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U~tindi Oturum

16 Nisan 2005, Cumartesi, 17:00-19:00

<;:agn ERHAN: (Konur;;mamn ilk boltimti der;;ifre edilemedi) Sonw;:
bildirgesi tizerinde tarhr;;malar, sonw;lar boltimtimtiz olacak. Yine az
onceki oturumdan kalan katkllan da vakit kaltrsa aJacaglz. Bilgi
Universitesi Uluslararasl ilir;;kiler boltimtinden $ule Kut HocamlZ
"Ttirkiye'de Uluslararasl ilir;;kiler'in Gelecegi" konusunda konur;;acak.
Hocam buyurun.

Tiirkiye'de Uluslararasl ili~kiler Egitiminin Gelecegi
$ule Kut*: Ttirkiye'de Uluslararasl ilir;;kiler egitiminin tarhr;;t1dlgl ilk
toplanh Mart 1961'de Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Faktiltesi
Milletlerarasl Mtinasebetler Enstittisti tarafmdan "MilletlerararaSl
Politika Ogretimi Sempozyumu" bar;;hglyla dtizenlenmir;;; ikinci toplanh
"Workshop on International Relations Teaching in Turkey" bar;;hglyla
Nisan 1996'da ODTU Uluslararasl ilir;;kiler BOltimti tarafmdan
gen;;ekler;;tirilmir;;ti. Bu konuyla ilgili bir bar;;ka toplantI, MaYls 2001'de
Marmara Universitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasl i1ir;;kiler BOltimti
tarafmdan "Deconstructing and Redefining International Relations"
bar;;bglyla istanbul'da dtizenlenmir;;ti. Ancak, Ankara Universitesi
Siyasal BUgiler Faktiltesi'nin onctiltigtinde dtizenlenen "Ttirkiye'de
UluslararaSl ilir;;kiler Egitimi" bar;;hklt Ilgaz Toplanhsl, konunun enineboyuna tartIr;;Ildlgl belki de en genir;; kahhmh toplanh olarak amlacak.
Ilgaz Toplanttsl'nm, Agustos aymda Ttirk Siyasi ilimler Dernegi'nin
onctiltigtinde istanbul'da Bilgi Universitesi'nde toplanacak olan ve 1000
civarmda katthmcmm beklendigi ilk Dtinya Uluslararasl <::ahr;;malar
Konferansl (WISC) oncesinde yaplhyor oimasl da aynca onemli.
Uluslararasl ilir;;kiler disipliniyle ilgili ilk ve tek dtinya toplanhsmm
1938'de Prag'da toplandlgI hahrlamrsa, 2005 istanbul konferansmm
onemi daha da belirginler;;iyor. 1 Ilgaz ToplantIsl, Ttirkiye'nin Uluslara-

• Prof. Dr., istanbul Bilgi Universitesi, Uluslararasl ili~kiler B6liimii 6gretim Uyesi. Saym Kut,
Ilgaz ToplantIsI'nda sundugu tebligi daha sonra yazlh olarak U/usiararasl jli§kiler dergisine
iletmi~tir .
1 Knud Eric Jorgensen, "Towards A Six-Continents Social Science: International Relations",
Journal of International Relations and Development, Cilt 6, No 4, 2003, s. 330-343.
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raSl ilif?kiler camiasma tam da bu diinya konferansl oncesinde,
disiplinimizle ilgili diif?iinme, tartlf?ma ve goriif? ahf?-verir;;inde bulunma
olanagl verdigi ic;;:in de onemli oluyor.
Ashnda "Uluslararasl ilir;;kiler"in bir konudan, bir dersten, bir disipline evrimi, disiplinin kendi ic;;:indeki evrimi, diger disiplinlerle ilir;;kisi,
metodolojisi, ogretim metodlan, Uluslararasl ili:;;kiler akademisyenlerinin bar;;ta devlet ve toplum olmak iizere dlr;; diinyayla ilir;;kileri, diger
bir deyir;;le, "biiyiik harflerle Uluslararasl ili:;;kiler'in kiic;;:iik harflerle
"uluslararasl ilir;;kiler"le ilir;;kisi"2, diinyada kimi Uluslararasl ilir;;kiler
akademisyeninin asll c;;:ahr;;ma konusu haline bile gelmi:;; sayllabilir. Ben
onlardan biri degilim, c,;ogumuz da degiliz; ama bu toplantI tam da bu
nedenle, hepimize bu konulardaki dii:;;iincelerimizi gozden gec;;:irme
imkam verdigi ic;;:in onemli.

Saydarla Tiirkiye'de Uluslararasl ili§kiler: Programlar,
Ogrendler, Mezunlar, Akademisyenler3
Kurumsal temelleri Siyasal Bilgiler' e dayandmlabilecek olan Uluslararasl ilif?kiler vb / ilgili diger lisans programlan, diinyada oldugu gibi
Tiirkiye'de de farkh adlar altmda ve farkh boliimlerde yiiriitiiliiyor. ilk
anda tamammm Uluslararasl ilif?kiler'le de bir f?ekilde ilgili oldugunu
diir;;iinebilecegimiz bu lisans programlarmm isim yelpazesi epey genir;;:
Uluslararasl ilif?kiler; Siyaset Bilimi; Siyaset Bilimi ve UluslararaSl
ilif?kiler; Kamu Yonetimi; Siyaset Bilimi ve Kamu Yonetimi; Avrupa
Birligi ilir;;kileri; Uluslararasl ilif?kiler ve Avrupa Birligi; Kiiresel ve
Uluslararasl ilif?kiler.
Burada oncelikle, Tiirkiye'de Uluslararasl ili:;;kiler egitimiyle ilgili
baZl saylsal bilgiler sunmak ve baZl tespitlerimi sizlerle paylaf?mak
istiyorum. Yukandaki alanlarda Tiirkiye'de toplam 52 iiniversitede, 8
farkh ad altmda, top lam 81 farkh lisans programl mevcut. 4 Bunlar

2

3

4

"Uluslararasl ili~kiler-uluslarilrasl ili~kiler" ili~kisi i~in bkz. Steve Smith, "International
Relations and international relations: The Links Between Theory and Practice in World
Politics", Journal of International Relations and Development, Cilt 6, No 3, 2003, s. 233-239.
SaYlsal veriler, YOK Ara~hrma Planlama ve Koordinasyon Daire Ba;;kanhgl'ndan temin
edilmi;;tir
Bu 52 tiniversitenin 13'tinde sadece Kamu Yonetimi (KY) programl var. Sadece KY
ytiri.itenlerin tamaml devlet i.iniversiteleri ve bi.iyi.ik ~ehirler dl;nndaki tiniversiteler.
Oralarda da ~ogunlukla 2. ogretimle birlikte yi.irtiti.ili.iyor ve ilgili alanlarda eger 2. ogretim
de varsa, bu c;ogunlukla KY alamnda. Bu arada KY, ui ile degil de mesela Maliye ile yan
yana ~ogu yerde. Vaklf universitelerinde (digerlerinin yamslra) KY sadece 2 tiniversitede
var (Fatih, Yeditepe). Aynca "SB ve KY" olarak da 2 universitede daha (ODTU, Kocaeli) KY
egitimi veriliyor. Ti.irkiye'de halen 400'u a§km Kamu Yonetimi doktora ogrencisi var!
Sadece KY lisans programl bulunanlar dl§anda blraklhrsa, top lam 39 tiniversitemiz diger
ilgili alanlarda 68 ayn programda lisans egitimi veriyor. Bu 39 tiniversitenin 15'inde tek bir
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arasmda 43'iiniin, ya adl "Uluslararasl ilit;;kiler" ya da admda "Uluslararasl ilit;;kiler" ge<;:iyor.
Lisansiistii baklmmdan ise durum t;;oyle: 38 iiniversitede ilgili bir
veya daha fazla yiiksek lisans programl var; bu 38 iiniversitenin
12'sinde aynca ilgili bir alanda doktora programl da mevcut. Bugiin
itibariyle Tiirkiye'de ilgili alanlarda 3000' e yakm lisansiistii ogrencisi
var, bunlann 200'e yakim Uluslararasl tlit;;kiler doktora ogrencisi! 5
Sadece admda "Uluslararasl" ge<;:en ilgili (bir de, Uluslararasl Lojistik ve Tat;;lmacIhk gibi konumuzla ilgisi olmayanlar val') lisans
programlanna bakacak olursak, 32'si 3 biiyiik ilimizde olmak iizere
2004-2005 itibariyle iiniversitelerimizde toplam 43 Uluslararasl ilit;;kiler
lisans program! yiiriitiiliiyor. Bunlann 30'unun ad! sade IIUluslararasl
ilit;;kiler", 9'unun adl "Siyaset Bilimi ve Uluslararasl ilit;;kiler"; aynca 3
tane "Kiiresel ve Uluslararasl ilit;;kiler" ve 1 tane de "Uluslararasl
ilit;;kiler ve Avrupa Birligi" programl var.
Bu lisans programlarma ge<;:en sene 3166 yeni ogrenci kaydolmw;;.
Bu akademik ylida top lam 12.590 lisans ogrencisi Uluslararasl ilit;;kiler
egitimi goriiyor (1986'da bu sayl 1800 idi). Bu programlardan ge<;:en
sene 1852 mezun verilmit;;.
Bu akademik yll itibariyle Tiirkiye iiniversitelerinde yaklq.t;;lk 400 .
Uluslararasl ilit;;kiler ogre tim elemam gorev yaplyor (1986'da bu sayl
sadece 13'tii). Bunlann yansl ogretim iiyesi, yansl ogretim ve arat;;hrma
gorevlisi.
Bugiin itibariyle arhk ogrencilerimiz (6725 K- 5865 E.) ve mezunlanmlZ (1038 K- 814 E.) ve hatta arat;;brma gorevlilerimiz (60 K- 63 E.)
bakImmdan Uluslararasl ilit;;kiler'de a<;:lk bir feminenle§me olgusuyla
kar~1 kar~lyaylz. Ogretim elemanlan baklmmdan ise, 1986'da saYllar 5
kadm-8 erkek iken, bugiin bu sap 161'e 232. Orand a fazla degi~iklik
yok: Kadm saYlsl % 35'ten % 40'a <;:lkmlt;;. Ama ogre tim iiyeleri
bakImmdan oran hal a l'e 2 (66 kadm, 128 erkek ogretim iiyesi); 1989'da
Ulusiararasl ili~kiler alanmda tek bir kadm profesor varken, bugiin de
41 erkek profesore kar~l 12 kadm profesor var. Sayllar feminenle~me

