
DOKTORA PROGRAMI 

* Doktora programının eğitim dili Türkçedir. 

* Öğrenciler, güz döneminde zorunlu “Bilgi Kuramları ve Yöntembilim” dersine 

ek olarak 3 seçmeli ders ve bahar döneminde 4 seçmeli ders alarak iki 

dönemden 4’er ders olmak üzere toplam 8 ders almak zorundadırlar. 

 

GÜZ DÖNEMİ 

Bilgi Kuramları ve Yöntembilim (7.5 AKTS) 

Bu derste sosyal bilimlerdeki farklı yöntem yaklaşımlarına temel oluşturan bilgi 

kuramları incelenirken, yöntembilimiyle araştırma teknikleri arasındaki ilişkiler 

ile araştırma yöntemlerindeki güncel tartışmalar karşılaştırmalı olarak ele 

alınmaktadır. Bu bağlamda derste antropoloji, sosyoloji, siyaset bilimi ve 

uluslararası ilişkiler alanında yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar hakkında 

bilgi verilmektedir. 

Uluslararası İlişkiler Teorileri (7.5 AKTS) 

Bu dersin amacı Uluslararası İlişkilerde teorik yaklaşımları değerlendirmektir. 

Bu bağlamda derste realizm (klasik ve neo-realist), idealizm (klasik ve neo-

liberal), eleştirel teori, yapısalcılık, post-modernizm, feminizm ve normatif 

yaklaşım gibi önemli Uluslararası İlişkiler kuramları üzerinde durulmaktadır. 

Küresel Çevre Politikaları (7.5 AKTS) 

Bu ders küresel çevre sorunları ve politikasının eleştirel bir analizini yapmayı 

amaçlamaktadır. Derste küreselleşme ve çevresel değişim arasındaki ilişki, çevre 

sorunlarına karşı geliştirilen uluslararası politikalar, uluslararası çevre rejimleri 

ve kurumlar, küresel çevre politikasında rol oynayan aktörler ve güçler 

incelenmektedir. 

Avrupa Çalışmaları (7.5 AKTS) 

Bu ders başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere Avrupa ülkeleri arasında bugüne 

kadar kurulan farklı uluslararası örgütlerin gelişimini ve ilgilendikleri ana 

konuları ele almaktadır. Bu kapsamda dersin temel amacı Avrupa 

bütünleşmesinin geçirdiği evreleri anlamak ve AB’nin ve Avrupa ülkelerinin 

günümüz dünya siyasetinde oynadığı rolleri analiz etmektir. 

Karşılaştırmalı Dış Politika (7.5 AKTS) 



Bu dersin amacı dış politika kavramının karşılaştırmalı olarak analizinin 

yapılmasıdır. Bu bakımdan derste dış politika kavramının tarihsel gelişiminin 

yanı sıra farklı teorik yaklaşımların dış politika kavramını nasıl ele aldığı 

incelenmektedir. 

Türkiye’de Siyasal Yaşam (7.5 AKTS) 

Bu ders kapsamında, özellikle 1980 sonrası Türkiye’deki siyasal gelişmeleri 

anlamaya yönelik olarak, Anayasal düzenlemeler, siyasal kültür, devlet-toplum 

ilişkisi, parti sisteminde parçalanma, siyasal partiler, milliyetçilik ve siyaset, 

İslam ve siyaset, kimlik politikaları, ordu-siyaset ilişkileri, küreselleşme ve 

siyaset gibi belirli başlıklar ele alınmaktadır. 

 

BAHAR DÖNEMİ 

Sivil Toplum (7.5 AKTS) 

Bu ders genel olarak dünyada, özel olarak ise Türkiye’de sivil toplum 

kuruluşlarının doğuşunu ve gelişimini incelemektedir. Sivil toplum kavramının 

geçirdiği tarihsel süreç ve demokrasi ile bağlantısının gözler önüne serilmesi 

dersin odak noktasını oluşturmaktadır. Kavramsal-kuramsal ve uygulama 

düzeyinde gerçekleşecek olan bu dersin öğrencilere farklı bir perspektif 

kazandırması amaçlanmaktadır. 

