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967 y›l›n›n 10 Kas›m’›nda ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakülte-

si’nin (o zamanki güzel ad›yla) Siyaset ‹lmi Kürsüsü’ne (gene o za-

manki kadro yoklu¤u nedeniyle), okutman olarak girdi¤imden birkaç

gün sonra; bugünkü ad›, ‹letiflim Fakültesi olan ve dört y›ll›k e¤itim ve-

ren, o zamanlar ‹ktisat Fakültesi’ne ba¤l› ve iki y›ll›k e¤itim veren, Ga-

zetecilik Enstitüsü’nün ikinci s›n›f›ndaki, “Siyasal Tarih” derslerini

vermeye bafllam›flt›m. Ve bugüne dek geçen; yaklafl›k 40 y›l boyunca,

kimi zorunlu aral›klar d›fl›nda, bu dersi verdim.

1980 Cuntas›’n›n ç›kard›¤›, 2547 say›l› YÖK Yasas›; ‹Ü ‹ktisat

Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nü, Üniversite Rektörlü¤ü’ne ba¤lad›.

Enstitünün yeni yönetimi bu dersi benden ald›. fiimdi geriye bak›yo-

rum da, dünya onlara da kalmad›...

Gazetecilik Enstitüsü Ö¤renci Cemiyeti, siyasal tarih ders not-

lar›m›, 1969’da teksir ederek bir kitapç›k biçiminde ço¤altm›flt›. fiim-

di bende bile yok. Gene zaman zaman kimi konular› teksirle ço¤alta-

rak ö¤rencilerime da¤›tm›flt›m. Elimde, bunlardan da hiç kalmad›. ar-

t›k bu notlar› bir kitaba dönüfltürmenin zaman› gelmiflti ama, do¤ru-

su çekiniyordum. Zira, o dönemde yeterince “birikimim” olmad›¤›n›

Önsöz



düflünüyordum. Ayr›ca, o dönemde mevcutlar› pek kalmam›fl olsa bi-

le; Türkçemizde ayn› konuda yaz›lm›fl kitaplar›n düzeylerini düflündü-

¤ümde, bu düzeyi tutturamaman›n korkusuyla, Siyasal Tarih kitab›n›

kaleme almay› sürekli erteliyordum.

Sonunda; tüm endiflelerime karfl›n bu kitab› yazd›m ve ilk bas-

k›s›, 1982 y›l›nda ‹ktisat Fakültesi Yay›nlar› aras›nda ç›kt›. Ve o gün-

den bugüne, farkl› yay›nevlerinin yapt›¤› bask› say›s› alt›, ya da yedi

oldu (Galiba bir de korsan bask›s› olmufl...).

Siyasal tarih müfredat›, genellikle “Frans›z ‹htilâli” ve devri-

miyle bafllar. Bunun öncesi ve özellikle Türk toplumu, pek dikkate

al›nmaz. Ben bu yolu izlemedim. Ortaça¤’dan bafllayarak, Frans›z

Devrimi’ni haz›rlayan koflullar ve di¤er geliflmeler üzerinde de dur-

dum. Zira, tarih okumakta ve dersini vermekteki amac›m; geçmiflte

neler oldu¤unu hikâye etmek de¤il, günümüz toplumunu ve toplumla-

r›n› anlamakt›r. “Geçmiflte hangi olaylar ve geliflmeler, günümüzdeki

durumu ortaya ç›kartm›flt›r?” sorusu, yan›tlamay› hedef ald›¤›m soru-

dur. Bu bak›mdan; Frans›z Devrimi öncesini ihmal etmem, sözkonusu

bile olamazd›.

Ayn› biçimde, yan›tlanmas› gereken bir baflka soru, siyasal tarih

müfredat›n›n nerede noktalanmas› gerekti¤i idi. Zira, bu alandaki ki-

mi kitaplar, 20. yüzy›l bafl›nda noktalan›yor; kimileri, Birinci Dünya

Savafl› sonunda noktalan›yor; kimisi, ‹kinci Dünya Savafl› sonunda

noktalan›yordu. Hattâ, öyle siyasal tarih kitaplar› vard› ki, günümüze

dek geliyorlard›.

Burada “siyasal tarih” ve “uluslararas› iliflkiler” müfredatlar›-

n›n kar›flt›¤›n› görmekteyiz. Zira, uluslararas› iliflkiler kitaplar›, klasik

olarak Birinci Dünya Savafl› sonras›ndaki geliflmelerle bafllar. Bir k›sm›

ise, ‹kinci Dünya Savafl› sonras›ndaki olaylar› ve geliflmeleri bafllang›ç

al›r. Do¤rusu, toplumsal bilimlerde yöntem aç›s›ndan fazla bir fark ol-

mamas› beklenir. Fakat gene de, siyasal tarih e¤itimiyle, uluslararas›

iliflkiler e¤itiminin farkl› biçimlerde verilmesi gerekti¤ini düflünüyo-

rum. Ve e¤er bu kitaplar ders kitab› ve ö¤rencilere yönelik olarak ka-

leme al›nm›flsa; her iki dersi de alan ö¤renciler, (bence) gereksiz tekrar-
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lar yapm›fl olacaklard›r. Hele bu iki farkl› dersin ö¤retim üyeleri, fark-

l› noktalara a¤›rl›k verirlerse, ö¤rencilerimizin akl›n›n iyice kar›flmas›

mümkündür.

‹flte bu nedenlerden ötürü; siyasal tarih kitab›m›, 19. yüzy›l›n

sonlar›nda noktalad›m. O zamanlar, “Daha sonralar› bir uluslararas›

iliflkiler kitab› kaleme al›r ve o dönemle ilgili notlar›m› de¤erlendiri-

rim,” diye düflünüyordum. Fakat akademik yaflamda a¤›rl›¤› baflka

konulara verince, bu projemden de vazgeçmek zorunda kald›m.

Kitab›n bu son bask›s›nda, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Türk Dev-

rim Tarihi Araflt›rma Merkezi Ö¤retim üyelerinden, Yrd. Doç. Dr. Hi-

lal Akgül ve ‹.Ü. ‹ktisat Fakültesi Uluslararas› ‹liflkiler Anabilim Dal›

Ö¤retim görevlilerinden, Dr. Sinan Turan’›n yapt›klar› katk›lar›n hak-

k›n› ödemem mümkün de¤il. Her iki ö¤rencime de, yürekten teflekkür

ediyorum.

Hakk›n› ödeyemeyece¤im bir baflka kifli de, k›rk y›ll›k dostum

ve ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› yöneticisi Fahri Aral oluyor.

‹nan›lmaz titizli¤iyle; kimi zaman karamsarl›k girdaplar›na düflseniz

bile, sizi o girdaplardan ç›kartan, gene sevgili Fahri Aral’›n gayretleri

oluyor.

Fakat tüm bu yard›mlara karfl›n, elinizde tuttu¤unuz kitaptaki

tüm eksik ve hatalar›n sorumlusu, sadece benim.

Bu kitab›; yaklafl›k 25 y›l önce, ders kitab› olarak kaleme alm›fl-

t›m. Fakat say›lar› otuzu geçen di¤er kitaplar›m gibi; bunun da, salt

ö¤rencilere de¤il, konuya ilgi duyan herkese hitap etmesini ve yararl›

olmas›n› umut etmifltim.

Umar›m kitap, bu amac›na da ulafl›r...

Prof. Dr. Toktam›fl Atefl
‹stanbul, Fatih, 2004
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