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Tiirkiye'de Uluslararasl
C;ah~malan ve Egitimi
C;ah~tayl (16-17 Nisan 2005) Uzerine
BerH DEDEOGLU·

Tiirkiye'deki c;;el;>itli iiniversitelerden ogretim iiyeleri, aral;>hrma gorevWeri ve ogrencilerin kahhmlyla ger<;;eklel;>en <;;ah~tay, ilk kez 1961 Yllmda yapIlml~ olandan sonraki ii<;;iincii, ancak ozellikleri baklmmdan
birinci sayllabilecek bir toplant! olmu~tur.
ToplantIyl ozgiin kIlan, ilk kez Tiirkiye' deki <;;e~itli "uluslararasl ilil;>kilerci"leri biraraya getirmesi ve akademik ya~amIn farkh a~amala
rmda bulunan iiniversite mensuplannm dUl;>iincelerini paylal;>malarma
zemin hazlrlamasldlr.
Bir ilk olmasl baklmmdan, toplant! daha c;;ok bundan sonraSI i<;;in bir
giindem olu~turmayl olanakb kllabilecek tartI~malarm yapllmasl He
farkh algI, gorii~ ve beklentilerin ortaya <;;lkmasml saglamll;>hr. Bu <;;er<;;evede bazl gozlemlerin payla~)llmasl, daha sonraki toplantIlara l~lk
tutabilecek ipu<;;lan saglayabilecektir.
Bu konudaki yakla~lmlar, uluslararasl
bic;;iminde iki ayn ba~hkta ele almabilir:

i1i~kiler

<;;ahl;>malan He egitimi

Uluslararasl ili§kiler <;ah§malan
Toplant! slrasmda en dikkat <;;ekici noktalardan biri, bazl konulann disiplinde <;;ah~an ki~ilerin ya da kurumlarm toplu davram~lan ic;;inde
diizenlenipdiizenlenemeyecegi yolunda yapIlan tartI~malar olmu~tur.
- Uluslararasl ili~kiler akademisyenlerinin medyada yer almalarI,
- uluslararasl ili~ki1er akademisyenlerinin disiplin dl~l alanlarda
gorii~ bildirmeleri,
- uluslararasl ili~ki1er disiplini dl~mdaki kil;>ilerin disipline ili~kin
yazdI ve sozlii bildirimleri,
- odak miifredatlar,
gibi konularm, "bilimin evrenselligi" ve "bilim insanmm ozerkligi" ic;;inde
ele almmasmm, akademik evrime daha fazla katkl saglayacagl aC;;lkhr .
• Prof. Dr., Galatasaray Oniversitesi, Uiusiararasl tli~kiler B61iimii Ogretim Oyesi.
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- Disiplinde <;;ah~an ki;;ilerin c;ah;;malan, yakla;;lmlan, <;;ah~ma ve
uzmanhklanm Hade edi;; bi<;imleri onlann ya;;amlanna ili~kin se<;imleri He a<;;lklanabilir, dolaylslyla kendilerini baglar.
- Disiplin dl;;1 alanlardan ki~ilerin, disipline ili;;kin yazl, yorum,
ara~tlfma ve gorii~lerine miidahale edilmesi bilimin tekeli oldugu
kamsl olu;;turabilir. Ki~ilerin istedikleri konuda gorii~ bildirme
haklan bulunur, bilim insanlarma dii~en bu konuda yapIlanlann
"bilimselliklerini" ele~tirebilmektir. Akademisyen olan-olmayan
aymml biiyiik ol<;iide dii~iinebilme kapasitesiyle de gil, degerlendirebilme kapasitesiyle be1irginle~ebilir. Bu da biiyiik ol<;iide
metodolojik bir aynmdlr.

<;ah§ma Alanlan ve Bi~imleri
Ana hatlan baklmmdan benzer alt-<;;ah~ma alanlanna ilginin arttIgl
a<;lktlr. Bilimsel <;e~itlilik baklmmdan bu durum, ~u ;;artlar altmda anlam kazanabilir:
-

