkımına b�r yol açıcı
pol�t�ka olarak bu c�nayet�n �şlend�ğ�n� �ler� süren
tar�hç�ler var. Demek k� Panslav�zm Osmanlı
Devlet�’n�n yıkılışında çok öneml� b�r unsur. Ama
bunun yanında Rusya, aynı zamanda Panortodoks
pol�t�kası da güdüyor. En güçlü Ortodoks devlet
olarak b�r Ortodoks b�rl�ğ�n� ve Ortodoks d�n�ne
mensup m�lletler�n Osmanlı Devlet�’n�n
boyunduruğundan kurtulmasını �st�yor. Bunlar
k�mler? Bunlar Yunanlılar, Romenler.
B�l�yorsunuz Yunanlılar ve Romenler, Slav m�llet�
değ�l. Osmanlı Devlet�’ne bakacak olursak
Osmanlı Devlet�’n�n d�nsel vasfı var, Osmanlı
Devlet� b�r hal�fe makamına sah�p, b�r d�n�
toplum. Osmanlı Devlet�’nde la�k uygulama da var
ama d�nsel uygulama �le beraber yürütülüyor. Bu
anlamda Osmanlı Devlet� düal�st b�r yapıya sah�p.
B�r tarafta modernl�k var, la�kl�k f�kr� g�rm�ş ama
öbür tarafta da şer�ata dayalı b�r düzen var.
Cumhur�yet bu düzen� tamamıyla mon�st b�r
yapıya, la�k b�r yapıya get�r�yor. D�n unsurundan
devlet�n arındırılmasının düşmanlık unsurlarını
daha da azaltacağı düşünülüyor. B�ze karşı
duyulan düşmanlığın ardında büyük b�r İslam
devlet� olmamız ve bu İslam devlet�n� yıkmanın

Çok teşekkür eder�m. Bu çok güzel b�r soru. H�ç
şüphes�z Türk�ye Cumhur�yet�’n�n kurucusu
Atatürk’tür. Etrafındak� arkadaşlarıyla beraber
yen� oluşturmak �sted�ğ� devlet� tamamıyla Batılı
k�ml�ğe sah�p, çağdaş dünyayı tanıyan, b�len b�r
devlet olarak düşünmüştü. Osmanlı Devlet� g�b�
İslam etk�s�nde değ�ld�. Özell�kle Osmanlı
Devlet�’n�n yıkılışında öneml� unsurlardan b�r�s�n�
�deoloj�k yönel�mler ve d�nsel nedenler olarak
göreb�l�r�z. Şöyle k� Osmanlı Devlet�’n� yıkan en
öneml� �deoloj�, Panslav�zm. Panslav�zm�n Balkan
ülkeler�ndek� Slav ırkları arasındak� etk�nl�ğ�,
daha sonra I. Dünya Savaşında Sırplar üzer�ndek�
etk�nl�ğ�… B�l�yorsunuz Saraybosna’da Avusturya-
Macar�stan vel�ahdını öldüren Pr�nc�p, b�r Sırp
m�ll�yetç�s�. Aynı zamanda Avusturya-Macar�stan
İmparatorluğu �ç�nde Güney Sırplarının b�r devlet
olarak ortaya çıkmasını �steyen ve bu nedenle de
Rusya’yla çok yakın �l�şk� �ç�nde bulunan, bu
konuda Sırb�stan’da kurulan derneğ�n öneml� b�r
üyes�. Ruslar, Avusturya-Macar�stan’ın yıkımını
gerçekleşt�rmek �ç�n oradak� Slav m�lletler�n� -
Sırplar başta olmak üzere Hırvatlar, Çekler,
Slovaklar, Slovenler; bütün bunlar b�l�yorsunuz
Slav ırkının b�r parçası- çok �y� b�r şek�lde
değerlend�rerek, Panslav�zm etk�s�ndek� Sırp
m�ll�yetç�l�ğ�n� kullanarak Avusturya-Macar�stan
vel�ahdının ve eş�n�n Saraybosna’da öldürülmes�n� 
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başta Avrupa olmak üzere dünyaya nasıl b�r
Türk�ye sunmak �sten�yordu? Cumhur�yet�n
kurucu kadrosu nasıl b�r Türk�ye v�zyonuna
sah�pt�? Bu Batılı b�r Türk�ye m�yd� yoksa
büsbütün köken�ne dönmüş -k� bu Batı’dan ayrı
b�r yerde m� duruyor bu da b�r soru �şaret�- b�r
Türk�ye m�yd�?
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şasında öneml� b�r yerde duruyor. Evet, Arap
harfler�nde bazı zorluklar h�ç şüphes�z var ama
Arap alfabes� öğren�lemeyecek b�r alfabe değ�l.
Ama Atatürk’ün esas amacı Batılılık çerçeves�nde,
Batılılar g�b� Lat�n alfabes� �le yazıp ç�zmek.
Demek k� Atatürk’ün bütün bu M�ll� Türk
Devlet�’ne b�çt�ğ� yapı tamamıyla Batılı. Batı
�ç�nde, çağdaş meden�yet�n bulunduğu dünyada
b�r üye olarak Türk�ye’y� yaratmak. Bunun �ç�n de
tamamıyla barış üzer�ne kurulu b�r d�plomas�
yürütüyor ve esk� toprakların ger� alınması
konusuyla �lg�lenm�yor. Sadece M�sak-ı M�llî’n�n
parçası olan Hatay’ı ele geç�r�yor. Musul’un
Lozan’ın dışında kalmasından sonra burasını ele
geç�rmek �ç�n bütün çabasıyla çalışıyor fakat
büyük güçlükler �ç�nde olan Cumhur�yet’�
düşünün ve karşınızda o dönem�n süper gücü
İng�ltere var. Kaldı k� Atatürk, en öneml� eğ�t�m
kurumlarından b�r�s� olan Harb�ye’de yet�şm�ş,
uzun vadel� düşünen, stratej�k düşünceye sah�p
b�r deha olarak İng�l�zler �le �y� �l�şk� kurulmasının
Türk�ye Cumhur�yet�’n�n reformları yapması,
ekonom�k açıdan destek bulması amacıyla
gereğ�n� anlayarak 1926’da Ankara Antlaşması �le
Musul’u -o vak�t İng�l�z mandası olan- Irak’a
bırakıyor. İng�l�zler b�ze petrol �ç�n ödenecek cüz�
b�r meblağ bırakıyorlar. Bu kr�z� çözdükten sonra
İng�ltere �le �y� �l�şk�ler �ç�ne g�rmem�z,
Montrö’nün gerçekleşmes�nde en öneml�
unsurlardan b�r�s�. Montrö’nün d�plomas�
aracılığıyla elde ed�lmes� gene Atatürk
l�derl�ğ�ndek� Türk�ye Cumhur�yet�’n�n en büyük
d�plomas� başarılarından b�r�s�. Daha sonra, 1939’a
g�den dönemde, İng�l�zler ve Fransızlarla
yaptığımız üçlü antlaşma da d�plomat�k b�r başarı.
Keza İk�nc� Dünya Savaşı’nda İng�ltere �le yakın

Hır�st�yanlık �ç�n de fayda sağlayacağı görüşünden
kaynaklanan b�r yaklaşım var. Atatürk, yen�
devlet� bağımsız b�r Türk devlet�, la�k b�r Türk
devlet� ve çağdaş dünyaya mensup b�r Türk devlet�
olarak yaratmak �st�yor. Batılı b�r devlet olmak
gerekt�ğ�n� görüyor. Osmanlı Devlet�’ne karşı
yapılan bu yıkım faal�yetler�nden kurtulmuş, Batı
kültürünün �lkeler�n� ben�msem�ş, Batılılaşmış b�r
Cumhur�yet�n hem m�ll� güvenl�ğ� hem kend�
geleceğ� açısından çok daha yararlı olduğunu
düşünüyor Atatürk. Bu nedenle büyük reformlara
g�r�ş�yor. İsv�çre’den meden� kanunu alıyoruz,
İtalyanlardan ceza hukukunu, Almanlardan t�caret
hukukunu alıyoruz. Bunun üzer�ne büyük b�r
eğ�t�m reformuna g�r�şmes� de aynı amacı taşıyor.
