
Tiirkiye'de Uluslararasl iH~kiler <;ah~malan ve 
Egitimi <;ah~tayl Raporu 

15 Nisan 2005 ogleden soma, katlllmcliarm toplanh mekamna ula;;ma
larmm ardmdan, Prof. Dr. Ersin Onulduran, TOBB Temsi1cisi Mustafa 
Bayburtlu ve Uluslararasl ili;;kiler Konseyi Genel Ba;;kan YardlmCISl 
Prof. Dr. Mustafa Aydm, toplantmm kapsamlm tam tan konu;;malar 
yaptllar. 

16 Nisan 2005 tarihinde yapllan C::ah;;tay'm birinci oturumunda, 
Prof. Dr. Mustafa Aydm, "Tlirkiye'de Uluslararasl ili;;kilerin, Diinii, 
Bugiinii" ve Prof. Dr. Duygu Bazoglu Sezer, "Tiirkiye'de Uluslararasl 
ili;;kiler C::ah~malarmm Bilim Dah Olarak Geli~mesine Giincel ve 
Tarihsel Bir Bakl;;" ba~hkh tebliglerini sundular. 

Bu oturumda, Uluslararasl ili~kiler disiplininin Tiirkiye'de ilk ye
~ermeye ba;;ladlgl yIllardan bugiine bazl sorunlann ve tarh~malarm 
hala varhglm devam ettirdigi, 1961' de SBP'de yapIlan Uluslararasl 
ili~kiler Sempozyumu tutanaklarma atIflar yapIlarak dikkate sunuldu. 
Bununla birlikte, eski ku~ak ui akademisyenleriyle, yeni ku~ak 
arasmda kaynaklann miktan ve kaynaklara ula~abilme noktasmda 
mukayese bile kabul etmeyen bir farkhhk oldugu, Soguk Sava~ 

ko~ullarmda belli duvarlar i~ine slmrlananlara nazaran yeni ku~ak 
akademisyenlerin daha serbest bir ~ah~ma ortamma sahip olduklan 
kaydedildi. DolayISlyla, yeni akademisyenlerin, onceki ku~aklardan 
daha iyi olmak mecburiyetinde olduklan vurgulandl. 

Oturum boyunca vurgulanan konulardan biri, Uluslararasl' ili~kiler 
akademisyenlerinin, eskiye oranla daha fazla bolgesel ~ah~malar 

yapmalarma ragmen, kavramsal ~er~eve ve kuramsal yakla~lmlar 

konusundaki eksikliklerin giderilemedigiydi. 

Kamuoyu, piyasa ve medyadan gelen ve ashnda tiiketim toplumu
nun gii~lenmesine paralel olarak yiikselen konjonkrure ili~kin beklen
tilerin, derinlemesine olmayan, ruketime yonelik, yiizeysel ~ah~malarm 
~ogalmasma neden oldugu belirtildi. 

Ogrencilere, yeterli ders kitabmm sunulamamasl ve mevcut ders 
kitaplannm bazIlarmm yeterince kaliteli olmamasmm, bu alanda egitim 
sunulmasml zorIa~tIrdlgmm alh ~izildi. 



ULUSLARARASllLi$KILER 

Uluslararasl ili1?kilerin kendi alt disiplinleriyle ili1]kilerinin yeterli 
diizeyde olmamasmm otesinde, diger alanlarla disiplinlerarasl 
<;ah1?malann neredeyse yok denecek kadar az oldugu, halbuki ui 
disiplininin geli1?tigi iilkelerde tam tersi bir egilim gozlendigi vurgu
landl. 

ui alanmda Tiirkiye'de bir gelenegin varhgmm son derece onemli 
oldugu, Ui'nin gelenekten yoksun olmasmm aym zamanda koksiizle1?
mesine yol a<;acagl Hade edildi. 

Son olarak, farkh Universitelerde, farkh klstaslara gore yapIlan 
atama ve yiikseltmelerin standartla1?hnlmasl konusunun, tek tiple1?
tirme yoniinde bir <;aba olmadlgl, ancak kalitenin de ba1?ka tiirlii 
yakalanamayacagl soylendi. 

