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Ders Kodu SUU539TL
Ders İsmi
Uluslararası İlişkilerde Araştırma Teknikleri ve Etiği I
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Bu derste, yüksek lisans düzeyinde bilimsel bir araştırmada izlenmesi gereken sürece ilişkin
temel basamakların üzerinde durulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede dersin ilk kısmında
bilimsel araştırma ve yazma teknikleri ana çizgileriyle ele alınmakta ve öğrencilere bilimsel
bir araştırmanın oluşturulduğu kuramsal ve yöntemsel zemin, varsayım ve değişkenlerin
önemi, araştırma tekniklerinin belirlenmesi, örneklemin seçilmesi, araştırma sorularının
oluşturulması konularında gerekli bilgiler verilmesi hedeflenmektedir.
Ders Kodu SUU537TL
Ders İsmi
Orta Asya'da Siyasal Sistemler
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Bu dersin temel amacı, hem Sovyet hem de Sovyet sonrası dönemde Orta Asya'daki siyasi
gelişmelerin anlaşılmasını sağlamaktır. Bu çerçevede derste bağımsız Orta Asya
Cumhuriyetlerinin (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan) her
birinin özgüllüğü ve başlıca etnik gruplar arasındaki ilişki tartışılacak ve Orta Asya kavramı bir
bölge olarak değerlendirilecektir. Ayrıca din, dil, klan ve bölgesel faktörlere dayalı kimlik
sorunları karşılaştırmalı bir çerçevede tartışılarak öğrencilerin, politik sistemin evrimi, geçiş
sorunları, ulus inşası ve tüm bölgedeki demokratikleşme süreci ile ilgili bilgi edinmelerini
sağlanacaktır.
Ders Kodu SUU515TL
Ders İsmi
Dünya Politikasında Avrasya
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Bu dersin amacı bölgesel gelişmeleri analiz etmek ve eski Sovyetler Birliği'nin güvenlik
politikaları seçimlerinde uzun vadeli eğilimleri vurgulamaya çalışmaktır. Ayırıca büyük güç
rekabeti, etnik milliyetçilik ve çatışma yönetimi konuları üzerinde durulacak ve devlet
politikalarından alt devlet oyuncularına ve ulusötesi meselelere kadar çeşitli düzeylerde
güvenlik ikilemleri tartışılacaktır. Bunların yanı sıra Rusya, Orta Asya ve Kafkasları içeren
bölgesel güvenlik komplekslerine özel önem verilecektir.
Ders Kodu SUU517TL
Ders İsmi
Uluslararası Ekonomi Politikası
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Bu ders, ekonomi ile politikanın etkileşimi üzerine temel kavram ve teorileri ele almaktadır.
Devletlerin piyasalardaki rolünün yanı sıra piyasalar üzerine farklı iktisadi düşünce ekolleri de
incelenecektir. Derste ayrıca, çevre, enerji, toplumsal cinsiyet gibi farklı alanlardaki güncel
sorunlar iktisadi bakış açısından değerlendirilecektir.
Ders Kodu SUU519TL

Ders İsmi

Rus Dış Politikası
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Bu dersin amacı Soğuk Savaşın sona ermesinden bu yana Rusya’nın dış ve güvenlik
politikasının gelişimini incelemektir. Bu bağlamda, Rus dış politikasının tarihsel temelleri,
entellektüel kaynakları, araçları ve hedefleri ile formülasyon mekanizmaları analiz edilecektir.
Ayrıca, uluslararası arenadaki büyük aktörlerle Rusya arasındaki etkileşim araştırılacak ve bu
kapsamda Rusya’nın son yirmi yıldaki dış politikasına etki eden bölgesel ve küresel gelişmeler
ile birlikte Rusya'nın “Yakın Çevre” politikalarına odaklanılacaktır.