Parça parça d�n� eğ�t�m kurumlarının bulunduğu
b�r s�stem değ�l, mon�st b�r eğ�t�m, tek b�r devlet
eğ�t�m�. Bu devlet eğ�t�m�n�n esası da kartezyen
b�r eğ�t�me dayanıyor. Yan� tamamıyla düşünceye
dayalı, “Je pense donc je su�s” (Düşünüyorum,
demek k� varım) f�kr�yle akıl öncülüğünde
kurulmuş b�r eğ�t�m� oluşturmak �st�yorlar. Lat�n
alfabes�ne geçmek de Batılı b�r cumhur�yet�n  �n-
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Belgrad Ün�vers�tes�nde 1971-73 yıllarında
Sırpça-Hırvatça eğ�t�m� almıştır. Almanya
Gött�ngen Ün�vers�tes�nde 1975-1976 yıllarında
Slav D�ller� (Sırpça, Hırvatça, Bosnakça,
Bulgarca ve Rusça) ve Doğu Avrupa Tar�h�
üzer�nde çalışmıştır. NATO bursundan
yararlanarak, 1977-1978 yıllarında Londra
Ün�vers�tes� K�ng’s College’de Savaş B�l�m�
okumuştur. İng�l�z Kral�yet Savunma Kolej�’n�
1991’de b�t�rm�şt�r.
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Gerçekç�l�k, �ç�nde bulunduğunuz toplumu
bütünüyle kavrayacak b�r görüş gerekt�r�r.
Hayaller, �nsanda her zaman mevcut.
B�l�yorsunuz hayal, edeb�yatta, t�yatroda çok güzel
b�r şek�lde kullanılıyor. Ben�m “Lozan Oyunu” adlı
b�r t�yatro oyunum var. Bu oyunu yazmak �ç�n
Lozan’ın bütün belgeler�n� bütün yönler�yle
�nceled�m. Londra’da bulunduğum sırada Lord
Curzon’ın özel evraklarını da değerlend�rd�m,
görmed�ğ�m belge kalmadı. Lozan çok �lg�nç b�r
d�plomas� mücadeles�, dünyada az görüleb�lecek
b�r d�plomas� mücadeles�. B�z, İst�klal Savaşı’nı
kazandık ve bu savaşın net�ces�nde b�ze karşı
oluşturulmuş pol�t�kalarla b�z� yok etmek �steyen
ve kend� stratej�ler�n�n ortadan kalkmasından
dolayı büyük b�r �nf�al �ç�nde olan başta İng�ltere
olmak üzere d�ğer ülkelerle karşı karşıya kaldık.
Lozan Barış Konferansı tamamıyla İng�ltere’n�n
yönet�m�nde yürütülen b�r barış konferansıydı. Bu
da İtalya ve Fransa’nın b�z�mle daha önce
antlaşma yapıp savaştan çek�ld�kler� �ç�n zaman
zaman İng�ltere’n�n dümen suyuna katılmak
zorunda kalmalarına yol açıyordu. Çünkü onların
da b�zden barış �le ayrılmalarına rağmen tab�� k�
bu yen� ortaya çıkan durumdan b�rtakım talepler�
vardı. Hem ekonom�k hem hukuk�
kap�tülasyonların ortadan kalkması Fransızları,
İtalyanları, İng�l�zler� ve bütün yabancıları çok
rahatsız ed�yordu. Böyle b�r �mkânın
ver�lmemes�n� �st�yorlardı. Fransızlar, b�ze verd�ğ�
borçları tem�n etmeye çalışıyorlardı. Sırplar,
b�z�m Batı Trakya’ya sah�p olmamızı
�stem�yorlardı. Türkler�n Avrupa’ya ayak
basmalarını �stem�yorlardı yan� b�r kısmı Osmanlı
korkusu altındaydı. B�l�yorsunuz, b�z Batı
Trakya’yı Balkan Savaşı’nda kaybett�k ve İnönü,

�l�şk� kurarak yürüttüğümüz pol�t�kalarla
İnönü’nün büyük maharet� �le İk�nc� Dünya
Savaşı’nın dışında kalmayı başarmamız ve
İng�l�zlerle yakın �l�şk�lerle de d�plomas�m�z�
kuvvetlend�rmem�z… İng�l�zler �le 1926’da
yaptığımız antlaşma demek k� olumlu gel�şmelere
yol açıyor. Bu gel�şmeler�n heps�, Türk�ye
Cumhur�yet�’n�n yaratılmasında barış ve
gerçekç�l�k f�k�rler�n�n olduğunu göster�yor.
Atatürk h�çb�r zaman hayalc� olmuyor. Devlet
adamı olarak gerçekç�l�ğ� her boyutuyla görülen,
bu bakımdan büyüklüğüne de büyüklük katılan b�r
devlet adamı. Gerçekç� olmayan b�r devlet adamı
h�ç �şe yaramaz. Çünkü gerçekç� olmamak
sonunda muhakkak suretle o topluma zorluk ve
sorunlar yaratır. Demek k� Atatürk’ün kurduğu
cumhur�yet, Batılı ve la�k b�r karakterde. Atatürk,
böyle b�r devlet�n meden�yet sev�yes�n� yükselterek
Nutuk’unda heyecan �le söyled�ğ� g�b� “Güneş
g�b�doğacak b�r Türk�ye” arzusunu taşıyor.
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Tam da s�z�n vurguladığınız bu “gerçekç� dış
pol�t�ka” hususunu açmak �st�yorum, müsaaden�z
olursa. N�tek�m bu konu, Lozan Konferansı
etrafında tartışılan b�r konu. Şu bağlamda
tartışılıyor: K�m� çevreler bu konferansı M�sak-ı
M�ll� sınırlarını tam olarak karşılamaması
gerekçes�yle başarısızlıkla �tham ed�yor. Fakat
öyle zanned�yorum k� bu gerçekç� perspekt�f�
doğru anlarsak, Lozan Konferansı’nın
kazanımlarını da doğru anlamak mümkün olur.
Bu çerçevede s�z�n bu gerçekç� dış pol�t�kadan
anladığınız ned�r hocam? Yan� gerçekç� b�r dış
pol�t�ka neler� �ht�va eder ve Türk�ye Cumhur�yet�
gerçekç�l�k m�nval�nde nasıl b�r yol �zlem�şt�r?
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görüşler�n� b�ld�r�yor, oy verm�yor. Böyle
enteresan b�r durum. Özell�kle Amer�kalıların
Anadolu’dak� m�syoner faal�yetler�, okulları ve
l�beral/kap�tal�st ekonom�n�n yan� “Bırakın
yapsınlar, bırakın geçs�nler” düşünces�n�n
gerçekleşmes� konusundak� desteğ� �ç�n,
Curzon’un çağrısıyla Amer�ka Lozan’a gözlemc�
sıfatıyla g�r�yor ve neler �sted�ğ�n� bel�rt�yor.
Dolayısıyla böyle b�r ortam �çer�s�nde, Türk�ye’de
çıkan olaylar �le “Acaba cumhur�yet oturacak mı?”,
“Bu yen� rej�m ayakta kalab�lecek m�?” soruları
Ankara’dak� büyük devletler�n kafasını meşgul
ed�yor. Tab�� Ankara’da Yunanların da sef�rler�
var, �l�şk�ler�m�z var ama s�llem�z� yed�kler� �ç�n
Türk�ye’dek� bu gel�şmeler�n olumsuz şek�lde
meydana gelmes�n� eller�n� kavuşturarak
�zleyecekler�n� varsaymak lazım. N�tek�m Joseph
Grew raporlarında, bütün bu olaylar olunca Yunan
asker� ataşes�n�n hemen At�na’ya g�tt�ğ�n�
vurguluyor. Bütün bu olaylar, “Bu devlet ayakta
kalab�lecek m�?” sorusunu beraber�nde get�r�yor.