C::ah~malann

birbirinin tekran bi<;iminde bir ylgm olu;;turmamasl,

-

<;ah~malann

farkh metodlar kullanabilmesi,

-

<;ah~malann

disipline ait diger

alt-<;ah~ma

alanlanyla

ili~kilen-

dirilmesi,
- <;ah;;malann disiplinler araSl ge<;;i;;kenliklerinin saglanmasl,
-

<;ah~malarm

evrensel bilim kriterlerine uygunluga onem vermesi,

- "bilgi uretimini degil, bilim uretimini esas almasl."l
1961 yllmda ger<;;ekle~mi;; olan toplantmm kitap<;;lgma gore,
sozkonusu Yillarda esas olarak tartI;;llan konu, uiusiararasl ili~kiler disiplininin dunyada hangi konulara oncelik verdigi, hangi yontemleri
uyguladlgl ve ne tiir sorunsallar uzerinde <;;ah~t1gma ili~kindir. Giinumuzde, uiusiarararasl ili~kiler disiplininin geli~tirilmesi adma yapllmasl en elzem tartI~malardan birisi budur ve yakla~l1k 40 Yildir yaptlmaml;; oimasl da disiplin bakImmdan kendi ba~ma bir bulgu saytlabilir.
Disiplinin evrimi, bu alanda <;ah~anlann kiiresel rekabeti ile ger<;;ekle~e
bileceginden, sozkonusu rekabet ko;;ullanmn nasil saglanabilecegi, tam
da "<;;ah;;tay"lann giindemini olu~turmahdir.

Disiplin <;er<;;evesinde iiretilen <;;ah;;malarda slkhkla
temel eksiklikler;
1

\ah~malarm

sorunsah, tezi ya da onermesinin a<;;lk olmamasl,

Bu soz, Prof. Dr. Ersin Onulduran'm <;ah~tay sll'asmdaki tespitidir.
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-

<;:ah~ma

-

<;:ah~ma

y6ntemlerinin ya bulunmamaSJ ya da anla~llamamasl,

sonu<;:lanmn, genel olarak,
Ierne almmasl,

<;:ah~manm

6zeti bi<;:iminde ka-

- birincil kaynaklar yerine bulunabilen kaynaklara gidilmesi,
- dipnotlardan almhlarda hatalar yapIlmasl,
- yabanCl dilden Tiirk<;:eye yapIlan <;:evirilerde, ciimlelerin
masma 6zen gosterilmemesi

anla~tl-

olarak Slralabilir.

DisipHn <;ah§anlan
Uluslararasl ili~kiler disiplininde <;:ah~an ki~ilerin, bulunduklan kurum,
boliim, <;:evre, il, statU ve diger bir<;:ok fakt6re gore farkhla~an sorunlan
vardlr. C::ah~tay tUrii toplantdar, miinferit sorunlardan <;:ok, herkesi ilgilendiren sorunlara yamt arayan toplanhlardlr. Sorunlar dile getirilmedigi siirece, hangilerinin miinferit, hangilerinin genel oldugu anla~damarnaktadlr. Tespit edilebilen birka<;: ortak sorun, ~unlar olarak Slralanabilir:
-

Ara~hrrna

-

a~lfl

gorevlilerinin
gorev lendirilmeleri,

ba~ka

iiniversitelerde otomatik olarak

ders yiikleri,

- uzmanhk alanlan dl~mda derslere girilmek zorunda kahnmasI,
- gelirlerin dii~iik olmasI,
- gelirin dii~iik oldugu bilinerek se<;:ilmi~ bu meslege ekmek parasl" muamelesi yapIlrnasl ve ek gelir imkanlarmm ger<;:ekle~ti
rilmesi slrasmda esas sorurnluluklann yerine getirilmemesine goz
yumulmasl,
II

- "Devletler Hukuku" gibi bazl alanlarda uzrnan saYIsmm yeterli
olmamasl.

