İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders Tanımları
Zorunlu Dersler
PSIR 101
Siyaset Bilimine Giriş
(3,0,0,3,5)
Siyaset başta olmak üzere devlet, iktidar, demokrasi gibi siyaset biliminin temel
kavramlarının tanıtılması, incelenmesi ve sınıflandırılması. Tarihten günümüze siyasal
ideolojilerin ve siyasal sistemlerdeki yansımalarının tartışılması. PSIR 102 „Siyasal
Kurumlar‟ dersinin ön-koşuludur.
PSIR 102
Siyasal Kurumlar
(3,0,0,3,5)
Devlet yönetiminin temel işleyişinin, kurumlarının ve örgütlerinin tanıtılması. Dünya
çapındaki belli başlı siyasal yapılar ile düzenlerin ayırt edilmesi. Siyasal yönetimler ile
süreçlerinin temel ilkelerinin kavranması.
Ön Koşul: PSIR 101
PSIR 111
Uluslararası İlişkiler Tarihi I
(3,0,0,3,5)
Avrupa'nın siyasal, toplumsal, iktisadi ve kültürel tarihinin, 1648 Vestfalya Anlaşması'ndan
1914 Birinci Dünya Savaşına kadar bir zaman aralığında sunumu. Aydınlanma Çağı, Fransız
Devrimi, İtalya ve Almanya'nın birleşmesi ve değişen güç dengeleri ve genel hatlarıyla
modern devlet sisteminin oluşumu gibi Avrupa modernleşme tarihinin temel meselelerinin
çalışılması.
PSIR 112
Uluslararası İlişkiler Tarihi II
(3,0,0,3,5)
I. Dünya Savaşı‟ndan günümüze uluslararası sistemi şekillendiren militarizm, faşizm,
milliyetçilik, çift-kutuplu dünya, nükleer silahlanma, Berlin Duvarı‟nın yıkılması,
uluslararası terörizmin yıkıcılığı, cemaatçi ve kavmiyetçi yaklaşımların yükselişi gibi
gelişmelerin tartışılması.
PSIR 182
Akademik Yazıma Giriş
(3,0,0,3,3)
Akademik metinleri anlayabilme, planlı bir şekilde konuşabilme, ve akademik metin
yazabilme becerilerinin geliştirilmesi. Ders karşılaştırmaya, ikna etmeye, sınıflandırmaya ve
sebep-sonuç ilişkisi kurmaya yönelik denemelerin ve araştırma ödevlerinin yazımı. MLA,
APA gibi akademik yazım stillerinin tanıtılması.
PSIR 201
Siyasal Düşünceler Tarihi
(3,0,0,3,5)
Eflatun, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Mill ve Marx gibi düşünürlerin temel
kuramlarının orijinal metinlerinden çalışılması. Adalet, toplum ve devlet kuramlarının
sınıflandırılması ve karşılaştırılması.
PSIR