Yan� b�r bekley�ş var. Yunan�stan’ın savaş
sırasında alçakça tahr�p ett�ğ� b�r alan Anadolu.
B�ze b�l�yorsunuz �sted�ğ�m�z tazm�natı da
verm�yorlar, toprak ver�yorlar Ed�rne’de.
Böylel�kle barışı sağlamakta her zaman �ler�
adımlar atan b�z oluyoruz. Böyle b�r ortamda
Lozan, tamamıyla büyük b�r mücadele. Arkasında
başarı elde etm�ş b�r ordu var ama bu ordu hang�
şartlar altında başarı elde etm�ş? Büyük b�r
güçlükle elde etm�ş. Anadolu halkının hal�n�
düşünün. Fak�rl�ğ�n ne olduğunu s�ze b�r örnekle
anlatayım. Ankara Ün�vers�tes� Hukuk
Fakültes�’nde hocalık yapan Ernst E. H�rsch’�n
anılarında okumuştum. Fak�rl�ğ� anlatmak �ç�n şu
örneğ� ver�yor: “B�r k�br�t çöpü, halk bunu dörde 

Lozan’da pleb�s�t �sted� fakat Curzon “S�z burasını
kaybetm�şt�n�z. Burası artık görüşülecek b�r konu
değ�l.” ded� ve b�z�m g�r�ş�mler�m�z� nazar-ı
d�kkate almadı. Lozan Konferansı, Sevr
Antlaşması’ndan nemalanamamış bu m�lletler�n
“Acaba burada ne koparırız?”, “Acaba Sevr’�
gerçekleşt�reb�l�r m�y�z?” mücadeles�ne g�r�şt�kler�
b�r forum olarak karşımıza çıkıyor. Böyle b�r
forumda Türk heyet�n�n büyük b�r mücadele
�çer�s�nde olduklarını görüyoruz. Heps� bu oyunu
bozmaya çalışıyorlar. Konferansta karşımızdak�
devletler Türk�ye Cumhur�yet�’n� parça parça
atmak �st�yorlar. İlk önce m�lletlere bölmek
�st�yorlar. Kürt’ü, Gürcü’sü, Laz’ı vesa�re…
Eller�nden gelen her şeyle yen� Türk�ye
Cumhur�yet�’n� ayakta kalmayacak ve kısa b�r süre
sonra dağılmak durumunda kalacak hale get�rmek
�st�yorlar. B�z�m bugün uluslararası �l�şk�lerde
kullandığımız fa�led state hal�ne get�rmek
�st�yorlar. Ne demek bu? Dağılmakta olan b�r
devlet, devlet görev�n� yer�ne get�remeyecek b�r
devlet demek. N�tek�m Lozan’dan sonrak� dönem
de çok öneml�. Bu dönemde b�rtakım
ayaklanmalar çıkıyor. Bu ayaklanmalarla �lg�l�
yabancı m�syonların yaptıkları değerlend�rmeler�
�y� görmek lazım. Özell�kle Ankara’da çok öneml�
b�r Amer�kan büyükelç�s� var: Joseph C. Grew. Bu
k�ş� aynı zamanda çok �y� b�r d�plomat. Lozan’ın
b�r�nc� dönem�nde gözlemc� yardımcısı, İsv�çre’de
sef�r; �k�nc� dönem�nde �se Amer�kan gözlemc�s�
oluyor. Herkes, Amer�ka’nın Lozan Barış
Konferansı’na b�r taraf olduğunu düşünür.
Hâlbuk� değ�l; Amer�ka B�rleş�k Devletler�, Lozan
Barış Konferansını �mzalayan b�r taraf değ�l.
Lozan Barış Konferansı’nda sadece b�r gözlemc�.
Ama bu gözlemc�, bütün toplantılara katılıyor, 
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talep eder Ankara hükümet�nden. Vak�t geçer,
cevap alamaz. Büyük b�r telaşa kapılır. Bunun
üzer�ne bunu b�r telgraf �le Atatürk’e �let�r ve b�r
süre sonra Atatürk’ten cevap gel�r: “S�ze
güven�m�z tamdır. Antlaşmayı �mzalayın.” d�ye.
Bunun üzer�ne �mzalar, kend� başına �mzalamaz.
Lozan Barış Antlaşması �mzalandıktan sonra
Ankara’ya İnönü’nün telgrafı gel�r. Saat sabahley�n
herhalde 2-3 c�varında. Bu telgrafı Rauf Bey alır, k�
yanında Atatürk’ün yakını Cebesoy da
bulunmaktadır. B�r arabayla köşke çıkarlar.
Atatürk uyumaktadır. Em�r er�ne uyandırtırlar
Atatürk’ü ve �çer� g�rerek haber ver�rler. Atatürk
büyük b�r heyecana kapılır. “İmzalamayacaklarını
da düşünüyordum.” der. Bunu Al� Fuat
Cebesoy’un anılarında okumak mümkün, buradan
z�kred�yorum. Atatürk de demek k� son anda
vazgeç�lmes�nden ted�rg�nl�k duymaktadır. Ama
antlaşmanın �mzalandığı haber� gel�nce, büyük b�r
huzura kavuşur. Demek k� Lozan Barış Antlaşması
müzakerede en üst sev�yede mücadele �le varılan
b�r met�n. Lozan’da en öneml� mücadele
sebepler�nde b�r�s� Musul. Musul, toplantının
dışına bırakılıyor. Musul �le �lg�l� olarak İnönü’nün
büyük b�r çabası var. Bu çaba �le �lg�l� belgeler�
Curzon’un özel arş�v�nde buldum. İnönü’nün
Curzon �le Musul hakkında konuşmasının
raporunu okudum. İnönü bu raporunda Curzon’a,
“Yunanlıların yakıp yıktıkları Anadolu’yu �mar �ç�n
Musul’un petrolüne �ht�yacımız var.” d�yor. Fakat
Curzon, “Para Londra’da, şayet para �st�yorsan
Londra’dak� p�yasadan para bulman lazım.” d�yor
ve kapattırıyor konuyu. Bütün bunlar şunu
göster�yor; TBMM Heyet�, başta İnönü olmak
üzere eller�nden gelen bütün güçler�yle bu
antlaşmanın her türlü konuda leh�m�ze cereyan 

bölerek kullanıyordu.” d�yor. Düşünün yan� her
şey bu kadar d�kkatle harcanıyor. Yan� fak�rl�ğ�n
olduğu, sıtmanın ve d�ğer hastalıkların kol gezd�ğ�
b�r yer Anadolu. Bu cumhur�yette tekrar b�r savaşa
mı g�recekt�k, M�sak-ı M�llî’n�n oluşturulması
�ç�n? Bunların heps� s�yas� açıdan gerçekler�
b�lmeden yapılan değerlend�rmeler ama b�r tar�hç�
olarak meselelere baktığınız zaman TBMM
Hükümet�n�n gerçekler�yle Lozan Barış
Konferansı en c�dd� ve en etk�n b�r b�ç�mde
yürütülmeye çalışılıyor ve bu yürütülüşte İnönü,
bütün d�plomatların yaptığı g�b� Ankara’dan
tal�mat alıyor. Yan� TBMM hükümet� Lozan Barış
Konferansını yönlend�r�yor. İnönü, h�çb�r kararı
yalnız başına almıyor. Her şey� Ankara’ya �leterek
yapıyor, Ankara’nın tal�matını alıyor. D�plomat
budur. D�plomat, bütün öneml� konularda
merkez�nden tal�mat alır. D�plomat, büyük
konularda tal�mat almadan hareket eden b�r k�ş�
değ�ld�r. D�plomat/Büyükelç�, tek başına hareket
eden b�r�s� değ�ld�r ama b�rtakım olaylar vardır k�
tal�mat alınmasını gerekt�rmez. Buna en güzel
örnek Sel�m Sarper’�n İk�nc� Dünya Savaşı
sırasında Molotov’un boğazlardan üs �stemes� ve
Kars-Ardahan’ın ger� ver�lmes�n� talep etmes�
üzer�ne derhal bu tekl�f� reddetmes�d�r. Bunu
Ankara’ya sorup ona göre hareket etmek
mevzubah�s değ�l. Bu zaten devlet�n büyük
pol�t�kasıdır. Devlet�n büyük pol�t�kalarını her
d�plomat b�l�r. Türk�ye’n�n bağımsızlığına halel
vermemek büyük b�r pol�t�kadır, grand
strategy’d�r. Bu grand strategy üzer�nde herhang�
b�r şek�lde laf söyleyen b�r �nsan derhal
püskürtülür. Dolayısıyla İnönü büyük olaylarda
hep Ankara’nın olurunu almıştı. Daha önce
söyled�ğ�m g�b� antlaşmayı �mzalamak �ç�n tal�mat 
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var, İtalyan d�asporası, Alman d�asporası var.