Ders Kodu SUU521TL
Ders İsmi
Uluslararası Hukukta Seçilmiş Konular
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Bu ders için lisans seviyesinde bir uluslararası hukuk dersi alınmış olması önem arz
etmektedir. Ders genel itibarıyla uluslararası hukuk sisteminin oluşmasında anahtar rol
oynamış son iki yüzyılın örnek olaylarından seçilmiş ‘case studies’ incelemesi şeklinde
ilerlemektedir. Derste amaç öğrenciye kural öğretmek yerine bu kuralları ortaya çıkaran
siyasi atmosferin resmini çizmektir. Uluslararası hukukun teorisi ve realitenin neden
birbirinden ayrıştığı, hukukun zamana bağlı değişkenliği, ihkak-ı hak ile hukuk ilişkisi örnek
olayların arka planını oluşturmaktadır.
Ders Kodu SUU529TL
Ders İsmi
Siyaset Teorisinde Özgürlük ve Adalet
T
U
3
0

L
0

Kr
0

ECTS
6

Özgürlük ve adalet siyaset teorisinin iki temel kavramı olarak nitelendirilir ve güncel politik
teorinin ahlaki temellerini oluşturur. Bu ders öğrencilerin özgürlük, eşitlik, gerçeklik, adalet,
kamu malı, haklar ve yükümlülükler gibi politik felsefenin ana kavramlarıyla tanışmalarını ve
modern politik teorinin zıtlık içeren kavramları olan eşitlik ve adalet hakkında derinlemesine
bilgi sahibi olmalarını amaçlar.
Ders Kodu SUU525TL
Ders İsmi
Küreselleşme ve Güvenlik Politikaları
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Güvenlik çevresinin tarihsel düzlemde geçirdiği dönüşümü irdeleyen dersin ilk bölümünde
güvenlik kavramı ve güvenliğe yönelik temel teorik yaklaşımlar ele alınacaktır. Dersin ikinci
bölümünü teşkil eden Soğuk Savaş sonrası yeni dönem çerçevesinde ise, günümüze ışık
tutacak temel güvenlik meseleleri tartışılacaktır. Terörizm, siber güvenlik, insani güvenlik,
sınıraşan suç örgütleri, çevre, kitle imha silahları öncelikli olarak analiz edilecek küresel
güvenlik konuları arasında yer almaktadır.
Ders Kodu SUU527TL
Ders İsmi
Türkiye'nin Ortadoğu Politikası
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Ders, modern ve çağdaş Ortadoğu siyasetini ilgili teorilere, tarih ve vaka çalışmalarına
bakarak inceler. Ders bölgenin politik sistemlerine, bölgesel ve uluslararası ilişkilerine,
çatışmalarına, politik ekonomisine, milliyetçilik ve İslamcılık gibi “kimlik politikalarına”
bakarak, bölge ile ilgili politik, ekonomik ve kültürel yönleriyle ilgili derinlemesine bir anlayış
sağlar. Ders sırasıyla şu konuları inceleyecektir; (i) Orta Doğu siyasetine yaklaşımlar: temel
kavramlar, teoriler ve konular; (ii) bölgesel devletler sistemi ve küresel boyutlar; (iii) Orta
Doğu'da dış politika yapımı: karşılaştırmalı bir çerçeve; (iv) devlet-toplum ilişkileri: Soy,
Sınıf, Cinsiyet, Monarşi, Askeri Kontrol, İdeoloji ve Bürokrasi; (v) İslamcılık, Milliyetçilik,
Petrol, Su, Zenginlik, Güç, Göç, Çatışma gibi kilit bölgesel konular: örnek olay incelemeleriyle
(Arap-İsrail Çatışması, İran-Irak savaşı, Körfez Savaşları, Cezayir İç Savaşı, terörizm).
Ders Kodu SUU535TL
Ders İsmi
Avrupa Birliği Entegrasyonu
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Bu ders, Avrupa entegrasyon sürecini ve siyasetini, Avrupa Topluluğu’nun ortaya çıkışını,
gelişimini ve ulusüstü bir yapıya dönüşümünün teorik ve tarihi altyapısını anlatmaktadır.
Bunun yanında, derste ekonomik entegrasyon, para birliği, siyasi birlik, Avrupa Birliği
(AB)’nin genişlemesi, AB antlaşmaları, AB kurumları ve AB politikaları gibi birçok konu temel
olarak ele alınacaktır. Bu ders, AB’nin tarihsel gelişim sürecine bir giriş olarak, kuruluşunu, 10
yıllık sürelerde geçirdiği evrimi inceleyerek son revize Antlaşma olan Lizbon Antlaşması ile
şuanki durumunu ve karşı karşıya olduğu problemleri irdelemektedir.