5

ilgili program var; 20 tiniversitede ilgili 2 program ytirtittiltiyor; ilgili 3 program ytirliten 2
universite val' (Bilkent, Yeditepe, Bilgi); ilgili 4 program yiirliten 1 tiniversite val' (ODTU).
Siyasal Bilgiler yukandakilerin tiimtine anahk etmi~ ama bugtin adma en yakm ad! tek
ba;;ma ta9!yan sadece 2 tane lisans program! val' Turkiye'de: Sade "SB" sadece 2
iiniversitemizde (Bilgi, GSU) mevcut. AB de ~imdilik sadece 2 tinivel'sitede "Avrupa Birligi
ili~kileri" (Bah<;:egehir, Bilgi) ve 1 iiniversitede de (izmir Ekonomi) "ui ve AB" olarak
mevcut.
Bkz. Boga<;: Erozan ve ilter Turan, "The Development of Political Science in Turkey",
PSOnline, 2004, s. 359-363.
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olgusunun oniimiizdeki Yillarda kidemli ogretim iiyeleri baklmmdan
da ge<;erli olabilecegini dii~iindiiriiyor.

"Herkes Uluslararasl ili§kHer Okumak istiyor!"
Tiirkiye'de 2004'te 3166 yeni ogrencimiz olmu~. Ogrenci talebine
baktlglmlzda goriinen 0 h Uluslararasl ili~kiler cazibesi yiiksek, popiiler
bir alan. Ogrenci tercihlerinin ne kadar bilin<;li oldugu konusunda
elimizde bir ara~hrma yok. (Ama alammlzm bazen Halkla ili~kilerle
kan~tmhyor oimasI, puanlanmlzm iiBP'lerde genellikle i~letme ~e
Ekonomi'nin hemen ardmdan geliyor olmaSI, bazl tercihlerin <;ok da
bilin<;li olmadlgml dii~iindiiren faktorler.) Sonu<;ta i<;inde bulundugumuz
akademik yll itibariyle top lam 12.590 lisans ogrencimiz var.
Ge<;en yll 1852 mezun verilmi~. Bu gen<;ler mezun olunca ne yaplyor? Bu konuda da bir ara~t1rma yok. Ama Uluslararasl ili~kiler
mezunlannm i~ alam yelpazesinin <;ok geni~ oldugunu biliyoruz ve
biiyiik <;ogunlugunun pek de uluslararasl olmayan i~yerlerinde
istihdam edildiklerini soyleyebiliriz. TabU kif Tiirkiye ekonomisinin
dl~a a<;llma siirecinde ve bu kiiresel1e~en diinyada her~ey bir ol<;iide
uluslararaslla~lrken, onlann da aile i~letmeleri dahil <;ah~hklan
i~yerlerinin, yaphklan her i~in uluslararasl bir tarafl oldugu soylenebilir. Ama bunun i<;in Uluslararasl ili~kiler okumu~ olmak gerekir mi?
Sonu<;ta, Uluslararasl ili~kiler mezunlanmn<;ogunun ozel sektorde, <;ok
daha azmm kamu sektOriinde istihdam edildigini soylemek miimkiin.
$unu da eklemek isterim kif Uluslararasl ili~kiler egitimi, bir meslek
egitimi degil; bir formasyon, hatta bir vizyon kazandlrdlgl i<;indir kif
ogrencilerimiz belki bir siire "mezun olunca ne i~ yapacaglm" endi~esi
ta~lyabiliyor, ama sonu<;ta <;ok geni~ bir yelpazede i~ bulabiliyorlar;
ashnda tam da bu "formasyon" nedeniyle Uluslararasl i1i~kiler
mezunlan, sadece kamuda degiC ozel sektorde de i~verenlerce ozellikle
de tercih ediliyorlar.
Uluslararasl ili~kiler baklmmdan geleneksel i~ alam olarak tarif
edilen Dl~i~leri Bakanhgl'nm yllda ortalama 30-40 yeni memuf aldlgml
dii~iiniirsek (ba~ka program mezunlan arasmdan da DI~i~leri'ne
girmenin miimkiin oldugunu bir yana blraksak bile), bu saymm mezun
saYlmlzm sadece % 2'sine tekabiil ettigini gormek gerekiyor. Peki,
Uluslararasl ili~kiler mezunlan i<;in hedef sadece Dl~i~leri mi? Degil;
oyle olsaydl, mezunlarm <;ogu Dl~i~leri smavma girmek i<;in ba~vu
rurdu. Oysa durum boyle degil ... Uluslararasl ili~kiler (arhk) ne
diinyada ne de Tiirkiye'de sadece Dl~i~leri'ni hedefleyenlerin okudugu
bir alan degil. Zaten, Uluslararasl ili~kiler egitinii, arhk hemen hi<;bir
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yerde (sadece) diplomasi egitimi anlamma da gelmiyor. Bu konuya
ileride yeniden donecegim.
akla gelen diger bir soru, madem Uluslararasl ili!?kiler mezunlan genelde aldlklan egitimle dogrudan ilgisi olmayan alanlarda
c;ah~acaklar, c;ah!?acaklan alanlarla ilgili egitim veren programlarda
okusalar daha iyi olmaz ml? Mesela, i!?letme kontenjanlanm arttlrsak
daha iyi olmaz ml? Belki de oIur, ama, bin;ogumuzun gozlemledigi
gibi, Uluslararasl ili~kiler mezunlan girdikleri diger i!?lerde alacaklan
klsa bir kurum-ic;i egitimle sadece 0 konunun egitimini alml!?lardan
daha iyi performans gosterebiliyorlarsa, bunu samnm Uluslararasl
ili~kiler'in interdisiplinliligine, geni~ vizyonuna bon;luyuz. Aynca,
toplumda Uluslararasl ili!?kiler egitimi alml~ olan insan saYlsmm
artmasmm herhangi bir zaran olmadlgl gibi, uluslararasl ili~kileri
sagduyuyla ve sogukkanhhkla yorumlayabilecek, "bilen" insan
saYlsmm artmasmm toplumsal bir yaran oldugu da soylenebilir. Bunu,
Uluslararasl ili!?kiler okumak belki komplo teoriciligine kar~l bir
panzehir olabilir umuduyla soyliiyorum, ama bazi aksi ornekleri
gordiikc;e de c;ok da umutlu olamlyorum.