B�l�yorsunuz Amer�ka b�r göçmenler ülkes�.
Avrupa’nın karşılaştığı b�r yığın sorun karşısında
Amer�ka b�r El Dorado durumunda olmuş. Mesela
İrlandalıların topraklarındak� sorun neden�yle
öneml� b�r kısmı Amer�ka’ya yerleşm�ş.
Yunanlılar, Yunan�stan büyük ekonom�k
problemler� olan b�r ülke, dünyanın her yer�nde
d�asporaları vardır. H�ç unutmuyorum, Sudan’da
büyükelç�l�k yaptım, Sudan’da Yunan d�asporası
vardı, örgütlü b�r k�l�ses� vardı. K�nşasa’da, Kongo
Demokrat�k Cumhur�yet�’nde büyükelç�l�k yaptım,
Yunan k�l�ses� vardı. Böylel�kle Yunan d�asporası
dünyanın her tarafına yayılmış. Çünkü
Yunan�stan, den�zc�l�ğ�n dışında pek yaşama
�mkân vermeyen, �nsanların gel�rler�n�
yurtdışında aramaya mecbur kaldıkları b�r ülke.
Fakat Osmanlı Devlet�’nde böyle b�r şey olmamış.
Anadolu, �nsanların yemeler�ne �çmeler�ne �mkân
sağlayan nef�s b�r mekân. Osmanlı Devlet�’nde
göçler genell�kle Ermen� olaylarından sonra
gerçekleş�yor. Ermen�ler�n dışında I.
Meşrut�yet’ten sonra askerl�k h�zmet�n�n Müsl�m
ve gayr�müsl�m tebaaya uygulanmasının ardından
Lübnan/Sur�ye tarafındak� Hrıst�yan Arapların
Lat�n Amer�ka’ya ve d�ğer ülkelere g�tmeler�n�
görüyoruz. Osmanlılarda zeng�n a�leler�n
çocukları da o dönemde okumak �ç�n yurtdışına
g�d�yordu ama orada kalmıyor, memleketler�ne
dönüyorlardı. Dolayısıyla Türk�ye’n�n d�aspora
kavramı ancak 1958-60’lı yıllarda Almanya g�b�
büyük ekonom�k güce sah�p olacak ülkeler�n �şç�
sınıfı �ht�yaçlarını g�dermek �ç�n talepler� üzer�ne
meydana gelen, b�z�m �şç� gücümüzden sonra
ortaya çıktı. Amer�ka’da bu b�raz daha değ�ş�k;
Amer�ka’da aydınların g�tmes� �le oldu ama Ame-

etmes� �ç�n mücadele ed�yorlar ama bu
mücadeleler�n b�r ortak noktada kes�lmes� lazım.
Çünkü d�plomas�n�n yöntem� budur. D�plomas�,
ortak noktaya gel�p anlaşmak manasını taşır. Bu
noktaya gelem�yorsa savaşa g�tmek d�plomas�n�n
belk� başvurab�leceğ� b�r alan olab�l�r. Ama bu
durum, korkunç b�r m�ll� mücadele veren, varını
yoğunu bu amaç �ç�n harcamış b�r yen� devlet�n,
yen�den b�r savaşla yok ed�lme r�sk�n� taşır.
Bundan dolayı, barış üzer�ne b�r müzakere
yöntem� uygulanmıştır Lozan’da ve bu yöntem
TBMM Hükümet� tarafından yönlend�r�lm�şt�r.
İnönü, ver�lm�ş olan gerekl� yönergeler tahtında
hareket etm�şt�r. El�m�zden geld�ğ� kadar ve
�mkânlarımızla bu mücadelen�n de başarıyla
sonuçlanmasına gayret ed�lm�şt�r. Lozan Barış
Görüşmeler� b�r d�plomas� başarısıdır ve b�r örnek
mücadeled�r.
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D�plomat�k �l�şk�lerde, öyle zanned�yorum k� salt
b�r ülken�n başka b�r ülkedek� büyükelç�l�ğ� ya da
konsoloslukları değ�l, aynı zamanda o ülkede
yaşayan yurttaşları, yan� d�asporası da öneml� b�r
rol sah�b�. Bu konuda sözde Ermen�
Soykırımı’nın Batılı ülkelerde parlamentolara
taşınması g�b� durumları da gündeme alacak
olursak d�asporaların d�plomat�k �l�şk�lere
etk�s�n� nasıl değerlend�r�rs�n�z? Burada
d�asporaların rolü ned�r? D�plomat�k m�syonlarla
olan �l�şk�s� nerede başlar ve nerede b�ter?
D�aspora, uluslararası �l�şk�lerde h�çb�r zaman
�hmal ed�lmeyecek b�r konu. Büyük devletler�n
pol�t�kaları zaman zaman bazı baskı gruplarının
etk�s�yle oluşur. Baskı grupları, öneml� dış pol�t�ka
şek�llend�r�c�ler�d�r. Özell�kle ABD bu konuda çok
öneml�. Amer�ka’da büyük b�r Yunan d�asporası 
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l�nçl� olmaları lazım. B�l�nc� olmayan h�çb�r k�tle,
b�r �şe yaramaz. K�tlen�n b�l�nçl� olması ancak
d�asporadan dış pol�t�ka konusunda destekler�n
beklenmes�n� mümkün kılar. B�z�m yurtdışında
kalabalık b�r vatandaş k�tlem�z var; özell�kle
Almanya’da üç buçuk m�lyon, Fransa’da sek�z yüz
b�n, Avrupa’nın d�ğer ülkeler�nde de yerleşm�ş
�nsanlarımız olduğunu görüyoruz. Fakat bu
�nsanlarımız �çer�s�nde Ermen�ler g�b� çok yüksek
noktalara ulaşan, Avrupa kamuoyunu etk�leyecek
�nsanlar ancak yen� yen� ortaya çıkıyor. Bu b�r
eğ�t�m meseles�… Avrupa’dak� d�asporamızı boş
bırakmamamız lazım. Bu ne demek? Yan� onları
büyük zorluklar �çer�s�nde bırakmamamız lazım.
Türk�ye’n�n çok düşmanı vardır dünyada.
Düşmanlık kavramı, Osmanlı Devlet�’n�n
İstanbul’u feth�yle başlayarak devam eder. Mesela
büyük b�r tar�hç� var, Bernard Lew�s, b�r k�tabında
“N�ye Avrupa’da Türk düşmanlığı yaşıyor?”
sorusuna karşılık İstanbul’un Türkler tarafından
alınmasından sonra bu düşmanlığın
yaygınlaştığını gördüğümüzü b�ld�r�yor. Demek k�
böyle b�r düşmanlık her zaman mevcut. Bunun
d�nsel b�r köken� var. Yan� Batı’dan bahsed�yorum.
