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ideal, Fonksiyonel ve Disiplinlerarasl Program Sorunu 

Alaeddin Y AL(:INKA Y A * 

Uluslararasl ili~kiler programlanmn dtizenlenmesinde, ashnda diger 
boliimlerde de ya~andlgl gibi iki temel hareket noktasl <;at1~maktadlr: 
Hazlrlanan program ile meveut ko~ullarda en donammh uzman 
yetil;ltirmek, boy Ieee alamnda ideal egitime ula~maya <;ahl;lmaki diger 
taraftan geli~en uluslararasl ekonomik ili~kilerin eleman ihtiyaClm 
kar~llamak, mezunlann ili~kilerin geli~tigi uiusiararasl arenada daha 
kolay ii? bulmasim saglamak. Hemen belirtelim ki ilk bakl~ta birbirine 
Zlt gibi gortinen bu iki gorii~iin ne kadar birbiriyle <;eli~tigini 

sorgulamak bir<;ok sorunun <;oziimiinti kolayla~hracaktlr. 

Herhangi bir egitim kurumunun, mezunIanmn geIeeegini hesaba 
katmadan, sadeee "egitim i<;in egitim" gorii~iine dayanarak ba~anh 
oimasl <;ok zordur. Ozellikle genif;> kitielere hitap eden ve kamu 
biit<;esinden finanse edilen veya egitimden yararlananlann maliyetini 
odedigi kurumlarda bu ger<;ek daha belirgindir. U1kemizde ve diinyada 
herhangi bir programa kahlmaYI diii?iinenierin <;ogunlugu, sozkonusu 
egitimin kendi geleeegini nasll etkileyecegi sorusunu oneelikle ve 
genellikle sormaktadir. 

Uluslararasl ilii?kiler boliimii mezunlanmn <;ok az bir kismmm 
hariciye mesleginde veya bu alandaki egitim yahut stratejik ara~tlrma 
kurumlarmda gorev yapabileeegi a<;lktlr. Bu durumda, boliim mezun
Ian <;ogunlugunun kamu ve ozel sektore ait ekonomi ve yonetim 
alanlarmda geleeegi ve i~ hayatl i?ekilleneeektir. Aneak, Uiuslararasl 
ilii?kiler disiplini almIi? olan bir ii?letmeci veya kamu gorevlisi ile Kamu 
Yonetimi veya iktisat yahut ii?letlne disiplini aIml~ olanlarm birikimleri 
dikkate aImdlgmda, iilkelerarasl ili~kilerin hlZla gelii?tigi giintimiizde 
farkh gorev, sorumluluk ve arai?hrma alanlan olmaktadlr. 

Girii?teki <;e1i~tigi goriiniimii veren iki hareket noktaslm ~u soruyla 
somut1a~hrahm: Fonksiyonel yani mezunlan i<;in daha iyi gelecek 
hazlrlayan bir Ulusiararasl ili~kiler programl, acaba Uiusiararasl 
ili~kiler temelinden uzakla~ml~ mldIr? 

, Do~. Dr., Sakarya Universitesi, Uluslararasl ili~kiler B6liimii Ogretim Uyesi. 
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ULUSLARARASIILi~KILER 

Bu soruya cevap vermeden once f?U soruyu da sormamlz gerekmek
tedir: Ekonomi, if?letme, Maliye, Kamu Yonetimi, Uluslararasl Ekonomi 
ve Uluslararasl iktisat gibi alanlarda temel kavramlar ile asgari bilgi 
diizeyine sahip olmayan bir Uluslararasl ilif?kiler uzmam ne kadar 
baf?anh bir uzman kabul edilebilir? 

