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Ders Planı
Bu ders uluslararası ilişkilerle ilgili temel kavram, kuram ve tartışmalara bir giriş olarak
hazırlanmıştır. Uluslararası ilişkilerin bilimsel çalışmalarına bir giriş niteliği taşır. Bu
anlamda bu ders, bir siyasi tarih veya güncel olaylar dersi değildir. Devletler ve diğer
aktörler arasındaki işbirliği ve çatışmaları anlayabilmeniz ve bunları analiz edebilecek
temel yeteneklerinizi geliştirmeniz bu dersin birincil amacıdır. Bu yüzden kavramsal ve
teknik yaklaşımları olabildiğince uluslararası tartışmalarla birleştirmek önceliğimiz
olacaktır.
Ders, uluslararası ilişkilerin en temel kavramlarının bir tartışmasıyla başlayacaktır.
Bundan sonra kısa bir siyasal tarih incelemesi ve genel bir kuram ve metodoloji
tartışması yapılacaktır. Bunu izleyen haftalarda dış politikanın ne olduğunu, uluslararası
ilişkilerin kuramsal yaklaşımlarla nasıl açıklanabileceğini tartışacağız. Daha sonra
uluslararası ilişkileri belirleyen en önemli unsurlardan güç kavramı; son üç haftada ise
uluslararası hukuk ve uluslararası organizasyonlar konuları işlenecektir. Ders programını
bu izlencenin sonunda bulabilirsiniz.
Dönem boyunca işlenilen tüm konular, Bruce Bueno de Mesquita’nın (2006) Principles
of International Politics kitabı ile paralel gidecektir. The Economist dergisine uluslararası
ilişkilerde çok tartışılan güncel konularla ilgili başvurulacaktır.

Okumalar ve Ders Kitapları
Her haftanın okumaları aşağıdaki ders planında belirtilmiştir. Haftalık okumalar çok
makul düzeyde tutulmuştur. Okumaları her ders öncesi tamamlamak bu dersteki
önceliğiniz olmalıdır. Okumaları ders öncesi tamamlamanın öğrenmenizi çok
kolaylaştıracağını ve performansınızı yükselteceğini size garanti ederim.
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Lütfen aşağıdaki kitabı edininiz:
Bruce Bueno de Mesquita. 2006. Principles of International Politics: People’s Power,
Preferences and Perceptions. 3rd Edition. Washington D.C.: CQ Press.
Ayrıca, lütfen aşağıdaki haftalık dergiye abone olunuz:
The Economist

Sınavlar ve Ödevler
Ara Sınav
Final (Tarih açıklanacaktır)
Kısa Ödev (Film gösterisi)
Katılım ve Kısa Sınavlar

%35
%45
%5
%15

Bu derste bir ara sınav ve bir final yapılacaktır. Ara sınav, yaklaşık olarak dönemin
ortasında yapılacak ve o güne kadar işlenmiş bütün konuları kapsayacaktır. Final ise
kümülatiftir; yani dönem boyunca işlenen tüm konuları içerecektir.
Bunların dışında bir tane kısa ödev yazılacaktır. Yazacağınız ödev, Thirteen Days (2000)
adlı filmi seyretmek ve derste öğrendiğiniz kavram ve teorileri filmle birleştirerek bir
makale yazmaktır. Bu kısa ödevin 12 font, çift aralıkla yazılması ve en fazla 2 sayfa
olması gerekmektedir.
Notunuzun %20’sini derse hazırlığınız, katılımınız (Dersteki mevcudiyetiniz değil,
katılımınız) ve habersiz kısa sınavlardan alacağınız notlar belirleyecektir. Her
öğrenciden o haftanın konusunun okumalarını yaparak derse gelmeleri beklenmektedir.
Zaman zaman habersiz kısa sınavlarla derslere hazırlık yapıp yapmadığınız sınanacaktır.
Ayrıca her ders o haftanın teorik yaklaşımlarını güncel uluslararası ilişkiler konularına
bağlayan tartışmalar yapılacaktır. Bu tartışmalarda sizden, derste işlenenler, The
Economist’ten haftanın en önemli olayları ve okumalarınızdan yararlanarak anlamlı
katkılar yapmanızı bekleyeceğim.
Üniversite kuralları gereğince her ders yoklama alınacaktır. Her derse katılım zorunludur.
Derse gelemeyecek iseniz, nedenleriyle birlikte, bana e-postayla bildirmenizi rica ederim.
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Not Skalası
Notlar
Katsayı

AA
BA BB
CB
CC
DC
DD
FF
4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,00
Sayısal Karşılığı 90-100 85-89 75-84 70-74 60-69 55-59 50-54 0-49

Telafi Sınavı ve Ödevlerin Geç Teslimi
Ciddi sağlık problemleri ve yakın ailenizdeki ölümler dışında bu dersin sınavları için
telafi verilmeyecektir. Eğer sınavlara gelmenize engel çok ciddi bir hastalığınız var ise
bir devlet hastanesinden alacağınız doktor raporunu sınavdan önce bana ulaştırırsanız
telafi sınavı mümkün olabilir. Ölüm durumlarında gazetede ölüm ilanı ya da ölüm
sertifikası istenecektir. Bu iki durum dışında telafi sınavı kesinlikle verilmeyecektir,
sormayınız. Bu kurallar final sınavı için de geçerlidir.
Ödevlerin geç teslimi durumunda, geç kalınan her gün için notunuzdan %20 ceza
kesilecektir.