Türk�ye’n�n Doğu’dak� �majı bambaşka. Bugün
dünya Doğu’ya kayıyor tab��. Türk�ye, Doğu’dak�
etk�nl�ğ�yle daha büyük b�r ülke görünümünde,
yan� Türk�ye’ye Doğu’dan bakarsanız büyük b�r
güç olarak görünür. Batı’dan bakıldığı zaman
devamlı eleşt�r�len, çeş�tl� etk�ler�yle hep sorunları
yüzüne vurulmaya çalışılan b�r ülke olarak ortaya
çıkar. Bütün bu mücadelede Türk d�plomas�s�
başarılı b�r şek�lde kend�s�ne yapılan bu
�thamların üstes�nden gelmekted�r. Bu peş�n
hükümlerden kurtulmak �ç�n çaba göster�r ama bu
peş�n hükümler devam edecekt�r. Ta k� Türk�ye

r�ka’da h�çb�r zaman ağırlıklı b�r Türk lob�s�
oluşamadı. Yan� Yunanlılara bakarsanız yaklaşık
üç m�lyona yakın Yunanlı olduğu söyleneb�l�r.
Öneml� sayıda Yahud� örgütlenmes� var.
İrlandılar… Almanlar b�le b�r nebze ülkeler�ndek�
geç�m sıkıntılarıyla Amer�ka’ya göç ed�yorlar. Hele
İtalyanlar, özell�kle Güney İtalya’dan öneml�
ölçüde Amer�ka’ya g�d�yorlar. Dünyanın her
yer�nde büyük göçlerle bu ülkelere g�d�yorlar ve bu
ülkelerdek� senatörler kend� state’ler�ndek�
azınlıkların etk�s�nde kalarak pol�t�ka üret�yorlar.
Yunanlıların çoğunlukta olduğu b�r state’tek�
senatör, seç�mler� kazanmak �ç�n bu Yunanlı
seçmen�n arzularını yer�ne get�r�yor. Amer�ka
B�rleş�k Devletler� �le �l�şk�ler�m�zde
Amer�kalıların b�ze yapacakları yardımlar her
zaman Yunan lob�s�n�n baskısıyla bel�rl� b�r oran
�ç�nde olmuştur. Amer�ka’da Yahud�ler�n büyük
etk�s� var. Yan� Yahud�ler öneml� ve son derece
etk�l� b�r m�llet. B�l�yorsunuz eğ�t�ml�, başarılı
�nsanlar ve her yerde etk�ler� var. Amer�ka’dak�
Yahud�ler�n sözde Ermen� Soykırımı konusunda
b�rtakım yerler�n pol�t�kalarına karşın b�z�mle
�şb�rl�ğ� yaptıklarını ve h�çb�r zaman Ermen�ler�n
�sted�kler� kararları Amer�kan Senatosunda elde
edemed�kler�n� görüyoruz. Çünkü Yahud�ler�n çok
öneml� b�r etk�s� var. Aynı şek�lde Fransa’da da
bakıyorsunuz örgütlü b�r Ermen� k�tles� var;
bunlar edeb�yatçı, yazar, şarkıcı, f�lm d�rektörü…
Kamuoyunu etk�leyen �nsanlar ve bulundukları
ülkede s�yas� part�ler �çer�s�nde öneml� yerlere
gelm�şler. Mesela Fransa’da Devedj�an d�ye b�r
adam vardı, yen� öldü, çok öneml� b�r�s�yd�.
Ermen� konusundak� kararların oluşmasında
Fransız Parlamentosunda öneml� rol oynuyordu.
D�asporalar öneml� ama öneml� olmaları �ç�n b�-
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ekonom�k açıdan kuvvetl�, kültürel açıdan
kuvvetl�, �nsan yönünden kuvvetl� b�r m�llet hal�ne
gel�nceye kadar. Sorunlarını çözmüş, �hracatını
dört yüz m�lyar dolara çıkarmış b�r Türk�ye
düşünün. Modern b�r ordusu olan, kend�s�ne el
uzatıldığı zaman derhal karşısındak�n� caydırıcı
gücüyle susturan ama Batılı kurumlar �ç�nde yer
alma arzusunu kaybetmeyen, yan� AB üyel�k
arzusunu kaybetmeyen, NATO’nun �ç�nde
etk�nl�ğ�n� sürdüren b�r Türk�ye bu caydırıcılığıyla
karşısındak� ülkeler�n dolaplarını bozar. Bu
ortamda d�aspora da s�ze çok daha fazla bağlanır.
D�asporanın tek başına hareket etmes�n�
engellemek, d�asporayı kend� m�ll� davalarımız
konusunda hassas hale get�rmek gerek�r.
Batılıların, Yunanlıların, Yahud�ler�n yaptığı g�b�
bulundukları bölgeler�n m�lletvek�ll� olmaları,
part�ler�nde etk� yaratarak b�z�m aleyh�m�zdek�
oluşumları durdurmaları gerek�r. Nasıl olur da
Almanya’da üç m�lyon beş yüz b�n k�ş� varlığımız
varken Alman Parlamentosu Ermen� meseles�
hakkında aleyh�m�ze b�r karar alab�l�r? Bu kadar
�nsan nasıl olur da bu karar alıcıları etk�leyemez?
Bu soru sorulmalı ve bunun yarattığı eks�kl�kler bu
sorulara gelecek cevaplara göre g�der�lmel� ve
daha b�l�nçl� b�r d�aspora oluşturulmalı. Etk�n
olmak lazım. B�r parlamenter, kend� toplumu
�ç�ndek� �nsanların bu talepler�n� göz ardı
edeb�l�yorsa b�z�m �nsanımızın demek k�
talepler�ndek� etk�nl�ğ�n çok fazla olmadığını
düşünüyorum.
 
Hocam s�z�n b�r�k�mler�n�zden �st�fade etmek
büyük mutluluk fakat vakt�n�z� daha fazla
almamak adına yalnızca �k� soru daha �lave etmek
�st�yorum röportajımıza. Bu sorular da tar�h� ko-
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nulara değ�l, daha z�yade s�z�n k�ş�sel
b�r�k�mler�n�ze dönük olsun �st�yorum. İlk�n s�z
sıklıkla �y� b�r d�plomas�n�n aynı zamanda �y�
yet�şm�ş b�r d�plomat kadrosu gerekt�rd�ğ�n�
vurguluyorsunuz. Buna �st�naden �y� b�r
d�plomat, s�z�n açınızdan nasıl b�r eğ�t�me tab�
tutulmalıdır? İy� b�r d�plomat olmak �ç�n k�ş�n�n
kend�s�n� nasıl yet�şt�rmes� gerek�r? Belk� b�z�
okuyan genç meslektaş adaylarınız �ç�n de
söyleyecekler�n�z b�r tavs�ye n�tel�ğ�nde olab�l�r.
Türk devlet�, çok büyük b�r devlet. Der�n b�r alt
yapısı olan b�r devlet. Dünyanın her yer�nde etk�
sağlamış b�r devlet. Balkanlarda altı asra yakın b�r
etk�nl�ğ�m�z var. İng�l�zler�n H�nd�stan’dak� etk�s�
150 yılı geçmez. B�z�m sadece Macar�stan’dak�
dönem�m�z 150 yıldır. Her yerde etk�nl�k yaratmış
büyük b�r devlet. Bu büyük devlet�n �zler�n� de
koruyarak bugün Türk�ye Cumhur�yet�’n�n 100 yılı
aşkın b�r dönemde yapılanması, vatandaşlarına
sağladığı eğ�t�m�, Osmanlı Devlet�’n�n sosyal
hakları �t�bar�yle çok �ler� haklara kavuşmuş
olmamız, demokras�m�z�n �şlemes�n�n olumlu
yönde gel�şmes� d�kkat çek�c�d�r. Ş�md� bu
devlet�n h�zmetkarı olmak, onun sorunlarının
g�der�lmes�ne yardımcı olmak ve bu açıdan
d�plomas� ded�ğ�m�z aracın etk�n b�r şek�lde
�şlemes�n� sağlamak, �y� yet�şm�ş, sağlam b�r
d�plomat kadrosunu gerekt�r�r. D�plomat
kadrosunun en öneml� vasfı, d�l hak�m�yet�d�r.