"Herkes Uluslararasl iH§kilerd!"
Uluslararasl ili~kiler'in c;ekiciligi ogrenci adaylanyla smIrll degil.
Memlekette herkes "uluslararasl ili!?kilerci" ... Diinyada 0 kadar c;ok ~ey
oluyor ve kuC;iik harfle uiusiararasl ili!?kiler 0 kadar goz oniinde ki, her
an her tiirlu geli~menin haberinin bombard Imam altmdaki giinumuz
toplumlannda herkesin soyleyecek bir sozii var. Biz de herkes bu kadar
c;ok konu!?urken konu!?sak mi sussak ml karar veremiyoruz. ate
yandan, buyuk harflerle Uiusiararasl ili!?kilerci olmayanlar kuc;uk
harflerle uluslararasl ilii?kiler hakkmda oyle yorumlar yapabiliyorlar ki,
c;lklP konu!?mak boynunuzun borcu olabiliyor. <::iinku hic;bir akademik
disiplin fildi~i kulede kalmaYl kaldiramiyor arhk. Otonomiyi korumak
kaydlyla dl~an C;lkmamn zaran olmadlgl gibi, yaran var, hatta zorunlu
bu. <::iinku uluslararasl ili~kileri dunyayla gerc;ek bir ilii?ki kurmadan
anlamak veya anlatmak oiasl degil.
ate yandan, "nasIl ki siyaset siyasal partilerde yaplhr, bilim de
iiniversitelerde yaplhr" diyenlerimiz var. Bu ne kadar dogru? UluslararaSI ili!?kilercilerin uluslararasl ili~kileri yorumlama, degerlendirme
tekeli kmlml!? durumda. Belki de hie; oimadl zaten bu tekel. Ama bu kez
rakibimiz, uiusiararasl i1i!?kilerin hala ba!?at aktOrii olan devletlerin bu
ili~kileri yuriitmekle sorumlu diplomatlan degil; sivil toplumdaki
du§unce kurulu§lan ve tabii birc;ok mezunumuzun da c;ah~tIgl medya.
SaydIklanmm tumuyle ili§kimizin aym anda bir rekabet ve i§birligi
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ilif,'kisi oldugunu soylemek yanhf,' olmasa gerek. Uiusiararasl llif,'kiler
akademisyenleri olarak farkh disiplinlere oldugu kadar farkh kurumlarda Uretilen bilgilere de gereksinim duyuyoruz. Hatta bazllanm1z,
kariyerlerimizin baf,'mda, ortasmda, sonunda bir yerde oralarda olmayl,
<;ah~malanm1zl oralarda surdurmeyi tercih edebiliyoruz. DUf,'Unce
kuruhlf,'larmda Uretilen bilgilerin hem kU<;Uk hem de bUyUk harfle
uluslararas1 ilif,'kilere katk1sl Ulkemizde hala c;ok smIrll, ama gelecegi
du:;;UnUrken bu konunun da Uzerinde durmak gerekiyor.

Disiplinin Gelecegi Baklmmdan Uluslararasl iU§kiler'in Diger
DisipHnlerle tli~kisi
Uluslararasl ili~kiler disiplininin zaman ic;indeki evrimi bize gelecek
hakkmda da ipucu verebilir. Disiplinin geleneksel kaynaklan Tarih,
Hukuk, Siyaset Bilimi idi. ate yandan, bugUn en yakm ili:;;ki ic;inde
oldugu, beslendigi ve besledigi diger disiplinler gene Tarih, Hukuk ve
Siyasct Bilimi'nin yam Slra Ekonomi, Sosyoloji ve Pelsefe.
Uluslararas1 ilif,'kiler ile bu farkh disiplinler arasmda bir ahf,'-veri:;;
oldugu kadar, UluslararaSl tlif,'kiler ile bunlann bazllan arasmda bir
c;ekif,'me de oldugunu soyleyebiliriz. Bunu en <;ok da geleneksel
kaynaklanm oluf,'turan Tarih ile Uluslararasl llif,'kiler ve Hukuk ile
Uluslararasl ilif,'kiler arasmdaki etkile:;;imde gozlemek mUmkun. Ama
Tarih ile Hukuk arasmda da her birinin Uluslararasl llif,'kiler ile
etkile:;;imleri bak1mmdan onemli bir fark oldugunu dUf,'unuyorum. Bir
ornek vermek gerekirse, Ege Sorunu'nu ele alahm. En parlak UluslararaS1 llif,'kilercilerin bile
Deniz Hukuku sozle:;;melerini (evet, bir
hukukc;u kadar iyi) bilmeden, konuyu saghkh tartlf,'malan mumkun
olabilir mi? Aym f,'ekilde, dunyamn en parlak Uluslararas1 Hukuk
ogrencilerinin bu sorunsah Uluslararas1 lli:;;kiler'in temel kavramlanndan habersiz tartI:;;abilmeleri mUmkun olabilirmi? Ya da bir UluslararaS1 llif,'kilerci olarak konunun tarihini bilmedcn C;lklp kelam eden biri
ne kadar guvenilir olabilir? i:;;te bu noktada tarihc;ilerin konumu biraz
farkh: Bir Tarihc;i iseniz ve Uluslararasl ilif,'kiler veya Uluslararas1
Hukuk bilmiyorsamz, bu sizin "tarihsel gerc;ekler" konusundaki
yetkinliginizi zedelemez; ama UluslararaSl ilif,'kilerci ve hatta UluslararaS1 Hukukc;u olarak ugraf,'hgm1z sorunsalm tarihini de daima bilmek
durum undasm1zd1r.
DolaY1slyla, ozellikle Turkiye'de geleneksel Siyasi Tarih ag1rhkh
Uluslararasl ili:;;kiler egitiminin dar(altICl)hgl tarh:;;tlabilir, ama Tarih'siz
degilse bile, "tarihsiz" bir Uluslararas1 ilif,'kiler egitimi olabilir mi? Tabii
ki ne uluslararas1 ilif,'kiler ne de Uluslararasl ilif,'kiler, Siyasi Tarih'ten
ibaret degildir; tabii ki Tarih ile Uluslararas1 ilif,'kiler'in metodolojileri
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farkhdlr; ve evet, bazen bir Tarih<;i ile ozellikle Siyaset Bilimi kokenli bir
Uluslararasl ili~kilerci size (bir Siyasi Tarih dersinde de) iki ayn dunya
anlatabilir, ama "hem tarih hem de Tarih" gelecekte de Uluslararasl
ili~kiler'in olmazsa olmaz konularmdan ve kaynaklanndan olmaya
devam edecektir.
Turkiye'de Uluslararasl iliskiler egitiminde ders konulanndan
akademik kadrolara kadar benzer ~eki1de geleneksel bir aglrhga sahip
olmu~ olan Hukuk (Devletler Hukuku; arhk ozellikle Uluslararasl
Hukuk) i<;in de aym ~eyi du~unuyorum. Her ciddi Uluslararasl tli~kiler
programmda UluslararaSl Hukuk'un da ciddi bir ~ekilde yer almasl
gerekiyor; zaten de oyle. Aym ~ekilde, Hukuk fakiiltelerinin mUfredatlanna da ba~ta Uluslararasl tli~kilere Giri~ olmak uzere diger alanlara
ait en azmdan giri~ niteligindeki derslerin eklenmesinin yaran bUyiik
olacakhr.
Uluslararasl ili~kilerin ba~hca kaynagl olan Siyaset Bilimi'yle olan
gelecekte de gene derinlik ve zenginlikle surecegini ongormek zor degil. C;:unku her ikisinin de payla~hgl geleneksel/merkezi
kavramlann onemi suruyor. Siyaset Bilimi ile Uluslararasl ili~kiler
arasmdaki ili~ki, Uluslararasl ili~kiler'in dunyada ve Turkiye'de
ru~tunu ispatlama seruveni ayn bir <;ah~ma konusu olabilir. 6 Burada ~u
kadanm soylemek isterim ki, her iki disiplin de neredeyse geleneksel
bi<;imde, benzer ele~tirileri ahyor, i<;eriden ve dl~andan benzer
"tehditlere" maruz kahyor. NasIl ki Siyaset Bilimi'nin ana sorunsali,
kendi i<;indeki tum <;e~itlenmelere kar~m, hal a temelde devlet ise,
iktidar ili~kileriyse, Uluslararasl ili~kiler'de de ne devletler ne de "gu<;"
kavraml merkezi konumlanm yitirmi~ degil. Bunlar, ku<;uk harflerle
uluslararasl ili~kilerdeki belirleyicilikleri surdugu i<;indir ki, buyuk
harflerle Uluslararasl ili~kiler'in, yani egitimini verdigimiz disiplinin
de, hala en merkezi kavramlan olmaya devam ediyorlar. Uluslararasl
ili~kiler'i gu<; ve iktidar odakh olmakla ele~tiren <;ok saylda Uluslararasl
ili~ki1erciye ragmen; Uluslararasl ili~ki1er'in, kendi i<;inden <;lkan ve
bazl "hard-core-IR'cl"lann bazen kabullenmekte zorlandlklan <;et'itli
alanlan da kapsar hale gelmi~ olmasma ragmen, bu boyle ...
ili~kisinin

Disiplinlere donecek olursam, gelecekte Uluslararasl ili~kiler'in
Ekonomi ve Sosyoloji'den giderek daha fazla etkilenmeye devam
edecegini dUt'unuyorum. Uluslararasl llit'kiler mUfredatlannda bu iki
alanm giri~ derslerinden veya Uluslararasl Ekonomi Politik ile Siyaset
Sosyolojisi'nden ibaret kalmamasl gerekiyor. Felsefe'nin ise, Uluslara6

Siyaset Bilimi'nin Turkiye'deki geli~imi ic;in bkz. Erozan ve Turan, "The Development of
Political Science in Turkey", s. 359-363.
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raSl ilir;;kiler mufredatlannda her zaman yer alan Siyaset Felsefesi'nin
otesinde (ve oncesinde) kendine ayn bir yer edinebilmesinin yaran ise
aC;lk.