Sunu1?lan takiben yapllan katkllarda f?U hususlar dile getirildi: 

- Uluslararasl ilif?kilerin ne oldugu konusunun mutlaka daha kap
samh bic;imde ele almmasl gerektigi, 

- Soguk Sava1? somaSl ortaya C;lkan kuramsal <;erc;evelerin dlf?mda, 
geli1?mekte oIan diger iilkeler gibi Tiirkiye'nin kendi sorunlarma 
yonelik bir kuramsal <;er<;eve yarahimasmm onemi, 

- Medyada goriinmenin, ki1?inin akademik degerini azaltmadlgl, 
fakat "medyatik olmak" He "akademik olmak" arasmdaki Slmra 
dikkat edilmesi gerektigi, 

- ui akademisyenlerinin heryerde herf?eyi konu1?abilecegi, ama 
elef?tiri mekanizmasmm <;ah1?masma tahammiil gosterilmesi. 

~ah1?tay'm ikinci Oturumunda, Dl1?i1?leri Bakanhgl Siyaset Planlama 
Daire Ba1?kam Yonet Can Tezel "Uluslararasl ili1?kilerde Teori-Pratik 
ilif?kisi", Do<;. Dr. c;agn Erhan "Dii1?iince Uretim Merkezleri ve Sivil 
Toplum Kurulu1?lan", Yrd. Do<;. Dr. Ahmet K. Han "if? Diinyasl ve 
Uluslararasl ili1?kiler" baf?hkh sunu1?lar yaphlar. 

Akademiya, biirokrasi ve karar ahcllar arasmdaki ilif?kide tarhf?ma
nm nasIl goriildiigii konusu ii<; ana baf?hk halinde incelendi: Teori
pratik i1i1?kisi, Dlf?i1?leri Bakanhgl'nm yakla1?lml, algIlamalan ve 
Uluslararasl ili1?kilerden ne bekliyoruz? 

Uluslararasl ili1?kilerde teori-pratik ili~kisi ele ahmrken akademis
yenlerle biirokratlar ve karar ahCIlar arasmda kesinlikle var olan bu 
ili1?kinin iilkeden iilkeye degi~mekte oldugundan bahsedilerek bu 
ili~kinin onemi vurgulanml~hr. Bununla birlikte burada dikkat edilmesi 
gereken husus iki alamn ozerkliklerinin korunmasidu. Biirokrasinin 
dogasl geregi grup halinde dii~iinmeye yatkm oimaSI ve doiaYlsl ile 
dl~andan girdilerin ve ele~tirinin onemi iizerinde durulmu~tur. 
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Siyasetc;ilerin D1~i~lerine sordugu "Dunyada neler olup bitiyor?" 
sorusuna cevap ararken Dl~i~leri mensuplarmm etkilendigi onemli 
alanlardan bir tanesi medya olmakla birlikte, akademik dunya ile 
yardlmla~arak bu soruya daha iyi cevap verilebileceginden bahsedil
mi~tir. Bununla birlikte medyada yapIlan yanh~ yorumlar rahatslZilga 
sebep oImaktadlr. Aym ~ekilde komplo teorileri He ilgili sorunlar da 
vurgulanml~tIr. 