Aym soruyu diger boliim mensuplarmm da kendilerine sormalan 
gerekmektedir: Uluslararasl ili~kiler kavramlarmdan habersiz, siyasi 
dUf?Uncenin evrimindeki belli bai;ih dU~Unurlerin isimlerini ve gOriif?lerini 
duymaml~, uluslararasl sistemin hangi evrelerden ge<;erek giinumiizdeki 
bi,imi aldlg1 ve nereye yonelmi~ oldugu konusunda dOl)anrrna sahip 
olmayan if?letmeci veya iktisatC;l ne kadar baf?anh olabilir? 

Bu sorular objektif olarak degerlendirildiginde, UluslararaSl ilif?kiler 
He Kamu Yonetimi, iktisat, if?letme gibi farkh boliimler, farkh boliim 
olma ozelligini ve degif?ik bir fonksiyonu oldugu gerc;egini korumakla 
birlikte, her biri digerleri ie;in vazgec;ilmez oneme sahiptir. Bu gerc;ekten 
hareketle, If servis dersleri" olarak adlandmlan komf?u bOliim dersleri, 
iiBF benzeri fakiiltelerin biitun boliimlerinde ilk dort donemi boyunca 
yogun ve zorunlu olarak programa ahnmahdlr. Bu alanda boliim karan 
He birlikte fakiilte kararma ihtiyae; olup, bu toplantmm sonue; bildirisi 
ilgili dekanhklara ulaf?tmlmahdlr. 

Gte yandan genel olarak e;agdaf? egitimin ula§>t1g1 onemli bir ozellik 
olarak "disiplinlerarasl" diizey de dikkate almmahd1r. Bir dlf? politika 
uzmamnm asgari iktisat bilgisine gereksinim duymasl gibi, uzmanhk 
alam He ilgili yonetim ve ekonomi dl~mdaki konularda da belirli bir 
bilgi birikimi olmasmm yolu ae;tlmahdlr. Ekonomisi sadece bir iirune 
dayah olan ulkenin dl§> politikasml analiz ederken, 0 iirunun ekonomik 
degeri yanmda biyolojik ozellikleri konusunda da belirli bir bilgi 
birikimine ihtiyac; olacaktlr. TtpkI, tumorlerin yok edilmesi konusu 
kanser araf?tlrmalan uzmammn alanma girdigi halde, bu alanda 
optimum ba~anya ulaf?mak ie;in tIp bilimleri yamnda fizik bilimlerinde 
de asgari bilgiye ihtiyac; oldugu gibi. 

Belirtmek gerekir ki disiplinleraras1 bu ihtiyae; sadece sosyal bilim
lerle smirh olmaYlp butiin alanlarda gec;erlidir. Grnegin merkezi 
giic;lerin bolgemizdeki politikalanmn temelinde enerji konusu vardlr. 
Nukleer enerji, fosil enerji kaynaklan ve boru hatlan ba~ta gelen 
c;atl§>ma konusu olarak gundemdeki yerini korumaktadlr. Bu alanda 
uzmanla~mak isteyen bir Uluslararasl i1i~kiler mensubunun lisans veya 
yiiksek lisans programlannda, muhendislik fakiiltelerinin ilgili 
birimlerinden lSI ve enerji ile ilgili temel bilgileri edinmesini saglayacak 
dersleri almasmm da onii ac;Ilmahdlr. 
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Her programda yer almasl gereken temel ve se<;imlik dersler hazlr
lamrken, se<;imlik dersler genellikle liste halinde verilip, bu liste ile 
smirh kahnmaktadlr. Disiplinlerarasl egitim ger<;eginden hareketle, 
sunulan derslerin yanmda egitim programl siiresi i<;erisinde son derece 
smlrh kredide olmak iizere fakat alan baklmmdan hi<;bir smulama 
sozkonusu olmakslzm ogrencinin istedigi dersi almasmm yolu 
a<;Ilmahdlr. Bir Uluslararasl ili~kiler boliimii ogrencisinin Mimarhk, 
Miihendislik, Giizel Sanatlar, TIp veya diger pozitif bilimlerden kendi 
istedigi orne gin toplam dort kredilik giri~ dersi almasmm yolunun 
a<;llmasl, bu bilim dalmm geli~mesinde onceden tahmin edilmeyen 
ilerlemelere neden olabilecegi gibi, uygulamada da onemli gereksinim
leri kar~llayacak elemanlann yeti~mesini saglayacakhr. ilk bakl~ta 
hi<;bir ili~ki kurulamayacak olan bir bilim dalmdan alman dersler, 
biiyiik bir ihtimalle dersi se<;en ogrencinin ki~isel hobilerini tatmin 
edecektir ki bunun da goriiniir ve goriinmez yaran ve sonu<;lan olacak 
ancak herhalde sorumluluk dersi se<;en ki~inin tercihinde olacaktlr. 

