
 
 

2009 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunumuz ve 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler 

Anabilim Dalı Barış ve Çatışma Çalışmaları Master Program Asistanı 

Serkan Berk Karadeniz ile bir söyleşi gerçekleştirdik 
 

“1 SAAT MUTLULUK İÇİN UYU, 1 GÜN İÇİN 

BALIĞA ÇIK, 1 AY İÇİN TATİL YAP, 1 YIL İÇİN 

EVLEN, 1 ÖMÜR İÇİN SEVDİĞİN İŞİ YAP!” 
 

Berk Bey, bize biraz işinizden bahseder misiniz? 

 

Tabi ki… Ben, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler 

Anabilim Dalı altında faaliyet göstermekte olan Barış ve Çatışma Çalışmaları Master 

Programı’nda Program Asistanı göreviyle çalışmaktayım. Çalışmaya, programın faaliyet 

göstermesinden önce başladım ve programın kuruluş aşamasında görev yapan dört kişilik 

ekibin içerisinde de bu sayede yer aldım. 22 Eylül 2012 tarihi itibariyle program, ikisi Türk, 

on dördü yabancı olmak üzere ilk öğrencilerini kabul etti ve şimdi İstanbul`un Şile ilçesinde 

aktif olarak eğitim öğrenime devam etmekteyiz. 

 

Program hakkında daha detaylı bilgi alabilir miyiz? Hacettepe Üniversitesi’nde 

çalışmaya başlama sürecinizi anlatabilir misiniz? 

 

Bu noktada programın isminden yola çıkarak öncelikle Barış Çalışmaları ve Çatışma veya 

Uyuşmazlık Çözümü diye bir ayrım yapmak uygun olur. Barış ve Çatışma Çalışmaları alanı, 



1984 Alternatif Nobel Barış Ödülü’nün de sahibi olan Profesör Johan Galtung tarafından 

kurulmuştur.  

 

Kendisinden dinlediğim üzere, askerlik hizmetini yerine getirmek üzere çağırıldığında orduya 

katılmayı reddetmiş. Bunun üzerine hapse atılmış ve burada hayatı sorgulamak, barış üzerine 

düşünmek ve okumak için fırsat bulmuş. Böylelikle 1959’da Oslo’da kuracağı Barış 

Araştırmaları Enstitüsü’nün temellerini atmıştır. 1964’te Barış Araştırmaları dergisini 

yayımlamaya başlamış ve 1969’da Oslo Üniversitesi’ne dünyanın ilk Barış ve Çatışma 

Çalışmaları Kürsü Başkanı sıfatıyla atanmıştır.  

 

Biz, Barış ve Çatışma Çalışmaları’nda, insan olan her yerde “conflict” yani çatışma veya 

uyuşmazlığın mutlaka var olacağını kabul ederiz. Tarihe veya günlük hayata baktığımızda, 

bunun gerek bireysel düzeyde gerekse makro yani devletler düzeyinde genel geçer bir doğru 

olarak kabul edilebileceğini söylemek mümkündür. Bu noktada Barış ve Çatışma 

Çalışmaları’nı diğer alanlardan ve teorilerden ayıran en önemli özellik, çatışmaların 

çözümünde insanlığın alışmış olduğu geleneksel düşünce sistemini yani çatışmaları güç ve 

güvenlik eksenli dünya görüşünü ve şiddeti kullanması değil; kavramı, barış ve şiddetsizlik 

perspektifinden ele alması ve sadece eleştirmekle kalmayıp somut ve uygulanabilir öneriler 

getirmesidir.  

 
 

Bizim programa gelince… Asistanlığını yapmakta olduğum hocam Doç. Dr. Havva Kök 

Arslan, bahsettiğim geleneksel düşünce yapısının kendisini tatmin etmediğini fark ettiğinde 

bir arayış içine girmiş… Hocamın bu arayışı, Avusturya’da bulunan “European Peace 

University” (Avrupa Barış Üniversitesi) deki aynı isimli programı fark edip ikinci bir master 

derecesi için kayıt yaptırmasıyla başlamış diyebiliriz.  

