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ilk basklsl 1978 yllmda yaymlanan Uluslararasl Politika: jzkeler, Kavram
lar, Kurumlar ba§hkll kitap, Uluslararasl ili§kiler egitimine yonelik, 
kuramsal <;:en;;eveye dayah, geni§ kapsamh ilk ders kitaplanndan birisi
dir. Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakultesinde ogretim uyesi 
olan kitabm yazan Mehmet Gonlubol, Uluslararasl ili§kiler disiplininde 
davram§salo akImm realizmi ele§tirileriyle onemli Ol<;:ude a§mdudlgl 
ve one <;:lkhgl bir donemin ardmdan, bu akImm, ozellikle karar alma 
yakla~nmmm etkisiyle uluslararasl politikamn 1/ gu<;: mod eli" <;:er<;:eve
sinde anlahlmasmm eksik oldugunu one surmu§ ve kitabml da bu 
<;:er<;:eveye oturtmaya <;:ah§ml§tlr. 

Gonliibol'a gore, "devletlerin dl§ davram§larma yon veren i<;: etken
leri bilmeden, dunya ger<;:eklerinin saghkh bir <;:ozumlemesi yapllama
yacagl gibi, tum dunya sisteminin belli bir tarihsel donemdeki durumu 

, Ara~hrma CCirevlisi, Ankara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii Uluslararasl ili~kiler 
Anabilim Dah. 
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UI. USLARARASlili~KILER 

bilinmeden, devletlerin dl~ davram~larmm nedenlerini ger<;eklere en 
uygun bi<;imde anlatabilmek olanagl da yoktur"(s. 9). Giiniimiizde bile 
goz ardl edilebilinen butiir bir yakla~lm 1970'li Yillar Tiirkiyesinde 
disiplin <;ah~anlan ve ogrencileri a<;lsmdan onemli bir farkmdahk ola
rak kabul edilmelidir. Buna kar~m, bu degerlendirmenin Tiirkiye ko
~ullan i<;in yaplldlgl, genel olarak disiplindeki ge1i~meler a<;lsmdan 
baklldlgmda bu durumun"geriden takip etme"nin otesinde olmadlgl 
da gozardl edilemez. 

"Uluslararasl Politika Konusunun Kapsaml" ba§hgl altmda "Eger bir 
ki§i bir devletin veya genel olarak devletlerin uluslararasl c;evreye kan;a 
davram~l He bu davram§m hangi ko~ullar altmda olu~tugunu inceli
yorsa, bu ki§inin dl~ politika ile ilgilendigini soyleyebiliriz. Aym ki§i, 
bu devletin ya da genel olarak devletlerin dl~ davram~larma kar~l diger 
devletlerin tutumlanm ve tepkilerini de inceliyor ya da daha genel bir 
bic;imde iki veya daha fazla devlet arasmdaki kar~lhkh ili§ki siirecini ele 
ahyorsa, bu ki§inin uluslararasl politika ile ilgilendigi soylenebilir"(s: 
28) belirlemesiyle Gonliibol, dl~ politika ve uluslararasl politika arasm
daki aynmm abarhlmamasl gerektigini de belirtmekte, birinin eksikli
ginin uluslararasl ili§kileri anlamada/ aC;lklamada eksiklige yol ac;aca
gml vurgulamaktadlr. Bu, bir baklma kitabm ic;eriginin oturdugu te
melleri aC;lkllyor goriinmektedir. Uluslararasl ili~kileri "iilke slmrlanm 
a§an ve hiikiimetler, halklar ve devlet-dl~l kurulu~lar arasmdaki tiim 
ili~kileri ic;ine alan kapsamh bir deyim ... "(s. 29) olarak tammlayan 
Gonliibol'un kuramsal c;erc;eveye sahip bir uluslararasl politika ve 
uluslararasl politikadan baglmslz ele almmamasl gerektigini dii~iin
diigii dl~ politika analizi kitabl yazmak amaCl ile kitabm c;erc;evesi 
uyumludur. Fakat, bu noktada uluslararasl politika ve dl~ politika 
analizinin aym c;erc;eve ic;erisinde ele almmasmm dogrulugu da tart1§
mall goriinmektedir. <::iinkii, her ikisi de <;ok geni§ slmrlara sahip nite
likte disiplinin iki alt dah olan uluslararasl politika ve dl§ politika 
analizini tek bir kitap ya da tek bir t;;ert;;eve ic;inde ele almak slmrlan
dlrmalara neden olmu~tur. 