'fiirkiye'de Uluslararasl ili§kiler Egitiminde
Genif?lemeNDerinle§me Sorunsah
UluslararaSl ili~kiler egitiminde nasil bir yonelim beklenebilir? Daha
genir;; ve daha liberal bir perspektif ic;inde "biraz ondan-biraz bundan"
ml olmah programlanmlzda; yoksa belki de daha lisanstan itibaren
univcrsitelerimiz kendilerine ozel nir;;ler mi gelir;;tirme1i? Saglam bir
Uluslararasl ili~kiler'in lisans egitiminden soz edebilmek ic;in ya da
gelecegin Uluslararasl ilir;;kiler egitimi hakkmda bir ongoru olarak r;;unu
soylemek isterim: Diger disiplinlerle daha fazla ahr;;-verir;; ic;inde ve ders
yelpazesi genir;; bir mufredatm ic;inde arhk mutlaka bolgesel uzmanhk
alanlanmn da yer almasl gerekiyor. Diger bir deyir;;le, c;ogu universitemizdeki Uluslararasl ilir;;kiler lisans miifredatmm hem genir;;letilmesi
hem de derinler;;tirilmesi gerektigi kamsmdaYlm. "Genel" Uluslararasl
ilir;;kiler yuksek lisans programlanm kaynak ve zaman israft olarak
gorenler hakslz ml? Kur;;kusuz bunu da tartlr;;mak gerekiyor.
Konumuz Uluslararasl ilir;;kiler Egitimi olmakla birlikte, bitirirken,
konuyla dogrudan ilgili oldugu ic;in, gelecegin Uluslararasl ilir;;kilercilerinin uzmanlar;;ma alanlan hakkmda da birr;;eyler soylemek isterim.
Geleneksel alanlardan vazgec;ilecegini dur;;unmuyorum. Teori, Siyasi
Tarih, Guvenlik, Ekonomi-Politik, Dlr;; Politika ve Diplomasi, UluslararaSl brgiitler ongoriilebilir bir gelecekte gene disiplinimizin bar;;at
bar;;hklan olacak. Ozellikle Soguk Sayar;; Sonrasl donemde ulkemizde
de gelir;;meye bar;;layan Bolgesel <::ahr;;malar ise samnm Uluslararasl
ilir;;kiler disiplinine yeni bir sol uk, yeni bir zenginlik ve yeni bir derinlik
getiriyor. Tekrarlamak isterim ki, sadece arar;;t1rma alanlan olarak degil,
ders programlan bakm1.1ndan da Uluslararasl ilir;;kiler, yukanda
andlglm farkh disiplinlerden beslenen, genir;; perspektifli ve aynca
bOlgesel c;ahr;;malara aglrhk veren bir yone dogru gidecek ya da
gitmesinde yarar var. Klsacasl, Ttirkiye'de Uluslararasl ilir;;kiler egitimi
hem genir;;lemek hem de derinler;;mek zorunda.
Hem mtifredata dahil olma hem de akademik uzmanhk aC;lsmdan,
gelecegin YlldlZ uzmanhk alanlanndan birinin bolgesel c;ahr;;malar ve
bolgesel uzmanhklar olacagml ongorebilmek mumkun. Uluslararasl
ilir;;kiIer'in diger disiplinlerle ilir;;kisine benzer bic;imde, aym
disiplinlerarasl ahr;;-verir;;te oldugu gibi, Uluslararasl ilir;;kiler de bolgesel
uzmanhklardan beslenecek ve onlan besleyecektir. Ancak burada genel
. ve kapsamh bir Uluslararasl ilir;;kiler egitimi veya perspektifinden
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yoksun bir bolgesel uzmanh~n Uluslararasl ili~kiler bakImmdan
slmrlarma ve slmrhhgma da ozellikle dikkat c;ekrnek isterim. Diger bir
deyi~le, ornegin, Giineydogu Asya uzmanma tabii ki ihtiyaclmlz val',
ama 0 uzmam Uluslararasl ili~kilerci telakki edebilmemiz ic;in bu
uzmanhgmm genel Uluslararasl ili~kiler disiplini ic;inde bir anlam ifade
etmesi gerekiyor. Diger bir deyif,>le, Uluslararasl ili~kiler c;erc;evesinde,
diyelim ki, Giineydogu Asya uzmam olmaYl, Giineydogu Asya
tarihc;isi, Giineydogu Asya antropologu veya Giineydogu Asya
linguisti olmaktan farkh bir~ey olarak dii~iiniiyorum. Bu c;erc;evede,
Slkhkla giindeme gelen bir konuya da degineyim: Bolgede konu~ulan
dillere hakim olmamn yaranm tart1~acak degilim, ama bOlge dillerini
bilmekle beHge uzmam olmamn, hele bir de "Uluslararasl ili~kilerci bir
bOlge uzmam" olmanm da aym ~eyler olmadlgl aC;lk.
Son olarak, Tiirkiye'deki kIrkl a~km UluslararaSl ili~kiler lisans
programml miifredat baklmmdan kar~Ila~tIran bir c;ah~manm yararh
olacagml dii~iiniiyorum. Bu WI' bir miifredat c;ah~masmm, hem bundan
sonraki toplantIlanmlzda konuyu daha saghkh verilerle tartI~mamlza
olanak verecegine hem de Tiirkiye'deki Uluslararasl ili~kiler egitiminin
geli~imine somut katkl saglayacagma inamyorum. Farkh iiniversitelerden meslektaf,>lanmlzm katkIlanyla yakm zamanda bir "miifredat
c;ah~ma grubu" olu~turmamlzl onererek sozlerimi bitiriyorum.
<;agn ERHAN: $ule Hoca 0 kadar giizel, 0 kadar aklcl bir konu~ma
yapb ki, ku~kusuz c;ok fazla soruyu, yapdacak katklYl da tetikledi.
Engin Berber, Ege Universitesi'nden, Buyrun.
)