 

Burada, Barış ve Çatışma Çalışmaları teorik olarak öğretilmekle beraber, eğitim kadrosu ve 

öğrencilerin bir arada yaşadığı komün yaşam tarzı ile kontrollü bir ortam oluşturularak 

öğrenilenler, pratik olarak günlük hayata aktarılmakta ve uygulaması yapılmaktadır. Bundan 



yola çıkan hocam, benzer bir programı, aktif ve çözülmemiş birçok uyuşmazlık barındıran 

ülkemize ve içinde bulunduğumuz coğrafi bölgeye (Orta Doğu) kazandırma hayalini 

benimsemiştir. Benim resmin içine girmem ise Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Bölümü’nde yüksek lisansımın ders yükümlülüklerini yerine getirirken kendisinden Barış 

Çalışmaları ve Çatışma Çözümü derslerini almam sonucunda, belki de benzer bir arayışın 

cevabını kendisinde bulmuş olmamla hayata geçti. Devamında tez danışmanım olarak 

kendisiyle çalışmak istemem ve beni kabul etmesi sonucunda çalışmalarımızı 

yoğunlaştırmamız ve nihayetinde kendisinin asistanı olarak işe başlamamı istemesiyle söz 

konusu süreç şekillendi. 

 

Ülkemizde bir ilk olan bu programdaki uzun ve yoğun çalışmalarımızı, rektörümüz Prof. Dr. 

Murat Tuncer’in sonsuz ve şartsız destekleri sayesinde az önce sözünü ettiğim EPU 

(European Peace University) örneğinde yer alan modeldeki gibi hayata geçirdik. Şu anda 

Şile’de, öğrencilerin ve eğitim kadrosunun bir arada yaşadığı, teorik çalışmaların günlük 

hayata aktarılarak pratiğe döküldüğü, dünyanın her yerinden gelen (Türkiye, ABD, Sudan, 

Etiyopya, Yunanistan, Kırgızistan,  Nijerya, Bosna-Hersek, Tunus) öğrencileri çatışma 

bölgelerinde fiili olarak görev yapabilecek uluslararası standartlarda Barış uzmanları olarak 

yetiştiren ve Johan Galtung -ki kendisi barış çalışmalarının babası olarak anılır- da dâhil, bu 

alanda dünyaca ünlü hocalardan oluşan eğitim kadrosuyla faaliyet gösteren bir program 

yürütmekteyiz. 

 

Bu işi tercih etme nedenleriniz nelerdi? 

 

Önceki soruda da anlattığım gibi, Barış ve Çatışma Çalışmaları’yla tanıştıktan sonra çalışmak 

istediğim alanın kesinlikle bu olduğuna karar verdim. Her zaman insanlığa gerçekten faydalı 

olabileceğim; ama bunu yaparken fark yaratacak bir kariyer istemiştim… Bu iş tanımının ne 

olacağı hakkında hiçbir fikrim olmamıştı. Aynı zamanda ailemde akademik çalışma yapan 

bireylerin de fazla olması, akademisyenliğe her zaman farklı bir sempatiyle bakmama sebep 

olmuştu. Şimdi, bu fırsatla en çok istediğim iki doneyi mükemmel bir uyumla harmanlama 

fırsatı buldum. Bu işi tercih etmemin sebebi tam anlamıyla budur. 

 

 
 



Çankaya Üniversitesi’nden mezun oluşunuzun profesyonel hayatta size katkıları nedir? 

 

Çankaya Üniversitesi, görece genç bir üniversite olmasına rağmen, akademik kadrosu 

kesinlikle çok seçkin ve kaliteli olan bir okuldur. Benim mezunu olduğum Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Bölümü için de bu kesinlikle geçerlidir.  

 

Aynı zamanda diğer üniversitelerden farklı olarak hoca-öğrenci ilişkilerinde de hocaların 

öğrencilerle etkileşimi ve ulaşılabilirliği açısından çok daha rahat, samimi ve yetkin bir ortam 

mevcuttur. Bu da mevcut kalitenin, öğrencilere doğrudan ve dolaylı olarak aktarılmasında 

önemli bir rol oynamaktadır. Üniversitemiz, gerek bilgi birikimi, eğitim kalitesi gerekse 

profesyonel tecrübe ve kültürel birikim açısından öğrencilerine eşi bulunmaz bir kaynak ve 

fırsat sunmaktadır, diye düşünüyorum. En azından benim için böyle oldu. Lisans öğrenimim 

boyunca hocalarımla alışılmışın ötesinde zaman geçirme, çalışmalar yapma ve muhtemel iş 

ortamlarında karşılaşabileceğim senaryoları tecrübe etme imkânı elde ettim. 