Bu baglamda, "Uluslararasl Politika'mn incelenmesi" ba~hgml ta§l
yan ilk boliimde realizm, Markst;;l yakla~lm ve uluslararasl sistem 
yaklaf,nmlm ele alan Gonliibol, ardmdan gelen iit;; boliimde "Devletlerin 
Ba~hca Dl§ Politika Arat;;lan", "Devletlerin DI~ Politika Giidiileri" ve 
"Devletler Arasl ili~kilerin Aldlgl Bit;;imler" ba~hklan altmda dl~ poli
tika iizerine odaklanml~hr. Son boliimde ise "Uluslararasl Sistemi 
Geli§tiren Ogeler" ba§hgl altmda, uluslararasl hukuk, giit;; dengesi, 
silahslzlanma ve silahlann smlrlandlnlmasl ve son olarak uluslararasl 
orgiitler konulan ele ahnml§t1r. 
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Tiirkiye'de Uluslararasl Politika Kitaplart 

Kitapta konular buyuk oranda somut ornek olaylar ~en;evesinde 
anlahlmll}, anlah Soguk Sava~ doneminin etkisiyle daha <;ok Sovyet ve 
Amerikan dl~ politikalan uzerine oturtulmu~tur. Konularm somut olgu 
ve olaylar yoluyla ele ahnmasl, ozellikle ogrend baklmmdan kolay 
anla~llir olmasml saglaml~sa da, kavramsal <;er~eveyi slmrlandlrmll}tIr. 

ilk basklsl 1989 yllmda yaymlanan "Uluslararasl Politika ve Dl~ Po
litika Analizi" ba~hkh, istanbul Universitesi ogretim uyesi Faruk 
Sonmezoglu tarafmdan yazilan kitap Gonltibol'un kitablyla bir<;ok 
a<;ldan benzerlikler gostermektedir. Ba~hklandlrmalar ve genel <;er~eve 
baklmmdan iki kitap hemen hemen birbirinin aymdlr. 

Sonmezoglu kitabm ilk klsrmm II Uluslararasl Politikamn Temel So
runlarz" ba~hgl altmda, uluslararaSl politikada kavramsal sorunlar, 
temel aktor sorunu ve analiz duzeyleri alt ba~hklanyla kavramsal 
~er~eveyi olu~turacak flekilde yapllandlrmlfltlr. Diger boltimler 
Gonlubol'un ~er<;evesine benzer ~ekilde dl~ politika analizi odakh 
olarak, devletlerin dlfl politika ama<;lan, stratejileri ve ara~lan baflhklan 
altmda, fakat daha ayrmhh, kavramsal ~er~evesi daha geniI} ve ayn 
baflhklar olarak eklenen ornek olaylarla daha zengindir. "Devletlerin 
Th~ Politika Ortaml" ba~hgim taflIyan u~uncu k1S1mda devletlerin hem 
dlfl, hem de i~sel ~evresi ele almmakta, bu klslmda karar alma yaklm;a
mma ayn bir ba~hk altmda, daha geni~ bir bi~imde yer verilmektedir. 

Fakat, her ne kadar teorik temellere daha fazla aglrhk verilmi~ olsa 
da, Sonmezoglu'nun da amaCl ulusiararasl politika ve dl~ politika 
analizini anlatmakhr ve bu konularm tek bir kitapta ele almmaya ~ah
~Ilmasmm sozu edilen smlrlaylClhgl bu kitap i~in de soz konusudur. 