Genel olarak bir ara~tIrmacmm ilk bakl~ta uzmanhk alam dl~mda 
oldugu goriilen bir faaliyetinin ger<;ekte 0 alanla ilgili olup olmadlgml 
saptamak, ilgi He birlikte bilim dallanm geli~tirmek disiplinlerarasl 
se<;eneklerle ger<;eklegir. Bir Uluslararasl ili~ki1er Uzmam aym zamanda 
bir enstriimam gayet iyi <;alabilir, bu alanda yaym yapabilir, yahut 
profesyonel ressam veya spor yorumcusu olabilir. Bunun gibi bir 
kanser uzmam aym zamanda niikleer fizik ara~tIrmalarma girebilir, 
hangi l~m bile~enleri ile kanser rumoriinii yok edecegine boylece 
ula~abilir . 

Bir Kamu Yonetimi uzmam, aym zamanda elementler iizerinde 
<;ah~lp, slkl~an gazlarm ortaya <;lkardlgl enerjiden hareketle basklya 
maruz kalan kamu gorevlilerinin veya halkm tepki ve davram~larml 
<;oziimleyebilir .. 

ilk bakl~ta anlamh olabilecek disiplinlerarasmdaki ili~kilerin ya
nmda hi<;bir anlaml olmayan (olmadlgl zannedilen) alanlarda <;ah~mak 
isteyenlere de, blrakahm bu ili~kileri kendileri bulsun, kimsenin 
bilmediklerini ortaya <;lkarma fIrsah yakalasm. Sonu<;lar hemen 
almmasa bile zamanla ortaya <;lkabilecektir. 

BatI iiniversitelerinde daha lisans a~amasmda disiplinlerarasl sistem 
yaygmla~makta, mesela bir i~letme ogrencisi, i~letme ile ilgili temel ve 
tali derslerin yanmda belirIi sayldaki dersini istedigi alandan (miihen
dislik, tIp, hukuk, giizel sanatlar gibi) alabilmektedir. Her bir hukuk<;u
nun tip, sanat, miihendislik gibi alanlan ikinci uzmanhk alam olarak 
se<;mesi ile bu alanlarm hukuki sorunlan daha saghkh <;oziilecek, bu 
arada hukuk teorisi ve uygulamasl da daha geli§ecek ve zenginle§ecek-
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tiro Farkh ve ilk bak1§ta ilgisiz bilim dallan arasmdaki ili§kiler omegi 
Uluslararasl ili§kiler ile diger biitiin bilim dallan arasmda farkh 
ac;llardan kurulabilir ki bunu da esas kuracak ve geli§tirecek olan set;:me 
hakkma sahip olan ogrenciler olacakhr. 

Muhtemel yasa veya yonetmelik diizenlemelerinde bu gibi gert;:ekle
rin dikkate ahnmasl konusunda Uluslararasl ili§kiler, bu toplanh 
araclligl He de OJ:11cii roLoynayabilir. Esasen bu tiir oneriler daha once de 
giindeme gelmi~, bu alanda belirli bir a~amaya vanlml§hr. Ancak geni~ 
anlamlyla disiplinlerarasl uygulamaya heniiz get;:ilmemi~, farkh bilim 
alanlarmdan ders set;:imi yoniinde uygulama ba§lamaml~hr. Belki ozel 
iiniversitelerin bu alanda oneii rolleri sozkonusu olabilir. 