202

Çağdaş Siyasal İdeolojiler

(3,0,0,3,5)
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20.yüzyıla damgasını vuran temel siyasi ideolojilerin incelenmesi. Totaliter ideolojilerin
doğuşu ve etkilerinin tartışılması.
PSIR 211
Uluslararası İlişkilere Giriş
(3,0,0,3,4)
Uluslararası sistem, iktidar, güç dengeleri, anarşi, güç kavgası, güvenlik, ulusal çıkar,
güvenlik açmazı, karşılıklı bağımlılık, yumuşak denge, daimi barış ve uluslararası kuruluşlar
gibi kavramların tanıtılması, kuramsal ve tarihsel gelişimlerinin incelenmesi.
PSIR 212
Uluslararası İlişkiler Kuramları
(3,0,0,35)
Başta realizm olmak üzere uluslararası sistem ve aktörlerini inceleyen kuramların
tanıtılması. Neo-realizm, liberalizmden, toplumsal inşaacılık, eleştirel teori, post-modernizm
ve feminizm gibi daha güncel uluslararası ilişkiler kuramlarına kadar tüm yaklaşımların
temel savlarının, kavramlarının ve yöntemsel farklılıklarının derinlemesine incelenmesi.
PSIR 221
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
(3,0,0,3,5)
Farklı siyasal sistemlerdeki siyasal kurumlar, siyasi süreçler, toplumsal tercihler, siyasal
kültür ve önem taşıyan siyasi gelişmelerle ilgili olarak aşinalık kazandırılması ve bunların
karşılaştırılması. Örnek çalışmalar olarak sanayileşmiş demokrasiler olarak adlandırılan
siyasal sistemlere ek olarak, eski komünist siyasal sistemler ve Latin Amerika, Afrika, Asya
ve Ortadoğu siyasal sistemlerinin incelenmesi.
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PSIR 302
Çağdaş Siyasal Düşünceler
(3,0,0,3,5)
Liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm, milliyetçilik, anarşizm, faşizm, feminizm,
ekolojizm, dinsel köktencilik, çok-kültürcülük konularında farklı fikir ve yaklaşımların
tanıtılması. Bu ideolojilerin Türk siyasal hayatını nasıl şekillendirdiğinin irdelenmesi.
PSIR 305
Siyaset Sosyolojisi
(3,0,0,3,5)
Devlet, toplum ve birey arasındaki ilişkinin analizi. Küreselleşme, milliyetçilik, kimlik,
devlet, sivil toplum, vatandaşlık, benlik, bireyselleşme ve demokrasi konularının
tartışılması.
PSIR 311
Uluslararası Siyasette Temel Konular
(3,0,0,3,6)
Soğuk Savaş‟ın bitiminden günümüze uluslararası siyaseti etkileyen önemli kavram ve
kurumların incelenmesi. Toplumlar için evrensel barış ve adalet kavramlarına yönelik
iddiaları olan ideolojiler olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınması. Çatışma ve güvenlik
kavramlarını yanında insani boyut üzerinde de durulacaktır.
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PSIR 331
Uluslararası Kuruluşlar
(3,0,0,3,5)
Uluslararası örgütlerin kurulmasındaki temel idealler ve kuramsal temel yanında onların
uluslararası ilişkiler ve dünya politikalarındaki rollerinin incelenmesi. Uluslararası
kuruluşların tarihi, amaçları, teşkilatı, karar verme süreçleri, liderleri, işlevleri, son
dönemdeki faaliyetleri, etkinlikleri ve performansları ile ilgili bilgiler yanında yapılan
eleştirilere değinerek örgütlerin derinlemesine irdelenmesi.
PSIR 332
Avrupa Birliği
(3,0,0,3,5)
AB tarihi, bütünleşme süreci ve bütünleşme kuramlarının tanıtılması. AB‟de politika yapma
süreçleri ve AB‟nin ana politikaları detaylı biçimde incelenecektir. Avrupa bütünleşme
sürecindeki demokrasi açığı, meşruiyet ve kamuoyu gibi temel konuların ele alınması.
PSIR 341
Türk Siyasal Hayatı I (Tanzimat – 1980)
(3,0,0,3,5)
Türk modernleşmesinin, siyasal ve toplumsal dönüşümlerin incelenmesi.
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PSIR
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PSIR 360
Türk Dış Politikası (1919 – 1990)
(3,0,0,3,5)
Türkiye‟nin İkinci Dünya Savaşı‟nda ve Soğuk Savaş kutuplaşmasında geliştirdiği
politikalar, Türk-Yunan İlişkileri, Kıbrıs sorunu ve AB üyeliği beklentisi gibi, Türk Dış
Politikasının temel konularının, bunların evriminin, birbirlerine olan etkilerinin, 1919-1990
dönem aralığında ele alınması.
PSIR 361
Türk Dış Politikasında Güncel Konular
(3,0,0,3,5)
Soğuk Savaş sonrası Türk dış politikasının karşılaştığı temel sorunlar, konular ve trendlerin
tanıtılması. Türk dış politikasının tarihsel olarak yaşadığı temel eğilimler ve paradigmalar
yanında kilit karar vericiler ve aktörleri üzerinde durularak, Türkiye‟nin, Rusya ve
Kafkasya, ABD, Avrupa Birliği ve Yunanistan ile olan ilişkilerinin ele alınması. Ayrıca,
Türkiye-Ortadoğu ilişkileri, güvenlik, enerji politikaları konularında farklı görüşlerin
tartışılması.
PSIR 392
Toplumsal Sorumluluk
(3,0,0,3,4)
Kişinin kendisine, ailesine, topluma ve çevreye karşı sorumlulukları, değer yargıları,
mesleki etik ilkeleri, kurumsal sosyal sorumluluğunun tartışılması ve uluslararası bağlamda
bu alanda yer alan sözleşmelerin incelenmesi.
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PSIR