Gelecek Tasanml
Uluslararasl i1i~kiler alanmda gelecek tasanml, olduk<;:a sorunlu bir
alandlr. Bilim dl~l alanlara kolayhkla kaymaya yol a<;:abilecek kehanetler, bilim diinyasmm zihnini de gereksiz yere rne~gul edebilecektir.
Bununla birlikte, bir sonraki a~ama, ko~ul ya da zaman i<;:inde neler
olabilecegi, nasll olabilecegi, ne tiir etkiler ortaya <;:lkabilecegi tUriinden
sorulan soran da bilirn diinyasldlr. Dolaylslyla, 6ngorii bazl durumlarda dokiimanter <;:ah~rnalar yapIlrnasmm oniinde verimli bir engel
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olarak durabilir. 1961 ytlmda yapIlml§ toplanh kitapC;lgmda2, devlet
aktOriiniin eski onemini yitirdigi ve egemenlik kavrammm klasik tammlan i~inde ele ahnamayacagl tarh§l1ml§hr. Bir ongorii olarak
transnasyonal ili§kilerin geli§ecegi, NGO'larm aktOr saytlacagl, biitiinle§melerin onemi vs. ele ahnml§hr. A ynca, aym kitap<;lgm en arkasmda
listelenmi§ Siyasal Bilgiler Fakiiltesi Yaymlan arasmda, "Mii§terek Pazar
Kar§lsmda Tiirkiye Ziraati", " Avrupa iktisadi CamiaSl kinde Sosyal
Politikamlzm Muhtemel Geli§me istikametIeri" tiiriinden ~ah§malar yer
aimaktadir ki bunlar 0 donemdeki disipliner ongoriiniin birer kamh
sayllabilirler.
Disiplinde ~ah§anlar baklmmdan zihin aC;lCl ikilemlerin ortaya konmasma hizmet edecek ongoriiler, aym zamanda Tiirkiye'deki en temel
eksiklik olan ele§tiri" mekanizmasmm da ~ah§masma yardlm edebilir.
/I

EIe§tiri, bilimin esaSlm olu§turur ve kapah ortamlarda yaplian ele§tiriler dl§mda aC;lga ~lkml§ tartl§malar, bilimsel bilginin iiretimine aC;lk
katkl saglar. Disiplinde ~ah§anlarm §ahlslanmn eIe§tirilmesinden, ~a
h§malann ele§tirilmesine gec;i§ onemli bir ic;erik, yontem, bilgi ve ana liz
tarh§masmm zeminini hazlrlayacakhr.

UluslararaSl ili~kiler Egitimi
Tiirkiye'de, istihdam olanaklan hesaplanmakslZln a~llml§ bir~ok boliim
bulunmaktadlf. Bu durumda disiplin ~ahf;;anlan, gorev yaphklan boWm ya da anabilim dah c;erc;evesinde disiplinin geregi olarak saptadlkIan miifredatl uygular ve mezunlar da aldlklan diplomaYl olanakian
dogrultusunda istedikleri gibi degerlendirirler. Her kurum, kendi amac;
ve bekientilerini, kendi ogrenci ve mezun profilini kendisi, olanak ve
beklentilerine gore saptamahdlr. Bu konuda tiim kurumlarm benzerlikler
iiretmesi gerekmez. Hatta miimkiinse, kurumsal uzmanIa§malar te§vik
edilebilir. Bu ~erc;evede, farkh kurum ~ah§anlarmm kendi ders programlanm, beklentilerini ve profillerini birbirleriyle payla§malan yararhdlr.
Egitim kalitesinin arttmlmasl ic;in kalitatif ve kantitatif bazl onermeIer ahnabilir.
- Tiirkiye'de yeni uluslararasl ili§kiler boliimii
tak bir gorii§ benimsenebilir.

a~Ilmasma

kar§l or-

- Giiniimiiz itibariyle c;ok saylda olan lisans ogrencilerinin, se~meli
dersler yoluyla daha az kalabahk smlflarda ders alma Ian saglanabilir.

2

Milletlerarasl Politika Ggretimi Symposiumu, Ankara, 31 Mart-1 Nisan 1961, Ankara, Sevin<;:
MatbaaSl, 1962, s. 99.
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- Derslerde interaktif yontemler izlenmesi mumkiin kIlmabilir.
- 1961 toplantlsmda ele ahnm19 oldugu gibi, benzetim ve model <;:ah~malan uygulanabilir.

- Ogrencilerin, kendilerinin yaptlklan araf,>tIrmalan girdi olarak
kullanmalan saglanabilir ve bu <;:er<;:evede ders kitabl" anlaYlf,>mdan uzakla91larak kaynak <;:ef,>itliligine yonelinmesi saglanabilir.
Bu durum, ders verenlerin de konu ile ilgili kaynak<;:a bilgilerini
yenilemelerini ya da kendilerinin iiretmelerini te~vik eder.
II

- Yuksek Lisans, doktora ve do<;:entlik jiirilerinin mutlaka dinleyici
katIbmlanyla ger<;:ekle~tirilmesi uygun olur. Bu durum, f,>effafhk
saglanmasmm en etkili yoludur, adaylarla birlikte juri katlhmCllannm da smanmasma ve oz denetimlerin gelif,>mesine hizmet eder.
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