 

 
 

Geleceğe dönük olarak kariyer hedefiniz nelerdir? 

 

Barışın ve barış algısının geliştirilmesi anlamında fark yaratan bir akademisyen olmak 

istiyorum. Hâlâ gençken ve imkânım varken mümkün olduğunca ilgili sahalarda çalışabilmek, 

çatışma bölgelerinde bulunmak ve tecrübe kazanmak; yaşlandığımda da bu tecrübeleri benden 

sonraki kuşaklara aktarabilmek istiyorum. 

 

Çalışma ortamınızdan bahseder misiniz? Bir üniversitede çalışmanın olumlu ve olumsuz 

yanları nedir? 

 

Akademi; bildiğimiz, alıştığımız çalışma ortamına göre biraz daha sıra dışıdır diyebilirim. 

Kâğıt üzerinde, çalışma saatleri belli ve sistemli bir mesai yapısı varmış gibi görünse de 



pratikte böyle değil. Kısaca açıklamak gerekirse, diğer herhangi bir iş kolundan daha az 

çalışılmadığı gibi, birçoğundan daha çok çalışmayı da gerektirebilir akademi. Akademinin 

çalışma ortamı daha rahattır. Benim için olumlu yönleri arasında, çalışma arkadaşlarımın ve 

hocalarımın sahip olduğu entelektüel düzeyin yüksekliği ve sürekli bir öğrenme ortamı 

sağlaması sayılabilir. Bunun yanında devlet memuriyetinden yakından tanıdığımız dış 

görünüş, kıyafet vb. kısıtlayıcı ve sınırlayıcı yönlerin akademide olmaması yani insanların 

şekilleriyle değil; düşünceleriyle bazı normlara ve standartlara tabi tutulması da akademinin 

güzel bir yönünü oluşturuyor. Olumsuz yönlerine gelince… Ben, sevdiğim ve istediğim işi 

yaptığım için olumsuz bir yönünü görüyorum, diyemeyeceğim; ama ülkemizin genel bir 

sorunu olarak, elde edilen maddi kazancının çok da tatmin edici olmamasını bir olumsuzluk 

olarak gösterebilirim. 

 

İş yerinde mutlu musunuz? Sizce iş yerinde mutlu olmanın ön koşulu nedir? 

 

Evet, çok mutluyum. Klişe olacak; ama bir Çin atasözü şöyle der: “1 saat mutluluk için uyu, 1 

gün için balığa çık, 1 ay için tatil yap, 1 yıl için evlen, 1 ömür için sevdiğin işi yap!” Bence 

işyerinde mutlu olmanın tek ve en önemli sırrı, kesinlikle bireyin sevdiği ve istediği işi 

yapmasıdır. 

 
Aktif bir spor yaşantınız olduğunu biliyoruz. Aktif olarak spor yapmanın hayatınıza 

artıları nelerdir? 

 

Evet, aktif bir spor yaşantım var. Yıllar içinde bunu farklı bir boyuta taşıdım. Şu anda 

“Federation Martial Art Center Europe” isimli, çok uluslu ve bağımsız bir federasyonda dövüş 

sanatları eğitmenliği yapmaktayım. Spor, kesinlikle sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmenin 

olmazsa olmazlarından biridir. Ayrıca spor daha başka alışkanlıkları da beraberinde getirir. 

Örneğin, günümüzde insanların uyku ve hayat disiplini alışkanlıklarında bozulma çok 

yaygınlaşmış bir sorundur. Spor sayesinde kaliteli ve düzenli uyku uyumak, disiplinli bir 



hayat düzenine sahip olabilmek çok kolaylaşır. Bununla beraber, dengeli ve düzenli beslenme 

alışkanlığı da spor alışkanlığıyla paralel olarak kolayca kazanılabilir. Aynı zamanda, iş 

yerinde çok işe yarayacak olan panik yapmama, kontrol ve disiplin sahibi olma, kriz yönetimi 

gibi konularda da bireyi fiziksel ve zihinsel olarak geliştirir. 

 
 

İş çevrenize, yani öğrencilere ve mezunlara baktığında sizce onlar mutlu mu? 