Dl~i~leri Bakanhgl He ilgili olarak, universitelerle ili~kileri geli~tirme 
c;abalan uzerinde durulurken, diplomatlann rotasyona tabi olmasmm 
duzenli etkile~imi etkiledigi ve c;abalann bu nedenle bireysel duzeyde 
kaldlgmdan bahsedilmi~tir. Burokrasi olarak, Dl~i:;;leri Bakanhgmm 
akademiye yeterince guvenemedigi ve bilgileri takdir edemedigi, diger 
taraftan ise akademisyenlerin Bakanhktan c;ekindigi, old ugundan daha 
ust duzeyde gordiigii belirtilmi~tir. Bununla birlikte, devlet-toplum 
i1i~kisi degi~mektedir ve buna paralel olarak Bakanhgm da imajI 
degi~mektedir. DI~a kapah, kale gibi algIlamrken, ~u anda verdigi mesaj 
Bakanhgm kaplsmm akademisyenlere biirunuyle a<;lk oldugudur. Hatta 
2 Maps halka aC;lk giin olarak belirlenmi~tir. Etkile~im konusunda da 
makaleler okunmakta, beyin flrtmasl toplantIlan yapIlmakta ve bunlar 
karar verme siirecinde bir taklm artIlar getirmektedir. STRM- SAM 
araclhgl He ileti~im bulunmaktadlr. Etkilenme alanlarmdan diger bir 
tanesi olarak bakan ve hiikiimet duzeyinde akademisyen dam~man 
olmasmdan ve Bakan'm tarihc;ilerle sohbet toplantrsl duzenlemesinden 
bahsedilmi~tir. Aynca Dl~i~leri Bakanhgl ile farkh ileti~im kurmak 
isteyen akademisyenlerin oneri ve ba~vurularda bulunmalarmdan 
bahsedilmi~tir . 

Soguk Sava~ doneminde yapIlanmI~ bakanhklarm revizyona tabi 
tutulmasl olgusu uzerinde durulmu~tur. Akademisyenlerden, ileti~im 
yetenekleri geli~mi~, medya ile ili~kileri bilen, bilgi yonetme kavramlm 
alml~ ogrenciler yeti~tirmelerinin beklendigi belirtilmi§ltir. 

Dl~i§lleri Bakanhgl ile yapIlmasl planlanan toplanhlarm bir siireklilik 
kazanamaml~ oimasl uzerinde durulmu~tur. Bu arada DI~i§leri 

Bakanhgt ar~ivlerinin 1940-1945 yIllan arasmdaki donem ic;in bile 
ac;llmaml§ olmaSI ara~tIrmacIlarm ele~tirdikleri konulardan bir tanesi 
olmu~tur. 

Dii~iince Uretim Merkezleri ve Sivil Toplum Kurulu§lanmn Aka
demi ile ili§kisi konusunda, bu rur du~iince kurulu~lanmn uluslararasl 
m§kiler aC;lsmdan yarathgl flrsatlar ve dogurdugu sorunlar iizerinde 
durulmu~tur. 

i~ Dunyasl ve Uluslararasl ili~kiler konusunda asIl soru "i~ alemi 
bizden ne istiyor?" olarak formiile edildikten sonra, biiyiik resme 
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bakllml~ ve ili~kilerin geli~mesinin nedeni 1990'lann ba~mdan itibaren 
hlZ kazanan kiireselle~me olarak gosterilmi~tir. 

i~ diinyasl, ui akademisyenlerinden, bilgi, ili~ki yonetimi ve prestij 
beklentisi h;:erisindedir. 

i~ diinyasmm akademisyen dam~man elemanlannm oncelikle <;ah
~an poziyonunda olduklan, kar~lhgmda arh deger iiretmelerinin 
beklendigi iizerinde durulmu~tur. 

ui akademisyeninin iireUigi bilgiye ihtiya<; duyan i§adammm mut
laka dogrudan ithalat-ihracat boyutu olan i§i bulunmaktadlr ve firma
mn kurumsalla§manm belli bir a9amasmda olmasl ve f;>irket i<;in hi
yerar9inin d19mdan yonlendirilme ihtiyaCl ya da basklsl bulunmaktadlr. 

ili9ki yonetimi a<;lsmdan baklldlgmda bilgi ahf;>veri9inden ziyade 
portfoy yonetimi soz konusu olmaktadlr. ili~kinin merkezi, ilif;>ki yo
netimine doniif;>mektedir. Prestij konusunda ise if;>in Public Relations (PR) 
yonii aglt basmaktadlr. Aslmda ui akaderriisyenleriyle i9adamlannm 
ilif;>kisinin zannedildigi kadar yo gun olmadlgl sonucuna vanlml1;;hr. 