Engin BERBER: Oncelikle bu giizel sunum lc;m hocamlza te~ekkiir
etmek istiyor~m. Siyasi Tarih anabilim dah ba~kam olmakla birlikte,
oncelikle tarihc;i oldugumu soyleyeyim. Uluslararasl ili~kiler disiplininden C;lkan arkada~lardan, Uluslararasl ili~ki1erci oldugunu soyleyenlerden siyasi tarihin hic;bir fonksiyonunun kalmadlgml 0 kadar c;ok
duydum ki ... $unu da dii~iinmeden edemiyorum, sizin soylediklerinizi tarihc;i kimligimle ben soylemi~ olsam salondakiler bana anlaYI~
gosterirler mi acaba?
Boliimiimiiziin sorunlarml matematiksel bir ~ekilde ifade etmek
istedim ve ~oyle bir formiil C;lkb ortaya: 2K+li ve ID. $imdi bunu
ac;mak istiyorum. K'lardan bir tanesi kadro, tabii Ankara ve istanbul'daki Uluslararasl i1i~kiler boliimlerinin sorunlanm dinledikten
soma, benim burada izmir ic;in soyleyeceklerim c;ok basit kac;abilir, ama
izmir Tiirkiye'nin biiyiik kentlerinden biri. Ona ragmen, c;ok basit gibi
goziiken ama bizi c;ok zorlayan sorunlarla kar~l kar~lyaylz. Bizim
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boliimiimiizde dort tane anabilim dah var. Siyasi Tarih'e ihtiyae;:
duydugumuzda yeterince eleman bulabiliyoruz. Uluslararasl ekonomik
entegrasyonda da <;ok sorunumuz yok, e;:ok saYlda iktisate;:l var etrafta.
Ama Uluslararasl ili~kiler ve Uluslararasl Hukuk konusunda e;:ok ciddi
bir slkmhmlz var. Biitiin gayretlerimize ragmen bu eksikligimizi
gideremedik, ODT1J'ye 35. madde He gene;: arkada~lanm1Zl gonderdik,
yurtdl~mda iki arkada~lmlz var, onlar gelince bu eksikligimiz tamamlanacak. Bizim boliime ku~bakl~l baklldlgmda, siyaset bilimcisi olan,
iktisate;:lsl olan, benim gibi tarihe;:isi olan ama uluslararasl ili~knercisi
olmayan bir boliim. K'lardan ikincisi kaynak. Duygu Hamm sunum
yaparken dedi ki, 1960'11 yIllarda biz kaynak bulmakta e;:ok zorlamrdlk.
Bakm, aradan 40 yll gee;:mi~, bizde hala kaynak yok. i'ye gelince, bu da
i~letmeciler. Ankara ve istanbul'daki boliimlerin hie;: dii~iinmedigi bir
faktOr ama, efendim, bizim fakiiltemiz kuruldugundan beri i~letmeciler
tarafmdan yonetiliyor. Ne yazlk ki, i~letmeciler Tarih'i bir disiplin gibi
gormedikleri gibi, Uluslararasl ili~ki1er'i de ciddi bir disiplin olarak
gormiiyorlar. Bunun bizim boliimiimiize e;:ok olumsuz yanslmalan
oldu. Ben bizim boliimiimiiziin i~letme yanmda iktisadi ve idari
Fakiiltesi ie;:inde de gil, Fen-Edebiyat Fakiiltesi ie;:inde Sosyoloji ile, Tarih
ile, Sosyal Antropoloji ile birlikte okutulmasml istiyorum, oraya daha
e;:ok yakl~lyor.
Ersin Hoca'mn diin sordugu bir soru vardl: Dl~i~leri Bakanhg1'na
meslek memuru yeti~tirmek ie;:in mi egitim vermeliyiz, yoksa hem
diinyayt hem de yakm e;:evresini dogru tamyan, algllayan bireyler
yeti$tirmek ie;:in mi egitim vermeliyiz? Ben ikincisini destekliyorum ve
boyle bireyler yeti$tirmeliyiz diye dii$iiniiyorum. Aynca, yeti~tirdigi
miz her ogrencinin de Atila Bey'in de altml <;izdigi iizere bir sosyal
bilimci kimligine sahip olmasl gerektigini dii~iiniiyorum. Son olarak,
akademi He Dl~i~leri Bakanhgl arasmda iyi ili~ki kurulacaksa bunu
kolaylar;;hracak bir yo] biliyorum: Dl~i~leri Bakanhg1 arr;;ivlerini a<;m.
Ben Tiirkiye-Yunanistan ilir;;kilerinin en kotii oldugu donemde
Yunanistan'da Tiirkiye iizerine <;ahr;;hm, ama kendi bakanhg1mm
ar~ivine hi<; giremedim.
Eml KURUBAfl: Ben tarih<;iler konusunda S1zm kadar iyimser
olamayacaglm. Bir gozlemimi aktarmak istiyorum. (Der;;ifre edilemedi).
Boliimde 4 tane tarih<;i hocam1z ders veriyorlardl. Uluslararasl giincel
sorunlar, d1$ politika dersleri bana ge<;ti, kimilerini yiiksek lis ansa ben
vermek durumunda kaldlm. Ogrencilerin analiz yetenegi olmamas1 bir
yana metodolojik bak1mdan hi<; gelir;;mediklerini gordiim. Yani, tarih<;i
akademisyenler ogrencileri tarihe gotiirmii$ ve orada b1rakm1r;;, geri
getirmemir;;ler. Tiirkiye'de tarih<;ilige <;ok fazla vurgu yapmaya bence
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gerek yok. Ulus in~a tarihinin ne kadar onemli oldugunu biliyoruz. Gte
yandan, gorkemli tarih anlayl~l sozkonusu, gorkemli tarihi anlatma
hevesi herkeste val'. Bizim tarih<;:iligimiz biiyiik oranda bunun uzerine
kurulu zaten. Tal'ih bizde kli~ele~mi~, en me~rula~tmcl bilim dah. Ben
Uluslararasl ili~kiler' de tarihin bu kadar vurgulanmasma kar~lylm.
Televizyonlarda giinceli yorumlayan tarih<;:iler maalesef ge<;:mi;;i
bugiine ta~lyarak analiz yapmlyorlar ve bu bir <;:oziim iiretmiyor. En
korktugum ~ey ~uydu, Ermeni Sorunu'nun tarih<;:ilel'e bll'akJlmasl. Bu
sorun tarihsel bil' sorun degil, siyasi bil' sorundul'. Tarih disiplininin
tabii ki kendi perspektifi val'. 0 pel'spektiften Uluslal'arasl ili~kilere
biiyiik bir katkmm yaptlacagml hepimiz biliyoruz. Gnemli olan bu
etkile~imi saglayabilmek ve bunun saglanabildigini dii~iinmiiyorum.
Funda KESKiN: Bir Uluslaral'asl Hukuk<;:u olarak $ule Hoca'nm
konu~masml <;:ok biiyiik bir zevk alarak dinledim. Uluslararasl Hukuk
alam buradaki azhglmlzdan da belli oidugu gibi, <;:ok fazla yeti~mi~
elemam olmayan bir alan. Tabii ben kendi fakiiltem adma bundan
§ikayet edemem. Biz Siyasal BilgHer Fakiiltesi'nde az degiliz. Diger
fakiiltelerden arkada~lar adma <;:ok fazla konu§mak istemiyorum, ama
genel olarak bir uiuslararasl hukuk<;:u eksikligi oldugunu biliyorum. Bu
bil'ka<;: nedenden kaynaklamyor. En onemlisi, Uluslararasl iIi~kiler
mezunlannm hukuk alamnda hukuk fakiiltesinde uzmanla~amamala
ndlr. Ben uiuslararasl hukuk<;:uyum diyorum, ama hukuk fakiiltesi
mezunu degilim, Uluslararasl ili~kiler doktorasl iizerinden bu alam
se<;:mek durumunda kaldlm. Aynca, ne yazlk ki Hukuk Fakiilteleri i<;:in
Uluslararasl Hukuk oncelikli bir alan degil.
ilter TURAN: iki ~ey arasmda aynm yapIlmah. Bunlardan biri, bir
ihtisas alam olarak Uluslararasl ili§kiler, digeri bir lisans programl
olarak Uluslararasl ili~kilel'. $ule Hamm'm verdigi rakamlar bu
baklmdan <;:ok ilgi <;:ekiciydi. Biz ~u an 13.000 ki~ilik bir bgrenci kadrosu
ile kar§l kar~lyaylz. Bu ki~ilerin hangi i~ler i<;:in yeti~tirildigi konusunda,
Iisans programlannm diizenlenmesi ve uzmanhk alanmm duzenlenmesinin farkh bi<;:imlerde ayn ba§hklar altmda da ele almmasl gerektigini
dii~iiniiyorum. (iinku, lisans programlan diizeyinde olaYl bir liberal art
sorunu olarak almakta isabet vardlr. BirtakIm donammlarda <;:e~itli
mesleklere aday olabilecek insanlar yeti~tirebiliriz. Bir de kar~lmlzda
bir bilim alamnm diizenlenmesi ve uretken bireylerin yetj~tirilmesi
temelinin olu§turulmasl, yani insanlann yeti~tirilmesi sorunu val'.
Bunlann ikisi birbirinden ayn zannediyorum.
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Murat <;EMREK: Bilim sadece universitede uretilir gibi ifade kullamldl.
Ben bilimin think tank'larda da uretilmesinin bir sorun arz edecegini
dU1?unmuyorum. (Konu1?manm kalan klsml der;;ifre edilemedi.)
Gokhan KO<;ER: Bir ele1?tiri yapmak istiyorum, ne kadar dogru olur
ben de bilmiyorum a<;:lk<;:asl. Ba1?bakanlann sadece erkek oldugu
cumhuriyet tarihinde halk siyaset yumw,;ayacak beklentisi i<;:inde
<::iller'i desteklemir;;tir. $unu soylemek istiyorum, $ule Hocamlzm ifade
ettigi bi<;:imde Turkiye'de son yillarda Uluslararasl ilir;;kiler akademisyenieri arasmda bir feminen yukselir;; var. Ama, feminist teod <;:ah1?an
kimseye rastlamadlm. Bu alana kadmlardan daha fazla katkmm olmasI
gerekiyor, ama arkada§lanmlzm, hocalanmlzm buytik bir <;ogunlugu
daha <;:ok realist yaklar;;lma sahipler, $ule Hocam ba;>ta olmak uzere.
Erkekler zaten realist. Ba§ka universitelerde de, Pmar Bilgin var mesela
guvenlik <;:ahr;;an, Gulden Ayman var, bunlarm hepsi realist ve gu<;:
aglrhkh <;:ahr;;lyorlar.
$ule KUT: Tum dunyada ilkokul, lise ve universite egitiminde kadm
katklsl daha arhyor. Bunun ekonomik nedenleri olabilir, ba§ka
nedenleri olabilir. Sadece bunu bir tespit olarak soyliiyorum.
Ahmet HAN: Benim kendi sunumumla ilgili olarak vardlglm bir sonu<;:
yard! ve bu sunur;;la da alakah oldugunu dur;;unuyorum. Ozdlikle,
International Studies Association ve International Studies Perspectives
dergileri uzerinden yaphglm arar;;tlrmalarda ben de son donemde
Uluslararasl ilir;;kiler donu;;uyor mu tartI;;masmm yo gun bir ;;ekilde
yaplldlglm gordum. Bunun onemli bir nedeninin, ozel sektOr ve ozel
sektOrdeki Uluslararasl ili1?kiler alamnda egitimli ki;;i a<;:lgl oldugunu
dur;;unuyorum. Bu 13.000 ki;;i i<;:inden ka<;: tane akademisyen<;:lkacak?
Ka<;: ki;;i istihdam edebiliriz ki? Otesinde, DI;;i;;leri Bakanhgl ka<; tane
istihdam verebilir? Bu ki;;ilerin hepsi bir ekmek kaygisl i<;erisinde
olacaklar, doiayislyia bu talebin ;;ekli ve ;;iddeti nedeniyle kendi
kalitelerimizi zaten gozden ge<;irmek mecburiyetinde kalacaglz ve
kalmaktaYlz. Daha egitimli ve disiplinli, daha sosyal bilim mantIgl
i<;erisinde yeni kurumlar olu;;turmak zorunda kaiacagiz. Ben oldum
oiasl bundan en uzak ornegin Mekteb-i Miilkiye olduguna inamrdim.
Dun Ersin Hoca'mm konu1?masmdan aniadim ki orasl da kendi
anlaYl;;lm terkettnir;;. $imdi 0 ekol kmhyorsa, bunu bir iltifat olarak
soyliiyorum, kendini yeniden bi<;imlendirmek geregi hissediliyorsa
demek ki ger<;ekten ciddi bir donu;;um var ve bu Uiusiararasl ilir;;ki-
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ler'in donu~umu meselesinin ciddi
gosteriyor.