II. YARIYIL/BAHAR
Ders Kodu SUU540TL
Ders İsmi
Uluslararası İlişkilerde Araştırma Teknikleri ve Etiği II
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"Uluslararası İlişkilerde Araştırma Teknikleri ve Etiği I" dersinin devamı niteliğinde olan bu
derste veri toplama, veri kaynaklarının seçimi, veri çözümlemesi ve araştırmanın yazılması
süreçlerine ağırlık verilmektedir. Dersin sonunda, öğrencilerin tez, proje ve makale gibi
bilimsel nitelikli bir çalışma yapabilecek düzeye gelmesi hedeflenmektedir.
Ders Kodu SUU514TL
Ders İsmi
Küresel Politikada Asya-Pasifik
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Bu derste en temel amaç küreyi Pasifik Okyanusu’nun batısını merkeze alacak şekilde
haritaya aktarıp okumaya çalışmaktır. Merkezinde Çin’in okyanusa bakan yüzü olan bir dünya
resmi çizmek, okyanusun iki yakasının ortak tarihçesini ve dönüşümünü anlamak, Soğuk
Savaş sonrasında yeniden şekillenmekte olan dünya jeopolitiği içinde bu bölgenin konumunu
tespit etmek dersin hedefleri arasındadır. Ders boyunca uluslararası ilişkilerin ana akım teorik
ekolleri ışığında alt jeopolitik alanların (Kuzeydoğu Asya, Hint alt kıtası, Hindiçini, Okyanusya,
Kuzey Amerika ve Çin) iç dinamikleri incelenmekte, ana aktörlerin değişmekte olan grand
stratejileri üzerine okumalar yapılmaktadır.
Ders Kodu SUU516TL
Ders İsmi
Kamu Diplomasisi ve İletişim
T
U
3
0

L

Kr
3

ECTS
6

Günümüz uluslararası ilişkilerinde, uluslararası kamuoylarını ve gündemi etkileme becerisi
önemli bir diplomatik faaliyet alanına dönüşmüş ve bu anlamıyla da kamu diplomasisi dış
politikanın vazgeçilmez unsurlarından birisi haline gelmiştir. İletişim ve haberleşme
teknolojilerindeki gelişmeler, insanlar arası ilişkilerin çok katmanlı ve çok boyutlu bir hale
dönüşmesi, etkinliği ve kapsamı genişleyen yeni medya, sosyal medya ağları, ülkelerin diğer
ülke vatandaşlarına yönelik kamu diplomasisi faaliyetlerini bir zorunluluk haline
getirmektedir. Hemen hemen her ülkede var olan kamu diplomasisi kurumları bu
zorunluluğun bir yansımasıdır. 1960’larda ortaya çıkışından bu yana büyük değişimler geçiren
kamu diplomasisi, devletlerin uluslararası toplumla ilişki kurma, onları bilgilendirme ve etki
üretip yönlendirme faaliyetlerinin ötesinde devlet dışı aktörlerin ve hatta bireylerin etkili
olabildiği bir alan haline dönüşmüş durumda. Bu derste kamu diplomasisinin kavramları,
yaklaşımları, tarihçesi, gelişimi ve propaganda, yumuşak güç, halkla ilişkiler, kültürel
diplomasi gibi diğer kavramlarla ilişkileri ve farklılıkları incelenecek, Türk ve diğer ülke kamu
diplomasi örnekleri detaylarıyla tartışılacaktır.
Ders Kodu SUU518TL
Ders İsmi
Karşılaştırmalı Sosyal Politikalar
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Bu derste ulusal ve uluslararası bağlamda ülkelerdeki sosyal risklerin ve refah politikalarının
nasıl yönetildiğinin karşılaştırmalı bir incelemesi yapılmaktadır. Refah devletlerinin ve
bunların sosyal politikalarının kuramsal ve ampirik gelişmeler ışığında çözümlemesini yapan
bu ders; sosyal politikaların kuramsal ve pratik temel noktalarını ortaya çıkarmayı,
farklılaştıkları ve ortaklaştıkları örüntüleri açıklamayı amaçlamaktadır.

