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KÖPRÜLÜ FUAD : Demokrasi yolunda. On the way to democracy.
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Yar~m yüzy~ldan beri ilim sahas~nda de~erli eserler vermi~~olan ve Türk tarihçileri aras~nda çok mutena bir yer i~gal eden Ord. Prof. Fuat Köprülü'yü bu
eserde siyasi dü~ünceleriyle görmekteyiz. 1945-50 y~ llar~~ aras~nda gazetelerde
türkçe olarak yaz~lm~~~siyasi makaleleri toplayan eserde, yazar~ n derin tarihi bilgisine dayanarak ele ald~~~~memleket problemlerini ve siyasi konular~n~~yine tarihin
verdi~i tecrübeye dayanarak nas~l i~ledi~ini görmekteyiz.
Türkiye'de devlet idaresinin tek parti sisteminden, çok partili sisteme geçmesi
s~ras~ nda faal bir rol oymyan ve Demokrat Partinin kuruldu~u bu devrede partinin
ayni zamanda kurucular~ ndan olan Ord. Prof. Fuad Küp/ilki demokrasi hareketlerini olaylarla beraber ya~am~~t~ r. Bu makalelerin, siyasi geli~ melerde ve olaylar~n
ayd~nlanmas~ nda rolleri ve önemleri çok büyüktür, zira makaleler ayn~~zamanda
demokrasi hareketinin fikriyat~n~~yurtsever bir tarihçi gözüyle aksettirmektedir.
Makalelerde ele ald~~~~konular e~itim, hürriyet, demokrasi, adalet, zararl~~ceryanlar, "eski zihniyetle mücadele - zihniyet ink~ iâbl", iç ve d~~~siyaset ve memleket
problemleridir.
Eser 283 makaleden ibarettir. ~ngilizce ve Türkçe olarak yaz~lm~~~olan önsözünde
Prof. Tibor Halasi-Kun gayet aç~ k bir ifade ile Türkiye'deki bat~l~la~ma hareketlerinin ve demokrasi inki~af~n~n k~sa bir özetini yapmaktad~ r. Makaleler yay~nlan~~~tarihlerine göre s~ralanm~~ , birkaç gazetede ç~km~~~yaz~lar~n ise ilk yay~nlanan~~kitaba al~nm~~t~r. Kitab~n ba~~nda s~ras~yla bütün makalelerin listesi, sonunda
da makale ad~ na göre alfabetik indeks, alfabetik gazete cetveli ve ayr~ca makalelerin yaz~l~~~tarihine göre de bir tarih cetveli verilmektedir. Dizgi i~leri Türk Tarih
Kurumu Bas~mevinde yap~lan eser itinal~~ bir ~ekilde Mouton & Co. taraf~ndan
ofset ile bas~lm~~t~r.
Bu eser Columbia Üniversitesi Yak~ n ve Orta - Do~u Enstitüsü'nün yay~nlar~~
aras~nda yer almaktad~r. Halen bu Enstitü'de ö~retim üyesi olarak bulunan ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinde de uzun seneler hocal~k yapm~~~olan, Türk dostu, Prof. Tibor Halasi-Kun, talebelerine ve bilhassa Türkiye'deki
demokratik inki~af~~tetkik etmek istiyenlere kolayl~k sa~lamak amac~yle bu makalelerin bir araya toplan~p bas~lmas~na önayak olmu~tur. Ak~c~~bir ifade ile ele al~nm~~~olan bu makalelerdeki fikirler Türkiye'nin demokrasi hareketlerini tesbit
etmekten ba~ka demokrasi yolunda baz~~ana problemleri de aç~klam~~~ve incelemi~tir. Bu özellik, eserin yurt d~~~nda da aramlmas~mn ve fayda sa~l~yan bir nitelik
kazanmas~n~n nedenini te~kil etmektedir.
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