Yasal diizenlemelerin dikkate ahnmadlgl bu onerilerin yanmda 
genel olarak biitiin egitim sistemimiz ozel olarak Uiusiararasl ili~kiler 
boliimii at;:lsmdan iilkemizdeki onemli bir eksiklik sozkonusudur: 
Kom§u ve bolge iilkelerinin dilini ogretmek ve ogrenmek konusu. 

21. yiizyilm gert;:ekleri dikkate ahnarak akademik personel He lisans 
ve lisansiistii ogrencilerin ingilizee, Franslzea ve Almanea dl§mdaki 
diger dillerle de iinivetsitelerde yaygm ve programh bir bit;:imde 
yeti§tirilmesi her get;:en giin daha zorunlu hale gelmektedir. Bunlann 
ogrenimini te§vik edeeek bir program it;:in, dillerin set;:iminde yahut 
te§vik edilmesinde goz oniinde bulundurulmasl gereken bir "pu
anlama sistemi" onerilmektedir. Bu puanlama sistemine gore hangi 
dilin iilkemiz at;:lsmdan ne kadar onemli oldugu ortaya konulaeak ve 
onem snaSl dikkate almarak daha fazla personelin bu dili ogrenmesi 
saglanaeakhr. 

Kom~ulanmlZ1n dilleri konusundaki eksikliklerimiz, de gil Tiirkiye 
gibi bolgesel giit;: mevkiinde bulunan bir iilke it;:in sIr ad an bir devlet it;:in 
bile biiyiik bir yoksulluk olarak kar~lmlzda durmaktadlr. Bulgarea, 
Yunanea, Arapt;:a, Farst;:a, Giirciice, Ermenice, ibranice ve Rust;:a bilen, 
bu dillerde yaymlan izleyip, degerlendiren ve iilkemizin giivenlik, dig 
politika ve ekonomi stratejilerinin olu§umuna katkida bulunan yeterli 
saylda elemamn yeti§mesi son dereee onemlidir. Aym durum <::ince, 
Japonca, ispanyolca ve italyanca gibi diller it;:in de get;:erlidir. Kom§ulan 
baklmmdan Tiirkiye'den daha ~anSSlZ bir iilke bulunabilecegi dii§iinii
lemez. Ancak iyi bir planlama ile mevcut durumun Tiirkiye'nin §anSl 
veya fIrsatlan olarak degerlendirilmesi gerekir. 

YabanCl dil set;:imindeki olt;:iitler ve puanlan konusundaki omek 
oneri tablomuz §oyledir: 
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Her bir devletin resrni dili ic;in 5 taban puan 

Dtinyada kac; h;;i tarafmdan Her 20 rnilyon ic;in 1 puan 
konu~uldugu 

Patent, bilirnsel dergilerde Her 10.000 eser ic;in 1 puan 
yaymlanrnl~ rnakale saYIsl 

Resrni ~il olarak kullanan Dtinya ticaretindeki pay ytizdesi 
tilkelerin ekonornik gtieti kadar puan 