Gonlubol ve Sonmezoglu'nun kitaplarmm, 1990'h yIllarm ortalarma 
kadar Turkiye'de uluslararasl ili~kiler boltimu ogrencilerine kavramsal 
bir ~er~eve sunulmasml saglayabilecek en onemli, belki de yegane 
kitaplar oimasl Turkiye'de uluslararasl ili~kiler egitiminin buyuk 
orand a uiusiararasl politika, dl~ politika (daha <;ok da Turk dl~ politi
kasl) ve siyasi tarih temeline oturtuldugunun, salt "UluslararaSl ili~kiler 
teorisi/teorileri" ile ilgilenilmemi~ olundugunun bir gostergesi olarak 
gortilebilir. Bu iki uluslararasl politika kitabmm i~eriginin de ortaya 
koydugu gibi, teori uluslararasl politikaya "giri~" niteliginde ele alm
ml~hr. 

1990'11 Yillarda bu konuda, henuz yeterli olmasa da ciddi bir donu
~um yal}anmll}tIr. Yeni yaymlar bir yana, bu donul}um daha once ilk 
baskisl tamhlmaya <;ah~,nlan, Sonmezoglu'unun "Uluslararasl Politika ve 
DI!? Politika Analizi" kitabmm yerti baskllannda da kolayca 
farkedilebilmektedir. 
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ULUSlARARASllll~KiLER 

Kitabm 2000 yllmda yaymlanan ii<;iincii baskIsmda birinci klslmma 
"teori sorunlan" ba~hgl eklenmi~tir. Bu ba~hk altmda teori sorunlan ile 
uluslararasl i1i~kiler teorileri ve yakla~lmlan anlahlml~hr. Buntltn ya
mnda Soguk Sava~ somaSl donemin <;evre ve insan haklan gibi giincel 
konulan da kitaba eklenmi~ ve omek olaylar giincellenmi~tir. 

Uluslararasl i1i~kiler egitiminde teori konusunun 1990'11 Ylllarla bir
likte farkma vanlan eksikligini gidermede ilk ciddi <;aba, Atila Eralp 
tarafmdan derlenen, biiyiik oranda Ortadogu Teknik Universitesi 
ogretim iiyelerince yazIlmlg makalelerden olu~an, flDevlet, Sistem, 
Kimlik" ba~hkh kitaphr. Kitap, fI ... kuramsal yakla~lm ve tarh~malarm 
giincelin anla~Ilmasmda en onemli ara<; oldugu ... "(s: 10) inancl ve buna 
kargm fI ... iilkemizde ... kuramsal olamn soyut ve afaki olarak anlagllmaSl
nm" (8: 10) yanhr;;hgl diigiincesi temelinde, Tiirk<;e literarurdeki II onemli 
bir bor;;lugu doldurma" (s: 10) amaClyla yazllmlghr. 

Kitapta, Uluslararasl ili~kiler disiplininin ge<;irdigi evrim, disiplin
deki hem tarihsel, hem de kuramsal doniim noktalan olarak adlandm
labilecek bir slmflandlrma i<;inde ele alman teori ve yakla~l1mlar <;er<;e
vesinde anlatllmaya <;ah~Ilml~hr. Her doniim noktaSl ayn bir makale 
olarak ele almml~hr. flUluslararaSl iligkiler Oncesi"nden ba~layan 
makaleler, flPost-Yaplsalct Yaklaglmlar" baghglyla sona ermektedir. Bu 
baglamda kitap, disiplindeki en yeni yaklaglmlan da ele alarak konu 
baklmmdan <;ok kapsaylCldlr. Tiirk<;e literatiirdeki teori boglugunu 
doldurma amaclyla uyumlu olan bu kapsaylclhk, kitap bir uluslararasl 
ili~kiler teorileri fI ders kitabl" olarak degerlendirildiginde yeterli olma
maktadlr. Konulann ayn makaleler halinde, farkh yazarlarca yazilmig 
olmasl, uluslararasl iligkiler teorisiyle ilgili on bilgisi olmayan ogrenci
nin konular arasmdaki baglanhlan, ge<;igleri ya da siireklilikleri anla
masml gu<;legtirmektedir. Kitabm ders kitabi olmak gibi bir oncelikli 
amaCI yoktur ve yazarlar daha <;ok ortaya koyduklan goriigleri aka de
mik dunyaya yonelik olarak tarhgma/tamtma amacmdadir. Buna 
kar~lil kitabm Tiirkiye'de Ulusiararasl ili~kiler ogrencilerine ilk onerilen 
Tiirk<;e kaynaklardan birisi olmaya devam ettigi goz oniine almdlgmda 
eksikliklerinin gozardl edilmemesi gerektigini soylemek de yanhg 
olmayacakhr. 