bi~imde tartI~llmasl

gerektigini

Ersin ONULDURAN: $ule Hoca'nm bize sundugu ve benim de
hislerime tercuman olan sunumundan soma sanki bu sempozyumun
ikinci bolumune girdik gibi bir izlenim edindim ki, onun mutsuzlugunu duymaktaYlm. Ke~ke imkammlz olsaydl da bir tam gunde
"Uluslararasl ili~ki1er ~ah~malan" klsmlm bitirip, "Uluslararasl ilif;lkiler
egitimi" klSmma yann bakabiIseydik. 1962' de yaymlanan kitapta
goruyorsunuz, uzun uzun hangi materyali hangi adla sunahm
tartI~masl yapIlmlf;l. Hepimiz kumulatif olarak yarm bence ogrencilerimize ne ogretelim ve hangi context i~inde ogretelim konusunda
konuf;lahm. Burada sine quo non yani olmazsa olmaz aianian temsil eden
tarih~iler, hukuk~ular ve siyaset bilimciler var. izmir'den gelen
arkada~lma kim tarihin oneminin azaldlgml soylediyse buyuk bir su~
i~Iemi~tir: Tarihsiz ve hukuksuz bir Uluslararasl i1i~kiler olamaz.
Siyaset bilimi olmadan da olmaz, ha.tta Siyaset Bilimi ikiz kardef;li
gibidir. Ama, biraz baglmslzhgml ilan eden, paiazianan bir yavrusudur.
Duygu SEZER: $ule yaphgl kapsamh konu~mayla makro fotografl
~ekti. Disiplinierarasl Slmr <;izgisini hepimiz biliyoruz, bu ba~mdan beri
~ok onemli olmu~tur. Ge<;enlerde bir yazl okudum. ilber Ortayh f;loyle
diyordu: Tarih<;i olmayanlar tarih hakkmda konuf;lmasm. Soma bana
soylendigine gore, Ceviz Kabugu programmda galiba Tiirk·Yunan
ili~kileri ile ilgili bazl iddialar olmu~. GaIiba, bu ifade Hulki
Cevizoglu'nu aniamiandirarak soylenmi~. Bu, biraz sert bir tavlr.
Disiplinlerarasl tarhf;lma, iti~me, kaklf;lma hep olmuf;ltur.
Uluslararasl ili~kilerin bilim dah olarak Turkiye'de kendini yeni yeni
toparladlgma dair bir goruf;l varsa, bu son 10 senedir kadrolarm
artmasl, universitelerin artmasl ile alakahdlr. Universite saytlan
Suleyman Demirel'in ba~bakanhgl doneminde artmaya ba~Iad1. Bu
kadrolarm ge1i~mesiyIe mi Uluslararasl ilif;lkiler bilim oimaya baf;lladl?
Eger oyle dUf;lunuyorsamz ben buna katdmlyorum tabii. <;iinkii,
geriden gelen birikim var.
Cokhan Bey'in sorusu konusunda da bir ~eyler soylemek istiyorum:
Nedenkadmiar feminist teori ~ah~mlyor? Ben de bilmiyorum. Ben bu
kadm giri~imini kurmaya kalkl~bglmda, goru;;tUgum bazl arkada;;lardan da aman biz feminist gozukmeyelim ~eklinde de bir endi~e Hade
edilmi~ti. Bunu da soyleyeyim.
Sabahki konuf;lmamda bolge uzmanligl konusunda yanh~ anla~rldl
glml du~unuyorum, belki de ben yanh~ anladlm. Bolge uzmanlan,
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beHge dillerini bilmeli. illa linguist olmak f;lart de gil, fakat bolgeleri
ingilizce araclhglyla de gil, birinci kaynaklardan c;;:ahf;labilmek ic;in
bolgesel dillerin bilinmesinin c;;:ok onemli oldugunu dUf;lunuyorum.
Nihai olarak f;lunu soylemek istiyorum. Henuz deklarasyonla C;;:lkmak
ic;;:in c;ok erken. Bu bir tam~ma toplanhsl oldu, onun ic;;:in de daglmk
oimasI dogal. Diger toplanhlarda egitim nasIl olmahdlr, kadro nas]l
hazlrlanmahdlr gibi smirh konulara yogunlaf;lllabilir.
<;agn ERHAN: Deklarasyon ic;;:in gen;:ekten de c;ok erken. Ama yann
nihai bir sunu~ bildirgesi uzerinde c;;:ah~acaglz. Tanel Demirel.
Tanel DEMiREL: Tef;lekkur ederim. Ben Uluslararasl ili~kiler egitiminde dil meselesine deginmek istiyorum. Hangi dilde egitim yapacaglZ? Benim kendi goruf;lum insanm kendi anadilinde egitim yapmasl
yonunde. Fakat, Turkiye'de biliyoruz, ingilizce egitim vardlr, yapllabilir. (Konu~manm bir klsml de~ifre edilemedi.) Yani, tieari kaygllarla,
ogrencilere eiddi bir egitim verilmeden, hazlrhk egitimi verilmeden, bu
ogrenciler bizim onumuze blraklhyor ve bu ogrenciler dil bilmedikleri
gibi, Turkc;;:e egitim alml~ olsalar da hasbelkader ogrenebilecekleri
birkac;;: f;leyi bile ogrenmeden mezun olup gidiyorlar. C::ok ciddi bir
problem bu ve ben bu konuda, kendi universitem adma konuf?uyorum,
rektOrle defalarea konuf?tum, miitevelli heyeti baf?kam ile defalarca
konuf?tum ve buna tepeden bir c;;:ozum getirilmedigi muddetc;;:e yani
YOK tarafmdan "Ey kardef?im, Uluslararasl ilif;lkiler alamnda ingilizce
egitim yapacak adamm KPDS veya TOEFL'dan f?unu almasl gerekir"
denmedikten sonra ben kendi prestijine c;ok fazla onem veren ozel
universiteler dlf?mdaki vaklf universitelerinde bu problemin
c;;:ozUlebilecegi umudumu kaybettim. Bu konuda biraz daha kafa
yormamlz gerektigini dUf?unuyorum. ODTU, SabanCl, Bilkent, Bogazic;;:i
bu if?i biraz daha yapabiliyorlar, c;;:unku kendi prestijlerine onem
veriyorlar, mali kaygIlan daha az, fakat diger vaklf universitelerinde bu
c;;:ok ciddi bir problem. 0 kadar buyuk bir problem ki, ins am hocahktan
da sogutuyor. Tef?ekkur ederim.
BirgUl DEMiRTA~-CO~KUN: Mustafa Hoeam sabahki oturumda
doktora tezlerinde analitik incelemenin fazla olmadlgmdan bahsetmif?ti.
Ben bu konuda biraz da ozelef?tiride bulunmamlz gerektigini dUf?iiniiyorum. Bu verilen egitimle ilgili bir ~ey. Ogrenciden birkac; odev
hazlrlamasmI isteyebilirsiniz. Ama ogrencilerin 0 odevi nasIl hazIrlayaeaklanna dair en ufak bir fikirleri yok. BaZI universitelerde, mesela
Bilkent'te, bununla ilgili ozel c;;:ahf?malar oldugunu biliyorum, en
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azmdan odevlerin ingilizcelerini dtizeltme anlammda. Bir makalenin
nasIl yazIlacagma, planlamamn nasll yapllacagma, dilinin nasll oimasl
gerektigine dair ozel dersler dtizenlenebilir. Herkesin boltimtinde
bununla ilgili ozel bir ders a<;;ma olanagi olmasa da, derslerimizde bu
konuyla ilgili a<;;lklamalar yapmamlz, ornekler gostermemiz faydah
olabilir diye dti~tintiyorum. Daha sonra herkes akademisyen olamayacak belki ama daha iyi yazabilme yetenegi kazandirmasl a<;;lsmdan bu
<;;ok onemli.
Aynca, dtin ~ule Hoca komplo teorilerinden bahsetmi9ti. Her ne
kadar komplo teorilerinin zararlanm bilsek bile hepimizin derslerde
bunlarm zararlarmdan bahsedilmesi yontinde bir gorevi oidugunu