A vrupa Birligi tiyesi tilke dili 10 puan 

Korn~u tilke dili 10 puan 

Ttirkiye'nin dl~ ticaretindeki yeri Her 1 rnilyar dolar ic;in 5 puan 

Diger ozellikler Ozelligin dururnuna gore 

Dc; Bah dili dl~mdaki diger ktiresel onerne sahip diller ile korn~u 
diller konusundaki onerirniz aslmda genel egitirn sisternini ilgilendir
digi halde, bu alanda da Uluslararasl ili~kiler b61tirnti oneti rol 
oynayabilir. Bu tablodaki puanlarna dikkate almarak ve esnek bir 
uygularna He eografi yakmhk avantajlanndan da yararlanarak onti
rntizdeki be~ yll ic;inde yeti~tirileeek 100 Uluslararasl ili~kiler 
uzrnanmm Bah dilleri yanmda veya Bah dillerinden onee ornegin 10'ar 
ki~inin Rusc;a, <::inee, Japonea, ispanyolca, Arapc;a; 5'er adedinin 
Bulgarea, Yunanea, Gtiretiee, Farsc;a, Errnenice, ibranice ve benzeri dil 
ve rniktarlarda yeti~tirilrnesi ic;in ortak planlarna He i~birligi, dayam~rna 
ve destek c;areleri aranrnah ve irnkanlar c;erc;evesinde alamn zengin
le~rnesi saglanrnahdlr. 

Ote yandan halen bazl Uluslararasl ili~kiler boltirnlerindeki uygu
larnalar daha zengin ve yaygm hale getirilerek, ornegin: 

KTD, Uluslararasl ili~kiler Boltirnti'nde lisans dtizeyinde Gtirctice 
veya Errnenice, 

Trakya Dniversitesi'nde Bulgarca veya Yunanca, 

<::ukurova veya Akdeniz tiniversitelerinde Arapc;a veya ibranice, 

Btiytik ~ehirlerdeki her bir tiniversitede ayn bir korn~u veya dtinya 
dilinin; sec;irnlik veya ikinci yabancl dil olarak prograrnlanrnasl 
konusunda ortak karar ve dayam~rna saglanrnahdlf. 
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Belirtmek gerekir ki balgesel ve kuresel sorunlarla ilgili geli~mi~ Bah 
tilkelerinde zengin ve kapsamh ara~hrmalar yapllmakta olup, sonu\
lardan hareketle yeni yakla:;nmlar geli~tirilmektedir. Ulkemizde lisans 
ve lisansustii a~amalarda bu yaymlardan yararlamlmaktadlr. Ancak, 
Uluslararasl iIi~kiler'in nihayet bir sosyal bilim oldugu ger\egi dikkate 
almdlgmda her ara~hrmanm ne kadar objektif oldugu da sorgulanma
hdlr. Belirli iilkelerin bilimsel kurum ve yaymlarmdan yararlamrken, 
omegin Orta Asya veya Orta Dogu' daki ge1i~melere bir dereceye kadar 0 

tilkelerin penceresinden bakmak zorunda kaldlglmlzl da unutmamahYlz. 

Bu sakmcah durumu a~mak i\in de azellikle balge ve kom~u iilke
lerdeki geli~meleri, dogrudan balge ve kom~u iilkelerin yaymlanm 
izleyen, gerektiginde her vesile ile 0 tilkeye gidip tilke insamyla kendi 
diliyle konu~up anla~abilen uzmanlarm yeti~tirilmesine ba~lamanm 

\arelerine bakIlmahdlr. 

Disiplinlerarasl ger\egi dikkatte alan bir program, Uluslararasl 
ili~kiler analizlerinde daha zengin bir \evre ve altyapldan hareketle 
daha da ide ale yakla~ml~ olacakhr. Dolaylslyla, fonksiyonel bir 
program, idealden uzakla~madlgl gibi, disiplinlerarasl da bundan 
uzakla~maylp, tamamlaYlCl bir rol oynamaktadlr. ideal, fonksiyonel ve 
disiplinlerarasl azellikler ta~lyan bir program, yeti~tirecegi uzmanhk 
alanlannm gerektirdigi yabancl dili sunmaSl nispetinde \ok daha 
ba~anh olacaktlr. Uluslararasl ili~kiler'de kavramsal ve teorik konularm 
geli~mesi bugune kadar farkh alan ve bilim dallannm katklslyla oldugu 
gibi, bundan soma da kom~u disiplinler He farkh alan ve ktiltiirler 
ilerlemenin temel dinamiklerini olu~turacaktlr. 
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