Ders Kodu SUU520TL
Ders İsmi
Türkiye'nin AB Entegrasyonu Süreci
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Dersin amacı, Türkiye-AB ilişkileri hakkında açık ve analitik bir anlayış geliştirilebilmesini
sağlamak üzere, ilişkilerin farklı (siyasi, ekonomik ve hukuki) boyutları arasındaki etkileşimi
analiz etmektir. Güncel meseleleri kavrayabilmek ve değerlendirebilmek için iki taraf
arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Ders kapsamında ayrıca, TürkiyeAB ilişkilerindeki güncel sorunlar ve özellikle katılım görüşmeleri sürecinde ortaya çıkan kritik
gelişmeler hakkında tartışmalar yürütülecektir.
Ders Kodu SUU522TL
Ders İsmi
Milliyetçilik ve Orta Asya Politikaları
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Bu dersin temel amacı, öğrencilerin milliyetçilikle ilgili temel kavramları, teorileri ve bunların
Orta Asya bölgesel politikalarında ne şekilde işlerlik kazandığını kapsamlı bir düzeyde
kavramalarını sağlamaktır. Derste öğrencilerin, gerek Sovyetler Birliği'nin yıkılışından sonraki
dönemde bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerini gerekse Orta Asya bölgesi üzerinde
etkisi olan diğer bölgesel ve küresel aktörleri, hem iç siyaset hem de dış siyaset ve
uluslararası ilişkiler bağlamında analiz edebilecek hale gelmeleri hedeflenmektedir.
Ders Kodu SUU524TL
Ders İsmi
Uluslararası İlişkilerde Teorik Yaklaşım
T
U
3
0

L

Kr
0

ECTS
6

Bu dersin temel amacı, öğrencilerin temel Uluslararası İlişkiler teorilerini kapsamlı bir
düzeyde kavramalarını sağlamaktır. Bu minvalde, uluslararası ilişkilerde klasik ve çağdaş
teorilerin analizi yapılacak, devletin ortaya çıkışı ve temel kanunlarının, normların ve
rejimlerin şekillenmesini sağlayan global sistem içindeki siyasi, ekonomik, etnik, dini ve diğer
inanç sistemlerinin veya felsefi yaklaşımların rolü kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Bu
teoriler kısaca, realism, neorealizm, normativizm, liberalism, neo-liberalizm, İngiliz okulu,
Marxizm, eleştirel teori, Frankfurt okulu, sosyal inşaacılık, feminism, postyapısalcılıkpostmodernizm, postkolonyalizm, yeşil teori, tarihsel sosyoloji ve küreselleşme teorileridir.
Ders Kodu SUU528TL
Ders İsmi
Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler
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Küreselleşme kavramı 1980’lerden itibaren uluslararası ilişkiler literatürüne yoğun bir şekilde
konu olmaktadır. Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından uzmanlar bu kavramı farklı yönleriyle
ele almıştır. Bu derste söz konusu metinler ortak temalarıyla sınıflandırılarak her hafta başka
bir tema üzerinden tartışılmaktadır. Ürünlerin ve insanların dolaşımının ve iletişim
teknolojilerinin hızlanması gibi gelişmeler fikirlerin de hızlı yayılmasını tetiklemiştir. Tam da
bu noktada dersimizde küreselleşme siyasal iktidarın değişimi, ekonomik bütünleşme
süreçleri, küresel kültür yerel kültür etkileşimi ve müdafaa hareketleri gibi normatif bağlamda
incelenmeye tabi tutulmaktadır. Normatif bağlamda küreselleşen insan hakları hareketleri ile
beraber egemenlik, vatandaşlık, azınlıklar, mülteciler ve çevre gibi konularının bir rejim
haline gelmesi süreçleri dersimize konu olmaktadır.

Ders Kodu SUU530TL
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Türk Siyasal Hayatı
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Bu derste İkinci Meşrutiyet’ten günümüze modern Türkiye’de siyasal kurumların gelişimiyle
birlikte siyasal kültürün oluşumu incelenmektedir. Türk modernleşmesi, aydınlar ve
bürokratlar üzerinden incelenmekte, imparatorluğun düşünsel ve siyasal mirasının
cumhuriyetle devamlılık arz edişi takip edilmektedir. İlk anayasacılık hareketi, 1908’ten
itibaren 1921, 1924, 1960, 1980 anayasaları ve 2010 referandumuna kadar önemli yasa
değişiklikleri ele alınarak modern Türkiye’de siyasal sistemin şekillenişi ve siyasal kurumların
gelişimi ele alınmaktadır. Bu bağlamda sivil-asker ilişkileri, çok partili dönemde ana akım
siyasal partilerin kitleselleşmesi, köyden kente göç gibi önemli sosyolojik değişimler,
muhafazakar, milliyetçi ve İslamcı cereyanların Türk siyasetinde etkin hale gelmesi ve ortanın
solu gibi söylemlerin ve siyasetlerin yükselmesi konuları tartışılmaktadır.