Çok �y� b�r d�l b�lg�s� lazımdır. Bugün dünya
üzer�nde İng�l�zce hâk�m, l�ngua franca hal�ne
gelm�ş, artık her ülke ve Dış�şler� Bakanlığı
İng�l�zce konuşan d�plomat arıyor. Bunun yanında
h�ç şüphes�z dünyanın b�rçok yer�nde, b�rçok d�l�n
hâk�m olduğunu görüyoruz. Mesela Afr�ka'da
Fransızca konuşan öneml� b�r kes�m var. Aynı şe-
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k�lde Arapça konuşan, İspanyolca konuşan b�r
dünya var.Bugün dünya üzer�ndek� devletler�n
etk�ler�yle beraber d�ller�n de öne çıkmasını
d�kkate alırsak Almanya bugünün en öneml�
ülkeler�nden b�r�s� ve Almanca öneml�. Ç�nce de
hakeza. Bölge araştırmaları açısından b�r
d�plomatın, uzman d�plomat olması gerekt�ğ�ne
�nanıyorum ben. D�plomat her şey� b�len gen�ş
kültürünün yanında b�r bölge, b�r konu hakkında
uzmanlaşmış b�r� olmak zorundadır şu ank� dünya
sorunları karşısında. Bugün çok taraflı d�plomas�
adını verd�ğ�m�z, dünya sorunlarının çözümü �ç�n
vazgeç�lmez b�r araç olan bu sahada uzmanlaşmak
gerek�yor. Dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlar
ned�r pek�? Pandem� �le karşı karşıya kaldık
mesela, bu konunun çözümü �ç�n uzman d�plomat
b�lg�s� gerek�yor. Dünya Sağlık Teşk�latı’nın
kanallarını harekete geç�rmes�n� değerlend�ren,
büyük ülkelerdek� sağlık sorunlarını yakından
tak�p ed�p b�len, uzman b�r d�plomat kadrosuna
�ht�yacımız var. İkl�m değ�ş�kl�ğ� her gün tak�p
ed�len b�r mesele. Aynı şek�lde “düzens�z göç” d�ye
b�r problemle karşı karşıyayız. Bu konuların
uluslararası etk�leş�mlerdek� etk�s�, d�ğer
devletlerle olan sorunlarını konuşacak uzman
d�plomat gerekt�r�r. Bunun yanında bugün b�rçok
meselen�n temel�n� oluşturan “terör�zm”,
terör�zm�n de b�r yığın alanları var. Bunları b�len
ve tak�p eden uzman d�plomata �ht�yacımız var.
Bölgeler ve bölge araştırmalarından bahsett�m.
D�yel�m k� Afr�ka’ya �lg� duydunuz, Afr�ka kıtasıyla
�lg�len�yorsunuz. Afr�ka kıtasıyla �lg�len�rken
muhakkak Afr�ka’nın en öneml� d�l� olan Svah�l�
d�l�n� konuşmanız lazım. Ben öğrenmeye çalıştım.
Mesela Svah�l� d�l�nde “Nasılsınız?” d�yey�m s�ze: 
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“Habar� gan�?” Svah�l� daha önce Arap alfabes�yle
yazılmış b�r d�l, m�syonerler bunu Lat�n harfler�yle
yazıyor. Zeng�n Türkler�n safar� yapmak �ç�n
Afr�ka’ya g�tt�ğ�n� duymuşsunuzdur. Safar�n�n
köken� “sefer”den gel�yor. B�l�nmeyen yerler�
görmek �ç�n çıkılan b�r sefer. Bunun dışında �y� b�r
Balkan uzmanı olmak �st�yorsanız, muhakkak
Balkan d�ller�nden b�r�n� b�lmen�z lazım. Her ülke
�ç�n de aynısı geçerl�d�r, her şeyde d�l çok öneml�.
İy� d�plomat perakendec� değ�ld�r. İy� d�plomat
her şey� �y� b�len, köken�n� b�len b�r d�plomat
hal�ne gelmel�d�r. Bugün kompl�ke b�r
dünyadayız. Meseleler� �y� değerlend�rmem�z �ç�n,
meseleler üzer�nde dosya b�lg�s�n�
değerlend�recek, o bölgeler üzer�ndek�
tecrübes�yle, d�l b�lg�s�yle ve önüne gelen konuları
sentet�k b�r tahl�l kapas�tes�ne kavuşarak yazacak,
karar ver�c�ler� bu yönde yönlend�recek b�r
d�plomat t�p�ne �ht�yacımız vardır. Bu d�plomat
t�p�, çok �y� d�l b�len ama bunun yanında �k�nc� b�r
d�l� de öğrenen, g�tt�ğ� bölgelerdek� anad�ller�
konuşandır. Bugünkü dünya üzer�nde d�plomat�k
d�ller İng�l�zce ve Fransızca, �k� büyük d�plomat�k
d�l. Bunların yanında Arapça, İspanyolca, Alman-

Dış�şler� Bakanlığı’nda 41 yıl her düzeyde
çalışmıştır. Dış�şler� Bakanlığı’nın merkez
teşk�latında ve Yugoslavya, Batı ve Doğu
Almanya, Tayland, Fransa, UNESCO,
İng�ltere, Sudan ve Kongo Demokrat�k
Cumhur�yet�’nde görev yapmıştır. M�syon Şef�
olarak üstlend�ğ� görevler �se şunlardır: Par�s
Başkonsolosluğu, Belgrad, Hartum ve K�nşasa
Büyükelç�l�kler�.
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ca, Ç�nce ve Rusçadan bahsedeb�l�r�z. Ben�m �lk
görev yer�m Belgrat’tı. Belgrat’ta büyük b�r
heyecanla hem Belgrad Ün�vers�tes�nde hem
Yabancı D�ller Okulunda Sırpça öğrend�m. Daha
sonra m�syon şef� olarak, dağıldığı dönemde
g�tt�ğ�m Yugoslavya’da bu b�ld�ğ�m Sırpça �le
temas ett�ğ�m Sırplarla çok �y� �l�şk� kurdum ve bu
karışık dönem boyunca bana hep yakınlık
gösterd�ler. D�l b�lg�s�, b�r d�plomatın bulunduğu
ülkedek� en öneml� kozudur, en öneml�
kazancıdır. Kapıları açar, sempat� yaratır ve
d�plomata �lg� duyulmasını sağlar. D�lden sonra en
öneml� olan şey, �y� b�r tar�h b�lg�s�d�r.
Tar�h  d�plomatın alt yapısıdır. Olup b�tenler�
görmes�, b�r olayın tar�hsel olarak neden ortaya
çıktığını anlaması lazımdır. Her meselen�n
tar�hsel b�r altyapısı var.   Bunu çeş�tl� tarafların
anlattığı şek�lde değ�l, objekt�f açıdan görmes�
lazımdır. Üçüncü olarak felsef� b�r b�lg�s�n�n de
olması gerek�r. Kavramları anlamak, meseleler�n
altyapısını anlamaya çalışmak, yan� felsefe b�lg�s�
d�plomata çok öneml� b�r katkıda bulunur. Karar
ver�c�ler�ne sunacağı konularla �lg�l� anal�zler�n�n
sağlam yapısını felsefe ve tar�h b�lg�s� oluşturur.