Sınıf Đçi Kurallar
1. Lütfen sınıfa girdiğinizde cep telefonunuzu kapatınız ve çantanıza koyunuz.
Telefonla konuşmak, kısa mesaj atmak ya da herhangi bir şekilde telefonla
oynamak yasaktır.
2. Sınıfta yemek yemek, konuşmak gibi türlü rahatsız edici davranışlarda
bulunmayınız.
3. Sınıfa zamanında geliniz ve ders bittikten sonra ayrılınız. Eğer erken çıkmanız
gerekecekse bana önceden haber veriniz.
4. Sınıfta ders esnasında gazete veya herhangi bir başka yayın okumayınız.
5. Dizüstü bilgisayarınızı sadece not almak için gerekli ise açınız. Bilgisayarı not
almaktan başka bir amaç için kullanmayınız (Oyun oynamak, web kullanmak
v.b.)

Akademik Etik ve Kopya Çekme
Akademik etik bir üniversitenin en önemli prensiplerindendir. Öğrencilerin işlerinin
tamamı dürüstçe araştırılmalı, üretilmeli ve sunulmalıdır. Başka bir ifade ile yazdığınız
her sınav, ödev veya yaptığınız tüm sunumlar sadece ve sadece kendinize ait olmalıdır.
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Öğrencinin sınavlarda kopya çekmesi veya ödevlerde intihal (‘aşırma’) yapması halinde
öğrenciye dersten FF notu verilecek ve gerekli disiplin işlemlerinin (okuldan 1-2 yarıyıl
ya da tamamen uzaklaştırma) başlatılması için üniversite yönetimine haber verilecektir.
Daha fazla bilgi için:
http://www.etu.edu.tr/mevzuat/YOK_yuksekogretim_kurumlari_ogrenci_disiplin_yonet
meligi.doc

Görüşme Saatleri
Ders programlarındaki yoğunluk sebebiyle herkese uyan bir görüşme saati bulmak
zordur. Bu yüzden dersle ilgili sorularınızı sormak için benden e-posta ile randevu
alınız. En kısa zamanda sorularınızı cevaplamaktan memniyet duyacağım.

Ders Programı

Hafta 1:
Giriş: Temel Kavramlar
Uluslararası ilişkiler nedir
Uluslararası ve devletlerarası ilişkilerin üç ana prensibi: güç, tercihler, algılar
Devlet, ulus-devlet, egemenlik, dış politika, iç politika, ulusal çıkar, kişisel çıkar
Uluslararası sistem
Okuma: Bueno de Mesquita (BdM): s. 1-21

Hafta 2:
Uluslararası Sistemin Evrimi ve Modern Siyasal Đktisat Tarihi
Uluslararası Đlişkiler ve Modern Siyasal Đktisat Tarihi
Westphalia Andlaşması
Kolonici güçler, genişlemecilik siyaseti, ticaret
Avrupa uyumu, güç dengesi politikaları
Kapitalizm, komünizm, faşizm

Okuma: BdM s. 22-52
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Hafta 3
Teori nedir
Teoriler nasıl değerlendirilmelidir
Bilimsel metot
Belitler, değişkenler, hipotezler, testler
Uluslararası ilişkilerde analiz birimi sorunu
Okuma: BdM s. 52-83
BdM s. 198-207

Hafta 4
Uluslararası Đlişilerde Temel Araştırma Yöntemleri ve Yaklaşımlar
Geleneksel analiz yöntemi
Davranışsalcılık
Pozitivist yöntem
Post-pozitivizm
Okuma: BdM s. 52-83
BdM s. 198-207

Hafta 5
Dış politika
Dış politika kararlarının alınması
Dış politikanın stratejik doğası
Dış politika kararlarını incelemede kullanılan teknikler: oyun teorisi, beklenen fayda
teorisi
Okuma: BdM s. 84-116

Hafta 6
Uluslararası Đlişkilere Kuramsal Yaklaşımlar I:
Realizm
Neorealizm
Liberalizm
Marksizm
Đnşacılık
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Okuma: BdM s. 117-156

Hafta 7
Uluslararası Đlişkilere Kuramsal Yaklaşımlar 2:
Realizm
Neorealizm
Liberalizm
Marksizm
Đnşacılık
Okuma: BdM s. 175-179

Hafta 8
***Ara Sınav (Ders saati dışında)***
Uluslararası ilişkilere grup ve karar alma yaklaşımları
Çıkar grupları, diplomasi, bürokrasi, standart operasyon prosedürleri
Asıl-vekil sorunu (Principal-agent problem)
Stratejik perspektif, politik ve kişisel motivasyolar, aldırmazlık eğrileri
Okuma: BdM s. 157-197

Hafta 9
Uluslararası ilişkilerde gücün tanımı
Uluslararası ilişkilerde güç kullanmanın yöntemleri: ikna, ödül, ceza ve zorlama.
Uluslararası ilişkilerde gücü ölçmenin yöntemleri
Güce dayalı güvenlik politikaları: Đttifaklar ve silahlanma politikaları
Okuma: BdM s. 233-262
BdM s. 528-539 ve s. 615-621
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Hafta 10
Uluslararası hukuk, tarihsel gelişimi ve işlevi
Uluslararası rejimler ve normlar
Okuma: BdM s. 484-527

Hafta 11
Uluslararası organizasyonlar: Kuram, çeşitleri, yapıları ve işleyişleri
Birleşmiş Milletler ve NATO
Okuma: BdM s. 484-527

Hafta 12
Film gösterisi: Thirteen Days (2000)
Ödev: Đzlediğiniz filmle dönem boyunca işlediğimiz konuları birleştiren ödevinizi bu
hafta yazmanız gerekmektedir.

Dikkat:
Dönem Sonu Sınavı Nisan Ayında Yapılacaktır.
Tarih ve Zaman Belirlenince Duyurulacaktır.

Şu an beklenmemekle birlikte, bu programdaki her husus dönem içinde
değişebilir.
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