 

Yakın çevreye değil; ama genel bir bakışla cevaplamak gerekirse bu soruyu, hayır değil. Ben, 

oldum olası yaşadığım dünyayı ve ana akım sistemleri eleştirmişimdir. Zaten bu alanda 

çalışmayı seçmemin ve işimi severek yapmamın sebebi de budur. İnsanlığın mutsuz olduğuna 

ve bunun giderek daha kötüye gittiğine inanıyorum. Aynı zamanda bunun, durdurulabilir ve 

değiştirilebilir olduğuna da inanıyorum ve zaten bu uğurda çalışıyorum. 

 

Bize kendinizi biraz anlatır mısınız? 

 

Subay bir baba ve akademisyen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Ebeveynlerimin 

devlet memuru olması sebebiyle çocukluğumdan itibaren Türkiye’nin değişik yerlerinde 

yaşama ve sürekli yer değiştirme imkânını buldum. Çeşitli fırsatlar ve seyahate düşkünlüğüm 

dolayısıyla yurt dışında da hatırı sayılır kereler bulundum ve zaman geçirdim. Bu da bana 

değişik toplumları ve kültürleri tanıma ve gözlemleme imkânı verdi. Bu sayede insanları 

tanıdım ve insan etkileşimlerine özel bir ilgi duymaya başladım. Yalnızca üç hobim vardır: 

spor, müzik ve okumak. Bunun sebebini de sık ve sürekli yer değiştirmeme bağlıyorum. Sıkça 

yer değiştirdiğim için, yaşadığım bölgenin iklimi ve coğrafi özelliklerinin de sıkça 

değişmesine bağlı olarak, çok çeşitli spor dallarını tecrübe etme imkânını buldum. Şimdi 

geldiğim noktada, motor sporlarından tutun da kışları kayak, yazları dalış, yıl boyu da 

eğitmenliğini yaptığım topluluğun antrenmanları devam ediyor… Kalan günlerde de spor 

salonundan çıkmam zaten. Müzik ve okumak da bu sık yer değiştirme içinde portatif olarak 

devam ettirebildiğim hobiler. Müzik yapmayı da dinlemeyi de çok severim. Gezerken 



gördüğüm ve merak edip derinlemesine araştırdığım olgular sayesinde de yoğun bir okuma 

alışkanlığı edindim. 

 

Mezunlarımıza ve mezun olacak öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? 

 

Gözlemlediğim genel bir yanlış anlayış var. Genellikle öğrenci arkadaşlarımız, başarıyı not 

ortalamalarında ve teorik bilgi birikiminde arar veya başarının bu şekilde geleceğini düşünür. 

Hâlbuki lisans eğitimi, iş dünyasında birebir kullanılacak bilgileri nadiren sunar. Bence lisans 

eğitimi, insanın iş dünyasında içine gireceği yoğun ve disiplinli yaşam temposuna hazırlık 

anlamında algılanmalıdır. İşe başlamayı bir son olarak değerlendirebilirim; zira üniversite 

dönemi, üçer aylık tatillerin ve günde birer ikişer saat ekstra çalışmayla hayatın devam 

edebileceği son dönemdir.  

 

Buradan yola çıkarak bence öğrenci ve mezun adayı arkadaşlar hâlâ fırsatları varken sosyal 

yönlerini ve tecrübelerini mümkün olduğunca geliştirebilecekleri aktivitelere -bolca seyahat 

etmek, sosyal sorumluluk ve gençlik projelerinde gönüllü olmak gibi- daha çok zaman 

ayırmalı. İş dünyasında asıl farkı yaratan ve tercih edilme sebebi olan şey, teorik bilgi birikimi 

ve not ortalaması değil; kriz yönetebilme, takım çalışmasına yatkınlık, uyum, her ortama 

adapte olabilme gibi özelliklerdir. Üniversite mezunu istihdam eden hemen hemen her iş kolu, 

kurum veya şirket, zaten işe yeni aldığı personele eğitim vererek onu bünyesinde çalıştırmaya 

başlatır. O yüzden benim kısıtlı tecrübemle arkadaşlara önerim, hâlâ zamanları ve fırsatları 

varken kendilerini her anlamda geliştirebilecekleri sosyal aktivitelere zaman ayırmalarıdır. 

 

Röportaj; Gözde Kuşak 