Felsef� b�lg�, kavramları daha �y� ortaya koymak,
meseleler�n gerçekç� olarak anlatılmasını
sağlamak, sadece söz değ�l ama altyapısını da
vurgulamak suret�yle meseleler� bütün boyutuyla
ortaya koymasını sağlar. Bunların yanında tab��
s�yasal b�lg�ler, uluslararası �l�şk�ler, �kt�sat,
anayasa g�b� ülkeler�n karakterler�n� yansıtan
alanları da b�lmek gerek�r. Ben Mülk�ye
kökenl�y�m, Mülk�ye’ye saygı ve sevg� duyan
b�r�y�m. Ondan önce Galatasaray L�ses� g�b� büyük
b�r okulda okumak şansına sah�p oldum. Bütün
bunlar şunu göster�yor; Türk�ye’de kurumlar �y� 
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d�plomat yet�şt�rmes�ne aracı olab�l�rler. M�ll�
menfaatler�m�z�n b�l�nmes�nde bu kurumlar b�ze
öncülük ed�yor. Tab�� yurtdışında okumak, yüksek
l�sans veya doktora yapmak hem d�l b�lg�n�ze hem
de dünyada olup b�tenler� b�lmen�ze katkı sağlar.
Ama d�plomas� b�r memur�yett�r, memur�yet de
kend�ne göre özell�kler� olan b�r dünyadır. Zaman
d�l�m� vardır ve kıdemle yüksel�rs�n�z. Amaç �se
büyükelç� olmaktır, her d�plomat bunu �ster.
Büyükelç�l�k de bell� b�rtakım mesafeler�n
alınması, merhaleler�n aşılması �le olur. Bu da
zaman mefhumunu öne çıkarır. İy� yet�ş�p, �y�
çalışıp bakanlık sınavına g�r�lmes� gerek�r. 35
yaşından sonra k�mse kabul ed�lmez. Dolayısıyla
Türk�ye Cumhur�yet�’n�n �y� yet�şm�ş d�plomatlara
�ht�yacı var. D�plomat b�rçok konuda araştırma
�ht�yacı duyar. D�plomatın buna zamanı olmaz.
Düşünce kuruluşlarının ürett�kler�n�, raporlarını
okumalıdır, tak�p etmel�d�r. Türk düşünce
kuruluşları bu bakımdan öneml�d�r çünkü
meseleye Türk opt�ğ� �le bakarlar. Dünyada çok
düşünce kuruluşu var. Yabancı düşünce
kuruluşlarının bütün meseles� kend� çıkarları
açısından meseleler� değerlend�rmekt�r. Türk
düşünce kuruluşlarının da b�r�nc� amacı Türk
çıkarı açısından meseleler� değerlend�rmekt�r.
Dolayısıyla sağlam Türk düşünce kuruluşları, dış
pol�t�ka konusunda, Dış�şler� Bakanlığının
çalışmasına katkı sağlamak açısından öneml�
kuruluşlardır. Uluslararası İl�şk�ler
bölümler�ndek� uzmanlar, genç hocalar,
b�lg�ler�yle Türk dış pol�t�kasını etk�lerler. Aynı
şek�lde Dış�şler� Bakanlığında Stratej�k
Araştırmalar Merkez� var, bu da böyle b�r görev
yapmaya çalışıyor. D�plomas� Akadem�s� var,
d�plomatları yet�şt�rmeye çalışıyor. Şunu söyle-
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mek �st�yorum, d�plomas� çok c�dd� b�r �ş. Bugün
Türk�ye küresel b�r aktör. Dünyanın her yer�ndek�
problemlerle �lg�len�yor. Soğuk Savaş’tan önce
Türk�ye, bell� çerçeveler �ç�nde hareket ed�yordu.
D�plomas�s� dünyadak� her olayda f�k�r sah�b�yd�
ama o olaylar hakkında etk�nl�ğ� yoktu. Bugün
Türk�ye, Afr�ka’da aşağı yukarı bütün ülkelerde
büyükelç�l�kler kurarak d�plomat�k �l�şk�lerde daha
etk�n b�r pol�t�ka güdüyor. Ben 2004 �le 2007
arasında K�nşasa’da büyükelç�yd�m. Kongo
Demokrat�k Cumhur�yet�’n�n yanında aynı
zamanda Kongo Cumhur�yet�’nde, Gabon’da,
Angola’da, Orta Afr�ka Cumhur�yet�’nde ve
Burund�’de büyükelç�yd�m. Bu bölgelere zaman
zaman g�d�p oradak� durumlarla da yakından
�lg�lend�m, yan� o bölgeler� de tak�p ederek
Ankara’yı gerekl� yazılarımla b�lg�lend�r�yordum.
Ama bugün artık her ülkede büyükelç�l�k açıyoruz.
Lat�n Amer�ka’yı da mesela etk�n olduğumuz b�r
bölge hal�ne get�rd�k. Türk�ye, Güney Pas�f�k
adalarında b�le etk�nl�k sağlamak �st�yor. Çok
boyutlu b�r dış pol�t�kayı �zleyen Türk�ye
Cumhur�yet�, dünyadak� olayları yakından tak�p
eden b�r ülke. Türk�ye’n�n b�r küresel güç
olduğunu söylem�yorum, d�kkat ed�n buna.
Türk�ye, dünyadak� olayları tak�p eden b�r aktör.
Dünyada ne varsa Türk�ye de o konuda b�r görüş
bel�rt�yor. Artık olayların arkasında değ�l, olaylar
hakkında değerlend�rme yaparak bütün bu
olaylara sah�p çıkıyor. Bu, Türk�ye g�b� büyük b�r
ülken�n, b�r devlet geleneğ� olan b�r ülken�n
yapması gereken b�r şey. Ama bunun �ç�n sağlam
b�r Dış�şler� Bakanlığı, sağlam b�r ekonom�,
sağlam b�r ordu ve sağlam b�r devlet gerek�yor.
Bütün bunlar, görüyorsunuz, d�plomas�n�n
vazgeç�lmez unsurları oluyorlar. Bunlar �ç�nde de
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�y� yet�şm�ş d�plomat, uygulayıcı olarak önem
kazanıyor.

Son olarak ben�m g�b� s�z� tanıyan pek çok k�ş�n�n
em�n�m merakını cezbeden b�r hususu sormak
�st�yorum. Başta da �fade ett�ğ�m g�b� hem
d�plomat k�ml�ğ�n�z var hem de akadem�syen.
“Memur hayatından” bahsett�n�z, bu memur
hayatı �çer�s�nde akadem�k çalışmalarınızı
yürütmek s�ze nasıl zorluklar çıkardı, bu
zorluklarla nasıl başa çıkab�ld�n�z? Bu �k�
alandak� etk�nl�ğ�n�z� b�rl�kte sürdürürken
mot�vasyonunuz neyd�? 