dti~tintiyorum. Bununla ilgili uyanlarda bulunmanm, tarh 9malar
yapmanm faydalan olacakhr.
Deginmek istedigim bir diger konu, Uluslararasl ili~kiler camiaSI
olarak a~m ku~kucu oldugumuz. Belki tilkedeki ulusal konjonkttir de
bizi buna yonlendiriyor ama yine de bunu onleyebilecegimizi ve
onlememiz gerektigini dti 9tintiyorum. Yeni bir dergi baslldlgl zaman ya
da yeni bir think tank kuruldugu zaman, bunun altmda derin baglanhlar
anyoruz. Tamam, bir klsml boyle olabilir ama bunu genelle~tirmenin
yanh~ oldugunu ve Ttirkiye'de ciddi i91er yapllamayacagl gibi genellemelerin anlamslz oldugunu dti~tintiyorum. Uluslararasl ili~kiler
dergisinde Mustafa Hoca ve <;agn Hoca'ya yardlmcl olmaya <;;ah91yorum. Dergiyi hazlrlarken bile ciddi sorunlarla kar9Ila~abiliyoruz, en
basiti hakem raporlarmdan sonra ktisenler, klzanlar olabiliyor. Bunlarm
ciddi sorunlar oldugunu ve ancak hep birlikte <;;ah9arak <;;oztilebilecegine inamyorum.
<;agn ERHAN: Te~ekktir ederim Birgtil. Hakemlerden gelen rap orlan,
reddedilen arkada~lanmlza soylemek ger<;;ekten <;;ok zor oluyor. Hatta
bazen ktistilebiliyorlar, <;;tinkii meseleyi ki~iselle~tirilebiliyorlar. Ali Faik
Hocam, Galatasaray Universitesi.
Ali Faik DEMiR: ~uIe Hoca'ya herkes te~ekktir ediyor. Bu konu~manm
son oimasl <;;ok iyi oldu, <;;iinkii ~uIe Hoca'nm konu~masl bundan sonra
bir ba~ka toplantmm da giindemini olu~turacak. <;ok da anlamh oldu,
ilk olsaydl boyle anlamh olmayacakh. Herkes slkmtIlanm anlath bence
<;;ok ho~ bir olaydl. Hepimiz farkh iiniversitelerdeniz, farkh bakl~
a<;;Ilanmlz var, farkh sorunlanmlz var. Hatta onlar bile dile getirilmedi
belki de. Bana gore bundan sonraSl <;;ok olumlu. Uluslararasl ili9kiler
ogrencilerine ger<;;ekten bir meslek mi kazandlrmahYlz, bunlar ba~ka
konular, ama bir de ogrenciler ne istiyor, ogrenciler ne bilerek geliyor
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sorusu gundemimizde olmah. Bizim bir §anSlmlZ, lisansta bitirme
tezleri zorunlulugu oimaSi ve bayagl ciddiye ahyoruz bunlan. Bu belki
az oImamlzm bir avantajl ama. Gen;i saYlmlz artsa da lsrarla juri
sistemini koruyoruz.
iki sene once bir ogrencimiz Uluslararasl ili§kiler, Dl§i~leri Bakanhgl ve
dl~ politika olu~turma sureci He ilgili ilgin~ bir tez yapt!. Bu tezi alan
~ah~masl He hazIrladl. 10 universite odakh bir araf,>tIrma yapt! ve
ogrencilerin genellikle Uluslararasl ili~kiler boliimunii ~ok bilin~li
tercih e~edikleri, iiniversitenin adma daha ~ok onem verdikleri, yani
kurumun daha onde oldugu sonu~larma ula§tl. Arkada~lmlzdan onun
Tiirk~e bir ozetini rica edebiliriz ve bir sonraki ~ah~tayda bir ba$langl~
olarak sunabiliriz. Ger~i iki sene ge~ti iizerinden, ama <;ok ~ey
degi§tigini sanmlyorum. Dl§i§leri Bakanhgl'm ne kadar hedefleyerek
geliyorlar, ne kadar akademiyi hedefliyorlar, ne kadar ozel sektOr i<;in
iiniversite adml bir etiket olarak goriiyorlar, bunlar da son derece
onemli, <;iinkii Uluslararasl ili§kiler mezunu olmak da yetmiyor.
Dl§i§leri Bakanhgl'mn kadrosu ~ok az, devlet i~inde ~ok az uygun yer
var. Bundan sonra girecekleri kurumlarda da hangi iiniversitede egitim
aldlklan, bu tiniversitenin yabancl dUde egitim yapmas1, tanmmasl,
onceki ogrencilerin ba§anlan omek olabiliyor. 0 yiizden de ogrenciler,
dogru mu degil mi bu da bir tarb§ma olabilir, ama kendi ~lkarlan
a~lsmdan dogal olarak bu kriterlere sahip iiniversiteleri tercih ediyorlar.
Tabii ki puan slralamasl var, bu da onemli bir diger konu. Aynca, ders
i~erikleri meselesi de var. Her iiniversitede her ders a~llmah ml,
a<;tlmamah ml? Mesela bir ara her yerde AT Enstitiileri vardl, bunlar
burada ders verebilecek hoca oldugu i~in mi a<;lldl, yoksa ben de geri
kalmayaYlm mantIgl He mi apldl? Ben de Kafkasya ile ilgilenmi§ biri
olarak, ~imdi Kafkasya'ya, Orta Asya'ya a<;lhm oldugu i<;in her yerde
sertifika programlan a<;llmasmm <;ok dogru oldugunu dii§tinmiiyorum
a<;lk<;:asl. <;ok da tehlikeli boyutlara gelebiliyor belki de. Lisans i<;:in belli
§eyleri vermeye hepimiz zorunluyuz, ama yiiksek lisans programlarmda
daha se<;ici olup her tiniversitenin belli bir uzmanhgl vardIr, insanlarm
buna gore yiiksek lisansa gitmelerinin <;ok onemli oldugunu
diir;;iiniiyorum. TabU aym ~ekilde hoca saYIsl, ogrenci saytsl ve
ogrencilerle ilgilenme imkanlanmlZ da bir §ekilde ogrencilerin
ba§anlanm etkiliyor. Umuyorum bundan sonra hem sorunlanmlzl
anlahr, hem de bu program iizerinde neler <;ok daha iyi olabilir, nelerde
hata yaplYoruz diye bir konu~ma imkam saglar. <::ok te~ekkiir ediyorum.
<;agn ERHAN: Ali Faik, <;ok ter;;ekkiir ediyoruz,
donelim tekrar.
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, $ule KUT: Katkllar i~in ~ok te~ekkur ediyorum, bazIlarma ben de
katklda bulunmak istiyorum. Ki~isel cevap vermek niyetiyle soylemeyecegim ama, belki bundan sonrasmda kafamlzdaki ~eyleri daha da
a~mamlza izin verir diye bazl ozel sorular ya da ele~tiriler i<;in cevap
vermek isterim. Bunlarm bagmda, herkesi memnun etmi~e benziyorum,
butun aianian. Ama aslmda oyle bir amaClm yoktu. Tarihten bahsederken, tam da gunu soylemek istedim. Bir Uluslararasl iligkiIerci tarih<;i
olmak zorunda degil, hatta tarih<;i olursa Uluslararasl iligkilerci olma
ihtimali, ganSl dUger bile. Ama tarihi bilmeyen bir Uluslararasl
iligkilerci olamaz demek istedim. DolaYlSlyla, tam da <;ok memnunken
sizi de uzmek istemem ama ... Dolaytslyla tarih bilgisinin onemU
oldugunu, hukuk bilgisinin onemU oldugunu, siyaset bilimi bilgisinin
onemU oldugunu ve bunlar kadar geleneksel olmasa bile bundan
sonraSl i<;in sosyoloji ve ekonominin de mutlaka mufredatlanmlzda
girig derslerinin otesinde yer almasl gerektigini soylemek istemigtim.
BOlge dili konusunda hakhSlmz Duygu Hamm. Tabii ki, kegke
aramlzdan uluslararasl ili§kilerci olup da farkh bolgeleri c;ahganlar 0
bolgelerin en az bir-iki dilini bilseler. Ama benim soylemek istedigim