Sunu~lan takiben yapllan katkllarda f;>U hususlar dile getirilmif;>tir: 

- Akademisyenler bir tarafta, biirokratlar bir tarafta <;ahf;>maktadlr
lar, aralannda iletif;>im kopuklugu bulunmaktadlr. 

- Teorik olarak <;ahf;>malar yapllmakta ve dosyalar oluf;>turulmakta
dIr, fakat kriz yonetimi durumlarmda teorik ile pratik uyuf;>ma
maktadlr. 

- Metodolojik olarak ve ef;>giidiim olarak eksiklikler bulunmaktadlr. 
Dlf;>if;>leri Bakanhgl bir kriz durumunda bir akademisyene baf;>vu
racagl zaman kime baf;>vuracagml bilmemektedir. 

- DIke <;lkarlan a<;lsmdan diif;>iiniildiigi.inde 3 ayak bulunmaktadIr: 
Bilimsel akademik <;ahf;>ma; idare ve halk (kamuoyu). Yapllanlar 
halkm yaranna olmahdlr. Kamuoyunun goruf;>u son derece 
onemlidir ve dinlenmelidir. 

- Bilimsel araf;>tIrmalar baklmmdan ozellikle onemli ve biiyiik 
ulkeler hakkmda <;ahf;>ma yapabilecek (ABD, Rusya) araf;>hrma 
merkezleri kurulmahdlr. 

- Bundan sonra, akademisyenler, politikaCllar, if;>adamlan ve burok
ratlarm kahlacagl bir toplanh duzenlenmesinin iyi olacagl diif;>u
nulmektedir. 

- DUf;>unce kuruluf;>lannm <;ok onemli oldugu uzerinde durulmakta
dn ve araf;>hrma olanaklan a<;lsmdan yabancl dUf;>unce kuruluf;>lan 
He if;>birligi potansiyeli bulunmaktadlr. Bu kuruluf;>larla ilif;>ki kur-
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mada cesur olunmahdlr ve olanaklan kullamlmahdlr. Tiirkiye'de 
diif;liince kuruluf;llan s:ok CIllZ durumdadlr ve yabancl kuruluf;llar 
muha tap bulamamaktadlrlar. 

- Araf;lhrma-raporlama yapan, dava giiden, gelecegi tasarlayan 
diif;liince kuruluf;llan bulunmaktadlr. Diif;liince sistemlerinden 
anndmlml~ bir nesnellik anlaYlf;l1 bulunmaktadlr ve bu dogru de
gildir. Her tiirlii dii;;iince kuruluf;lunun ideolojisi bulunabilir. 

<;:ahf;ltay'm iis:iincii ve son oturumunda, Prof. Dr. $ule Kut "Tiir
kiye'de Vluslararasl ili~kilerin Gelecegi" konulu sunuf;>unu yapt!. 

VI'nin bir ders konusu olarak ba~ladlgl, ardmdan bir disipline do
nii~tiigiiniin vurgulandlgl sunu~ta, "UluslararaSl ili~ki1er"in bir disip
linin adl, "uluslararasl ili;;kiler"in ise bir c;:ah~ma alam oldugu soylendi. 

vi akademisyenlerinin enformasyon iiretmekle yiikiimlii olmadlgl 
ama formasyon vermek durumunda olduklan belirtilerek, bu alanda 
ara;;brmamn iiniversite odakh yiiriitiilmesinin onemi vurgulaJ1dI. 

Bu tespitlerin ardmdan, Tiirkiye'de ui alamna ilif;lkin saylsal veriler 
sunularak, 52 iiniversitede, 8 ayn ad altmda, 81 farkh lisans programl
nm ui ile ilgili oldugu, 38 iiniversitede bir veya daha fazla yiiksek 
lisans ve 12 iiniversitede de doktora programl oldugu Hade edildi. 

<;:ok onemli bir nokta olarak, hali hazlrda 200 doktora ogrencisinin 
ui alanmda akademik s:ah~malanm yiiriittiigii ve bunlann s:ogunun 
yakm zaman sonra akademik alana dahil olmak is:in s:aba gosterecegi
nin beklendigi ancak kadro klsltlan nedeniyle bu kif;;ilerin sorunlarla 
kar~llaf;labilecegi kaydedildi. 

