
 

 

ULUSLARARASI İLİŞİKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

KUR TANIMLARI 

1) Uluslararası İlişkiler  Teorileri: Bu derste; Uluslararası ilişkiler teorilerinin temel özellikleri ve 

ana tartışma başlıkları öğretilecektir. Uluslararası ilişkiler teorilerinin temsilcilerini tanıtılacaktır. 

Her teorinin bir diğeri ile ilişkisi ve kendine özgü sosyal ve tarihsel bağlamı içerisinde nasıl bir 

gelişim gösterdiği analiz edilecektir. Uluslararası ilişkilerin analizinde kullanılan anahtar kavramlar 

(örneğin; güvenlik, savaş, devlet, devlet-dışı aktörler, norm, düzen vs.) öğretilecektir. Düşünce 

üzerine düşünme yeteneğinin gelişimi için gerekli olan temel bilgileri verilecektir. 

2) Diplomasi Tarihi: 20. Yüzyılda Uluslararası Sistem: Bu derste; 20. yüzyıla yön veren önemli 

tarihsel gelişmeler incelenmektedir. Tarihi hadiseler, birbirinden kopuk tek tek olaylar şeklinde 

değil, sistemik analiz çerçeveleri içerisinden ele alınmaktadır. 20. yüzyılı inşa eden fikirler ve 

maddi kuvvetler etkileşim halinde analiz edilerek diplomatik ilişkilerin bilimsel bir perspektiften 

anlaşılması sağlanmaktadır. 

3) Türk Dış Politikasında Seçme Konular: Bu derste; öncelikle Türk dış politikasının temel 

krakteristikleri tarihsel bir perspektif çerçevesinde ele alınmaktadır. Daha sonra da, Türk dış 

politikasına yön veren ilkelerin izi önemli olgular ve bölgeler üzerinde sürülmektedir. Türk dış 

politikasının küreselleşme ve bölgeselleşme eğilimleri karşısında kendini konumlandırışı ile Orta 

Asya, Ortadoğu, Avrupa, Çin, ABD, Afrika gibi bölgelerle kurulan ilişkilerin niteliği 

incelenmektedir. 

4) Uluslararası İlişkilerde Orta Asya: Bu derste; özellikle ekonomi alanındaki atılımlarıyla dünya 

sistemi içerisindeki konumunu her geçen gün daha fazla tahkim eden Orta Asya bölgesinin 

uluslararası ilişkileri incelenecektir. Bölge ülkeleri, yakın çevrelerindeki büyük güçlerle, diğer 

bölgesel komşularıyla ve bölge dışındaki önemli ülke ve güçlerle dinamik bri ilişkiler ağına 

sahiptir. Bu ilişkiler, bölgeyle ilgili akademik çalışmalar merkeze alınarak bilimsel çerçevelerin 

içinden ele alınacaktır.  

5) Uluslararası Hukukta Güncel Meseleler: Uluslararası İlişkiler Disiplininin önemli sac 

ayaklarından biri olan Uluslararası Hukuk, dinamik gelişmelerin sahnesidir. Küreselleşme ve 

bölgeselleşme süreçleri, gittikçe daha karmaşık hale gelen sınır aşırı çatışmalar, küresel bir olgu 

olarak dünya gündemine oturan göç... gibi bir çok dinamik, uluslararası hukuku da etkilemektedir. 

Bu derste öğrenciler, uluslarası hukuk alanında tartışılan aktüel konuları inceleme, yeni eğilimleri 

ve yaklaşımları öğrenme imkanını bulacaklardır. 

6) Güvenlik Çalışmalarında Seçme Konular: Güvenlik Çalışmaları, Uluslararası İlişkilerin son 

dönemdeki en dinamik alanlarından biridir. Küreselleşme ve bölgeselleşme süreçleri, ekonomiden 

kültüre, hayatın pek çok sahasını etkisi altına alırken güvenlik alanında da daha önce benzerine 

rastlanmamış yeni soru ve sorunları gündeme taşımıştır. Bu derste, güvenlik çalışmaları 



literatüründen yeni ve klasik tehdit kategorileri ile bunlar karşısında üretilen cevapları/bakış 

açılarını içeren seçme konular incelenecektir. 