Küreselleşme Çağında Milliyetçilik (7.5 AKTS) 

Bu ders milliyetçiliğin tarihsel evrimi ile ulus-devlet/azınlıklar/etnisitenin 

siyasallaşması üzerinde durmaktadır. İlgili kavramsal çerçevenin tanıtılmasına 

ilave olarak son dönemde azınlık hakları, vatandaşlık olgusu ve küresel 

düzlemde ulus-devlete yönelen sorgulamalar gibi konular tartışılmaktadır. 

Ayrıca milliyetçiliğin ve ulus devletlerin ortaya çıkışının tarihsel perspektif 

içinde değerlendirilmesi, küreselleşmenin milliyetçilik üzerindeki etkilerinin 

analiz edilmesi ve özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Batı 

dünyasında ve Türkiye’de gelişen devlet-azınlık ilişkilerinin incelenmesi 

amaçlanmaktadır. 

Güvenlik Çalışmaları (7.5 AKTS) 

Bu dersin amacı güvenlik çalışmaları ile ilgili ayrıntılı kuramsal bilgi vermek ve 

söz konusu kuramlar aracılığıyla önemli küresel politika olgularını analiz 

etmektir. Derste ele alınacak temel konular arasında güç kavramı ve geleneksel 

güvenlik; insan güvenliği yaklaşımı; güvensizleştirme eylemi ve sosyal 

konstrüktivizm; eleştirel, post-pozitivist ve feminist güvenlik yaklaşımları; 



güvenlik kavramı ile çevre sorunları, bulaşıcı hastalıklar, göç ve siber-tehdit 

arasındaki ilişkiler; savaşın özelleştirilmesi ve insani müdahale/haklı savaş yer 

almaktadır. 

Devlet, Toplum ve Siyaset (7.5 AKTS) 

Bu derste devlet, toplum ve siyaset arasındaki karmaşık ilişkiler tarihsel ve 

teorik bir perspektiften tartışılmaktadır. Bu bağlamda devlet merkezli teoriler ile 

toplum merkezli teorilerin yaklaşımları karşılaştırmalı olarak analiz edilmekte 

ve özellikle siyaset sosyolojisi ile tarihsel sosyolojinin devlet-toplum arasındaki 

sınırlarara ilişkin ana argümanları kapsamlı bir biçimde değerlendirilmektedir.  

Küresel Yönetişim (7.5 AKTS) 

Bu dersin amacı 21. yüzyılda dünya politikasını şekillendiren küresel yönetişim 

olgusunu uluslararası ilişkiler teorileri çerçevesinde kavramsal ve pratik 

boyutuyla değerlendirerek anlamlandırmaya çalışmaktır. Bu amaçla ders 

kapsamında 2000’li yıllarda dünya siyasetine yön veren yükselen güçler, orta 

ölçekli güçler, yeni çok taraflılık, insan hakları, insani müdahale, koruma 

sorumluluğu, sivil toplum, güvenlik, toplumsal cinsiyet gibi olgular kuramsal ve 

pratik boyutuyla analiz edilmektedir.  

Göç Çalışmaları (7.5 AKTS) 

Bu ders küresel bir olgu haline gelen “uluslararası göç” ile bu konunun diğer 

küresel sorunlarla kurduğu karmaşık bağlantıları anlamayı ve analiz etmeyi 

amaçlamaktadır. Ders kapsamında göç ve göçmenlik, sığınma, mültecilik, 

güvenlik, refah, toplumsal cinsiyet, entegrasyon, uluslararası politikalar/rejimler 

ve küreselleşme gibi kavramlar farklı perspektiflerden değerlendirilerek analiz 

edilmekte ve tartışılmaktadır. 

Jeopolitik (7.5 AKTS) 

Bu dersin amacı “jeopolitik” bilim dalının doğuşu ve gelişimi çerçevesinde 

coğrafya ile dünya siyaseti arasındaki ilişkiyi tartışmaktır. Mackinder, Mahan, 

Haushofer ve Spykman gibi klasik jeopolitiğin önde gelen kuramcılarının 

fikirlerinin yanı sıra Fukuyama, Huntington ve Brzezinski gibi yazarların daha 

güncel jeopolitik düşünceleri ders kapsamında ele alınmaktadır. Derste ayrıca 

coğrafya ile siyaset arasındaki güçlü ilişkiye yeni bir kuramsal çerçeve sunan 

“eleştirel jeopolitik” de incelenmektedir. 