Ote yandan, bugiin itibariyle, ui lisans programlannda top lam 
12.590 ogrencinin bulundugu bu rakamm ozellikle 2000 Ylhndan sonra 
hlzla arttlgl, dolaYlslyla ui programlanndan mezun olacak ogrencilerin 
de ileride c;:ah~ma alam bulmakta, eskiye nazaran daha zorlanacagl be
lirtildi. Ogrenci talebinin bu denli yiiksek olu~unun, bu alanm cazi
besinin yiiksek olmaslyla ilintili oldugu, ancak bu alanda s:ah~anlarm, 
"dogru egitim vermek" otesinde sorumlulugunun olmadlgl soylendi. 

Sunu~ta, Uluslararasl ili~kiler programlanmn Dl~i~leri Bakanhgl'na 
memur yetif;ltirmek ic;:in var olmadlgmm da alb c;:izildi. 

UluslararaSl ilif;lkiler'in, iic;: temel alandan beslendigi, bu alanlann 
siyaset bilimi, hukuk ve tarih oldugu belirtildi. Uluslararasl ilif;lkiler 
s:ah;;anlarm mutlaka bu iis: disipline de ana hatlanyla hakim olmaSl 
gerektigi kaydedildi. 
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BOlge uzmam olmakla, bolgesel c;ah§>malar yapmanm aym §>ey olma
dIgl, bOlge c;ah§>malan yapanlann ilIa da bolgesel dilled bilmek zorunda 
olmadlgl belirtildi. 

Sunu§>un son boliimiinde, ileride ui alamnda onem ta§>lmaya devam 
edecek ve yeni onem kazanacak alanlar §>oyle slralandl: Siyasi tarih, 
giincel tarih c;ah§>malan, teori, giivenlik, ekonomi-politik, sosyoloji, 
ekonomi. 

Sunu§>lan takiben yapilan katkllarda §>u hususlar dUe getirildi: 

- ui alamnm sorunlannm ba§>mda kadro ve kaynak yetersizligi ve 
bazl iiBF'lerde i§>letme alamndan yoneticilerin aglrhgmm olum
suz yonde hissedilmesi gelmektedir. 

- Th§>i~leri Bakanhgl ar§>ivlerinin, kanuni siirenin ardmdan, tasnif 
edilmi§> bic;imde ara~hrmacllarm hizmetine sunulmasl bilhassa 
Siyasi Tarihc;iler ic;in hayati onemi haizdir. 

- Tarih tabii ki onemlidir, ancak piir tarihc;ilerin uluslararasl ili§>kiler 
konularmda yaphklan c;ah§>malar alana katkl saglamamaktadlr. 

- Uluslararasl hukuk konusundaki eleman slkmtIsmm en onemli 
nedeni, hukuk fakiiltelerinin uluslararasl ili;;kiler lisans prog
ramlanndan mezun olanlan lisans iistii programlara kabul 
etmemesidir. 

- Lisans diizeyinde daha genel egitim verilmeli, asIl uzmanla;;ma 
lisans ustii duzeyde verilmelidir. 

- Bu toplanh bir tam;;ma toplanhsldlr. Daglmk konu;;ulmasl ve 
c;e;;itli alanlann vurgulanmasl normaldir. ileride, daha spesifik 
konu ba;;hklarmda toplanhlar diizenlenmelidir. 

- Yabancl dilde egitim verilen bazl iiniversitelerde egitim kalitesi 
beklenenden du;;iiktiir. 

- Lisans iistii tezlerinde kuramsal c;erc;evesinin eksik olu;;u, lisans 
diizeyinde yeterince bu alanda c;ah§>llmamaslyla ilgilidir. 

- ileride miifredat uzerinde de c;ah§>llabilir, ama bu tiir bir toplan
hya hazlrhkh gelinmelidir. 
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