7) Ortadoğu ve Orta Asya'da Dini Radikalizm ve Terör: Bu derste; dinin kutsallarını 

araçsallaştırarak siyasi/ideolojik/askeri hedefleri için kullanan örgütler, bu örgütlerin söylemleri ve 

oluşturdukları tehdidin boyutları incelenecektir. Ortadoğu ve Orta Asya’yı önemli faaliyet 

alanlarından biri olarak gören terör örgütlerinin, bu bölgelerde yaşanan kimi sorunları da kullanarak 

hedef kitleleri radikalleştirme yöntemleri de ele alınacak konular arasındadır. 

8) Amerikan Dış Politikasında Seçme Konular: ABD, sahip olduğu güç ve kapasite ile uluslararası 

ilişkilerin muhtelif alanlarında hegemonik nitelikte bir aktör olma özelliğini korumaktadır. Bu 

derste; Amerikan dış politikasının temel özellikleri, ilkeleri ve önemli aktüel meseleleri 

incelenecektir. Öğrenciler, Ortadoğu’dan Orta Asya’ya ABD’nin izlediği dış politikanın temel 

karakteristiklerini öğrenecek ve Amerikan elitleri arasında dış politikanın temel parametreleri 

üzerine yürütülen başlıca tartışmalardan haberdar olacaklardır. 

9) Uluslararası İlişkiler ve Yükselen Asya’nın Aktörleri: Bazı akademisyenler tarafından 

“küreselleşme sonrası” dönem olarak nitelenen günümüz uluslararası ilişkilerinin en göze çarpan 

özelliklerinden biri, çok merkezlilik eğilimidir. Büyük güçlerin yükselişleri, dünya düzenini 

yeniden şekillendirmektedir. Asya kıtası, sözkonusu büyük güçlerin serpildikleri ana coğrafi 

bölgedir. Bu derste; Rusya, Çin, Hindistan, Japonya gibi güçlerin yükselişlerinin günümüz 

uluslararası ilişkileri üzerinde meydana getirdiği etkiler analiz edilecektir. 

10) Uluslararasi İlişkilerde Avrupa: Avrupa, gerek üzerinde yükseldiği tarihsel birikim ve zenginlik, 

gerekse de on yıllardır devam eden bütünleşme süreçlerinin katkısıyla dünya politikasına etki eden 

önemli aktörlerden biri olma özelliğini korumaktadır. Bu derste; hem ileri gelen Avrupa ülkelerinin 

ulusal dış politikaları hem de AB çatısı altında oluşturulmaya çalışılan dış politika anlayışının telem 

özellikleri incelenecektir. 

11) Uluslararası İlişkilerde Ortadoğu: Ortadoğu, tarihi-kültürel dokusu, coğrafi konumu, sahip 

olduğu stratejik değeri haiz doğal zenginlikleri vb sebeplerle dünya siyasetinin odağında yer alan 

bölgelerden biridir. Bu derste; Ortadoğu’yu önemli kılan bölgesel dinamikler, bölge içinden güçler 

arasındaki ilişkiler ve küresel oyuncuların bölgeye nüfuz etme stratejileri aktüel gelişmelerin 

ışığında bilimsel bir perspektiften incelenecektir. 

12) Araştırma Yöntemleri: Bu derste; Sosyal Bilimlerde yaygın olarak kullanılan araştırma 

yöntemleri öğrencilere öğretilecek, bu sayede program çerçevesinde verilen derslerle ilgili ödev, 

proje vb.’lerini bilimsel  kriterlere uygun biçimde hazırlama imkanına kavuşmaları sağlanacaktır. 