Çok teşekkür eder�m �lg�n�ze. Ben Mülk�ye’den
sonra b�r yıl Ankara’da Amme İdares�
Enst�tüsünde as�stanlık yaptım. O sırada doktora
çalışmalarımı yapma �mkânım oldu. B�z�m
zamanımızda yüksek l�sans yoktu. Ben sonra
yüksek l�sans da yaptım, böyle b�r eks�kl�k olmasın
d�ye. Onu da D�l – Tar�h ve Coğrafya Fakültes�’n�n
T�yatro Bölümünde, T�yatro Yazarlığı alanında
yaptım. T�yatro yazarlığıma b�l�msel b�r altyapı
sağladım. Lozan Barış Konferansını konu ed�nen
“Lozan Oyunu” başlıklı tez�m� başarıyla
savundum. Bu tez�m daha sonra b�r k�tap hal�nde
de yayımlandı. Dış�şler� Bakanlığına geçt�kten
sonra tab�� doktora yeterl�l�k sınavı çok öneml�yd�,
o sınavı geçmek �ç�n çok çalıştım. H�ç
unutmuyorum, Bakanlık’tan geld�kten sonra gayet
güzel b�r şek�lde meyve ve yoğurt y�yordum,
ondan sonra saat 9 g�b� yatıyordum. Saat 2’de
kalkıp 6’ya kadar çalışıyordum. 6’da yatıp 8’de
kalkıp �şe g�d�yordum. Böylel�kle gayet c�dd�
şek�lde çalıştım. O sınavı �lk g�r�şte kazandım
Ondan sonra da güzel b�r tez yazmak f�kr�n�
gerçekleşt�rmek �sted�m ve Mülk�ye'de okurken  
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çok etk�lend�ğ�m Profesör Şer�f Mard�n �le beraber
60’lı yılların Türk�ye’s�nde çok lafı ed�len
“m�ll�yetç�l�k” kavramını ele almak �sted�m. “Türk
M�ll�yetç�l�ğ�n�n Doğuşu” konulu tez�m� çalışmaya
başladıktan b�r süre sonra Şer�f Mard�n,
Mülk�ye’den ayrılıp Boğaz�ç� Ün�vers�tes�ne geçt�.
Ben de tez�m�, Mülk�ye’n�n çok değerl�
hocalarından b�r� olan, saygı duyduğum Prof. Dr.
Mümtaz Soysal �le b�t�rd�m. Bu tez�m� daha sonra
b�r k�tap hal�ne get�rd�m. Kolay değ�l tez yazmak.
Doktoramı verd�kten sonra zaman zaman
Mülk�ye’de çeş�tl� ves�lelerle İlber Ortaylı �le
görüşüyordum. Onunla D�l ve Tar�h - Coğrafya
Fakültes�nde aynı dönemde okumuştuk. İlber
bana devamlı olarak doçentl�k sınavına
hazırlanmamı telk�n ed�yordu. O vak�t aklıma
doçent olmak f�kr� g�rd� ve doçent olmak �ç�n yayın
yapmaya başladım. Mülk�ye’de uluslararası
�l�şk�ler doçent� olmak �ç�n 1993 yılında doçentl�k
sınavına g�rd�m. İlk g�r�şte sınavı kazandım.
Ondan sonra bulunduğum yerlerde hep d�le,
bölgeye, sorunlara d�kkat ett�m. Aydın k�ml�ğ�mle
yen� şeyler öğrenme arzumu h�ç kaybetmed�m. 
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Sonrasında, Dış�şler� Bakanlığından 2007 yılında
yaş hadd�nden emekl� oldum. Doktora ve
doçentl�k sınavını verm�ş olmamdan dolayı �lk
önce Atılım Ün�vers�tes�nde uluslararası �l�şk�ler
doçent� olarak üç yıl çalıştım. Daha sonra
profesörlük kadrosu açılan Çağ Ün�vers�tes�ne
2010 yılında geçt�m. 2012’den �t�baren bu
ün�vers�tede Uluslararası İl�şk�ler bölüm başkanı
sıfatıyla çalışıyorum. Bu büyük b�r mutluluk
ver�yor. Ben�m tab�� alanım uluslararası �l�şk�ler.
Dolayısıyla ben, prat�ğ�n� yaptığım b�r alana ş�md�
teor�k açıdan �lg� duyuyorum. Türk Dış Pol�t�kası,
Amer�kan ve Büyük Güçler Dış Pol�t�kası, 21.
Yüzyılda D�plomas� ve D�plomas� Tar�h� dersler�
ver�yorum. B�rçok toplantıya katılıyorum.
Mülk�ye’de D�plomat�k D�l (İng�l�zce – Fransızca)
ve Yüksek L�sans ve Doktora dersler� verd�m.
TASAM’ın 2 yıl Ankara’da d�rektörlüğünü yaptım,
sonra başkan danışmanlığı görev�n� üstlend�m.
Dış�şler� Bakanlığı D�plomas� Akadem�s�nde de
ders ver�yorum. Dünyayı yakından tak�p etmeye
çalışıyorum, yabancı gazeteler� okuyorum, Le
Monde, The Econom�st… Bütün bunların yanında
tab�� a�le hayatından da bahsetmek gerek�yor.
Ben�m çok değerl� b�r eş�m var, İlknur Elmas Oba,
Sa�nt Beno�t L�ses� ve İstanbul Ün�vers�tes� İkt�sat
Fakültes� mezunu. Çok �y� yet�şmeler�ne özen
gösterd�ğ�m�z b�r oğlumuz ve b�r kızımız oldu.
Eş�m çok fedakârlık yaptı. D�plomat çocuğu olmak
çok zordur. Her yerde dolaşan ve sonunda dünya
vatandaşı hal�ne gelen ama dünyanın öyle
olmadığını anlayan ve bu ves�leyle çok şey
kaybeden olumsuz b�r durum ortaya çıkar. Ama
b�z, tab�� eş�m�n çocuklar üzer�ndek� etk�s�yle, çok
�y� �k� evlat yet�şt�rmey� başardık. Eş�me de
teşekkür ed�yorum, bana sağladıklarıyla. Kolay b�r 

Emekl� olduktan sonra, 2007-2010 yılları
arasında Atılım Ün�vers�tes�nde Uluslararası
İl�şk�ler Doçent� olarak çalışmıştır. 2010
yılında profesör olmuş ve Çağ Ün�vers�tes�’nde
görev yapmaya başlamıştır. Halen bu
Ün�vers�tede Uluslararası İl�şk�ler Bölüm
Başkanıdır.
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�ş değ�ld�r b�r d�plomatın eş� olmak. Bu
çalışmaların yapılmasında bana sağladığı destek
çok öneml�. H�ç şüphes�z mutlu ve huzurlu b�r
hayat �ç�n belk� en öneml� konu, �nsanın akıllı b�r
eşle hayatını paylaşmasıdır. Hayat, hızlı b�r
şek�lde geç�yor. B�raz önce bahsett�ğ�m�z d�plomat
konusuna şu unsuru da �lave etmek �st�yorum.
D�plomat, seçk�n b�r k�ş�d�r. Seçk�nl�k madd�,
a�lev� b�r �l�şk� değ�ld�r. Seçk�nl�k, �nsanın
kend�s�n� yet�şt�rmes�, kend�s�n�n �nsan� açılımı,
olgunluğuyla �rt�batlıdır. Yet�şm�ş, b�lg�l�,
görgülü, yaratıcı, faydalı b�r d�plomat, seçk�n b�r
d�plomattır. Seçk�n b�r �nsan, bu vasıfları kend�
mesleğ�nde de toplayan b�r �nsandır. Dolayısıyla
seçk�n b�r �nsan olmamız b�z�m el�m�zde. Bu
seçk�nl�k de �y� yet�şmek, �nsan� vasıflarımızı kay-
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Çok teşekkür eder�z hocam, b�zler�
onurlandırıyorsunuz. S�z�n görüşler�n�ze
derg�m�zde yer vermek b�z�m �ç�n başlı başına b�r
mutluluk, b�r gurur sebeb�. Ver�ml� olduğu kadar
key�fl� b�r röportaj oldu. Değerl� vakt�n�z�
ayırdığınız �ç�n tekrar tekrar teşekkür eder�z.

betmemek, h�ddetler�m�z� kontrol etmek,
yumuşaklıkla �stekler�m�z� gerçekleşt�rmek �le
mümkündür. Yumuşaklığın da hard power hal�ne
dönüşeb�leceğ�n� düşünmek gerek�r. İnsanın
seçk�nl�ğ�yle yumuşaklığı b�rleş�nce etk�nl�ğ� daha
fazla oluyor. Özell�kle s�z�n g�b� seçk�n b�r
arkadaşımızın ben�mle bu görüşmey� yapması
ben� çok mutlu ett�. S�ze her konuda başarılar
d�l�yorum.
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