Derleme bir <;ahgma olmaSI dolaylslyla Devlet, Sistem, Kimlik kitabl
nm gii<;liiklerini, 2000'Ii yIllarm ba~mda yaymlanan tek yazarh bir 
(Turk<;e) teori kitabi olarak Tayyar An'nm Uluslararasl jli~kiler Teorileri 
ba~hkh kitabi a~ml~ goriinmektedir. An'nm kitabmm Tiirk<;e literarurde 
Uiusiararasl ili~kiler teorileri konusunda ve belki daha da fazla olarak 
uiusiararasl ili~kiler egitimi a<;lsmdan onemli bir eksikligi gidermekte 
oldugu soylenebilir. 
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Turkiye'de Uluslararasl Politika Kitaplarz 

Kitabm dogrudan amaCI salt uluslararasl ilif?kiler teorileri ile bu teo
rHerin felsefl ve epistemolojik arka plamm anlatmakttr. Bu baglamda ilk 
bohimde oncelikle Uluslararasl ilif?kiler disipliniyle ili~kili olarak teori 
sorunu, epistemoloji tartlf?malan ele almarak daha sonraki boliimler 
i<;in bir altyapl oluf?turulmaya <;ahf?llmlf?hr. Teoriler her biri bir boliim 
baf?hgl olacak f?ekilde, <;atlf?maYI a<;lklayan, if?birligini a<;lklayan ve 
<;ah;;ma ve i;;birligi aynml yapmayan teorHer bi<;iminde bir slmflandlr
maya tabi tutulmuf?tur. Her bir leori, literatiirde genellikle izlenen bir 
yol olan, yarahCl ve onemli savunuculannm gorii;;lerinin a<;lklanmasl 
ve daha az da olsa yorumlanmasl bi<;iminde ele ahnml~hr. 

Kitap, bir ilk olmasmm da etkisiyle ele alman konu ba;;hklan bakt
mmdan doyurucudur. Fakat en onemli eksiklik, kitabm biitiinuyle 
geleneksel yakla~Hmlar iizerine odaklanmasl ve yaymlandlgl 2000'Ii 
yillarda emekleme donemini dahi a~ml~ olan ele~tirel ve postmodern 
yakla~lmlarm dl~anda blrakIlml;; olmasldlr. 

Buna kar;;m, tek bir kitaptan literatiirdeki biitiin bo~luklan doldur
masl beklenmesi de dogru olmayacakhr. Uluslararasl ili~kiler egiti
minde teori konusundaki bo;;luk daha fazla akademisyenin teoriye 
gerektigi degeri vermesi sonucu doldurulabilecektir. 

incelenen kitaplann tiimii Tiirkiye'de uluslararasl ili;;kiler egitimi 
perspektifinde degerlendirilmeye <;ah~dml;;tlr. Sonu<; olarak kitaplann 
<;er<;eve ve i<;eriklerine baklldlgmda, 1990'h Ylllann ortalarma kadar 
Tiirkiye'de uluslararasl ili;;kiler egitiminin kapsammda fI teori" konusu
nun ciddi bir bo;;luk olarak kaldlgl, bu yillardan giiniimiize bu bo~lugu 
doldurmak konusunda gosterilen <;abalann ise birer ilk adlm a~ama
smda kaldlgl soylenebilir. 
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