bagka bir geydi. Benim soylemek istedigim, sadece dil bilmekle, oraml1
gazetelerini okumakla uluslararasl iligkilerci, bolge uzmam olunmaz.
Dolaytslyla bunlar birbirine alternatif degil, buna dikkat ~ekmek
istedim. Dil feti§izminin de tehlikeli oldugunu diit;;unuyorum. UluslararaSl ilit;;kiler egitimi almak onemli olan.
Simdi miifredatlarla ilgili hakikaten bir daha toplanahm, bir daha
konu§ahm ama <;aht;;lp gelelim. Mufredatta ne yer almah? Bu tarh~lhyor
zaten, bunu tarh~mayan universiteler varsa zaten buralan akademik
yerler degildir. Bu onemli bir ~ey, ama yammlzda dosyalanmlz
olmadan biraz zor. Ben kendi universitemde buttin universite i<;in
mufredat komitesi ba~kamylm ve 1000'e yakm ders a<;lyoruz bir akademik yll i<;erisinde. Kendi boltimum 44 tane ders a~lyor. Simdi say
deseniz 44 tanesini sayamam, yani bunu yapacaksak ciddi olarak
yapahm, hazlrlamp gelelim.
Bir nokta var, bu konuyla ilgili degil, ama hazIr fIrsat da bu flrsat
deyip soyleyeyim: Devlet-vakIf universiteleri meselesi. Simdi bakm,
devlet-vaklf 'tiriiversiteleri bazl konularda birbirinden aynlabilirler,
temel olarak kurulut;; yasalan geregi bu boyle olabilir, Fakat hepimizin
bildigi gibi YOK'un altmda i~ yapmak zorundaYlz. Sunu c;ok samimi
soyleyecegim, kimse uztilup danlmasm, iyi universite var, 0 kadar iyi
olmayan universite var. iyi universitenin c;ok iyi boltimleri var, 0 kadar
da iyi olmayan boltimleri var. Yani bunlarm bazlsl devlette, bazlsl
vaklf. Bunian c;ok fazla kan~tlrmayahm, c;ok da fazla bu konuya
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girmeyelim. <::iinkii bu aynma odaklamrsak, aS11 odakl@.nmamlz
gereken i,>eyleri ka<;mnz. Yani, sevgili meslekta§lanm, Uluslararasl
ili~kiler lisans, yiiksek lisans, doktora programlarmda hi<; de Uluslararas! ili~kilerci olmayan bir egitimle kar§lla§abilirsiniz. Dolaylslyla,
etiketlei,>me, kadro, vs. onemli ama her zaman her konuda da size bir
§ey soylemeyebilir.
$imdi, bilim iiretimi tabii ki sadece iiniversitelerin hakkl degildir,
zaten bizim tekelimiz her alanda kmlmli,>hr. Bu iyi de olmui,>tur, boylece
rekabet sayesinde insan kendini biraz daha derli toplu sunma imkamna
kavui,>uyor. $oyle bir i,>ey de var, ben yine de bilimsel iiretimin genii,>
anlamlyla, en rahat anlamlyla iiniversitelerde yaplldlgml dii~iiniiyo
rum. Belki yamhyorum, ama Tiirkiye'deki think tank'lara bakhglm
zaman, biliyorum Ersin Hocam <;ei,>itli Amerikan ornekleri de verdi,
anhyorum ve kabul ediyorum, ama Tiirkiye'de biz bu durumda degiliz.
Yani, kimse bana kalklp da Tiirkiye'deki think tank'lann, dii~iince
kurulu~lanmn bilimsel iiretime miisait alanlar oldugunu soylemesin.
Boyle bir §ey yok ve bakm genc;:lere de soyliiyorum. Bir do<;entlik
dosyasl geldiginde, §U kadar yazi var ve bunun bir tanesi bile bilimsel
bir dergiden degilse, burada bir problem var demektir. Problem, 0
do<;ent adaYl ile ilgili bir problem degil, onun yonlendirilmesi ile ilgili
bir problem. Yani, bilimsel makaleler bilimsel ortamlarda iiretilir ve
tarh~lhr. Yoksa, dedigim gibi evde de iiretim yaparsmiz.
Feminizm ile ilgili olarak, onceleri ben yan ~aka yan ciddi feminist
degilim derdim, gerc;:ekten de degilim. Uluslararasl ilii,>kilerci biri olarak
soyliiyorum, Duygu hamm ile aym gruptaylz ama bu konuda anla~a
mlYoruz, feminist teorinin de diinya c;:apmda <;ok onemli olmadlgl
dii~iincesindeyim. Biiyiik eksiklikleri var, eksiklikten kastlm aC;:lklama
eksikligi, zaten teori budur. Neyi ne kadar a<;lkhyor buna bakmak
gerek. Feminizm aynca feminen bir hareket olmak zorunda degil, ne
miinasebet ister <;ah~mm ister c;:ah~mam. Boyle bir baglantl yok.
Bir de, ~oyle onemli bir konu da var ki, ona da deginmem gerek.
Bana realist dediler, belki <;ogumuz da oyleyizdir ama nasil realist.
Benim i<;in insani miidahalenin etik temelleri de vardlr, tek bir realizm
yok yani. Realizm nerelerden nerelere geldi, ama c;:ok onemli bir ~ey
soylediniz, dunyada birtakim ~eyler tarh;nhyor, acaba biz 0 tarhi,>malarm ne kadar i<;indeyiz ne kadar dl~mdaylz. Biz idealizm VS. Realizm'de
mi kaldlk, haYlr. Bu Uluslararasl ili~kiler teorileri anlatan hocalanmlza
sayglslzhk olur. Ama, disiplinin gelecegi baklmmdan ve disiplinin
i<;indeki uzmanla~ma bakImmdan, genc;:lerle ilgili bir ~ey soyluyorum
ben, bu noktada hangi yonde uzmanla~acaklanna biraz dikkat etmeleri
lazlm ve iki konu arasmdaki baglantlYl da pozitivizm ve relativizm
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iizerinden kurmak gerekiyor. Tabii ki uzmanhk <;ok onemli bir r;;ey ama
biraz da <;ahr;;ma alanlanmlzm biraz da geneli bilerek uzmanhga dogru
gitmesi gerekiyor. Yani, sadece ve sadece IMF bilinerek, diinya
uluslararaSl ekonomik orgiitleri konusunda degerlendirme yap llamayacagma gore, aym r;;ekilde belli bir iilkedeki belli bir etnik grup
<;ah~arak uluslararasl ilir;;kilercilik yapIlamaz. ~unu da soylemek isterim,
benim iiniversitem <;ok fazla yeni ir;; bar;;vurusu alan bir iiniversite ve
ger<;ekten ben 0 ozge<;mi~leri gordiigiimde iiziiliiyorum, <;ocuklar ne
yapacak diye. SaYI verdim size, Tiirkiye'de 200 tane doktora yapan var,
bir de dl~andakiler var, ama bunlan koyacak bir yer yok. Bunlara
bakhgmlz zaman bizim, bu bir jargon oldugu i<;in soyliiyorum, "Hard
core IR' Cl" dedigimiz biri var ml diye bakhglmlzda yok.
En son, bir duygu ifadesi olarak uluslararasl ili~kilerin millile~tiril
me sine kar~l oldugumu soylemek istiyorum. Uluslararasl ili~kilerden
bahsederken milli teorilerden bahsederek kendimizi yamltmayahm.
Uluslararasl ilir;;kileri herkes yorumlayabilir ama Uluslararasl ilir;;kiler'i
yorumlayabilmek i<;in ger<;ek Uluslararasl ilir;;kilercilere ihtiyaclmlz var.
Bu baklmdan Uluslararasl llir;;kilercilerin belli bir sorumlulugu
oldugunu dii~iiniiyorum.
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