480

Siyaset Biliminde Uygulamalı Araştırma

(3,0,0,3,7)

Siyaset bilimi veya uluslararası ilişkiler alanında bir araştırma konusu belirlenmesi, hipotez
kurup seçilen konuyla ilgili araştırma yapılması ve akademik bir metin yazılması.
Bölümiçi Seçmeli Dersler
PSIR 401
Etnisite ve Kimlik
(3,0,0,3,5)
Bireysel, etnik, ulusal aidiyetlere dayalı yada toplumsal cinsiyet gibi kimliklerin farklı
seviyelerde ve her gün dünyayı nasıl şekillendirdiğinin incelenmesi. Kimlik ve etnisite
kavramlarının hem kuramsal açıdan hem de örnek vakalarla tartışılması.
PSIR 402
Milliyetçilik Kuramları
(3,0,0,3,5)
Milliyetçilik kuramlarının karşılaştırmalı ve eleştirel olarak ele alınması ve derinlemesine
incelenmesi. Gündelik hayattan savaşlara, dünyayı etkileyen milliyetçilik ideolojisinin
doğuşu ve devam eden gücünün tartışılması.
PSIR 404
Kimlik Oluşum Süreçleri
(3,0,0,3,5)
Geçmişte „batı dünyasını‟ ele geçirdiği kadar bugünkü dünyayı da yönlendirdiği görülen
„kabile‟, „etnisite‟ ve „ulus‟ kavramlarına dair sağlam bir kavrayış ve geniş bir bakış açısı
kazandırılması. Sürekli değişim ve dönüşüm içinde olan bu terimlerin özel (veya yerel,
sosyal) sonuçlarını ve tarihsel kökenlerinin incelenmesi.
PSIR 405
Din ve Siyaset
(3,0,0,3,5)
Dinin toplumdaki ahlaki işlevselliği ön plana çıkarılarak, tanımlanması ve teorik konulardan
sonra dinlerin küresel bir çerçevede ele alınması. Laiklik ve laikleşmenin tanımı, din ve
kimlik siyaseti, din ve siyasi meşruiyet, siyasi düzenlerde dinsel işlevsellik ve aşırı dincilik
kavramlarının incelenmesi. Siyasi iddiaya haiz dinlerin yükselişi, din ve küresel
demokratikleşme, din ve çatışma konuları, terörizmin küresel boyutunun tartışılması.
PSIR 406
İslam ve Siyaset
(3,0,0,3,5)
İslam‟ın Türkiye ve dünyada değişen sosyal şartlar karşısındaki konumu, sosyo-ekonomik
farklılaşma sürecindeki ideolojik amaçlar için dini düşüncenin araçsallaştırılması, değişime
bir tepki olarak dinin politikleşmesi ve ulusal kültürde önemli bir yeri olan dini inanç,
semboller ve figürlerin siyasal olarak kullanılmasının incelenmesi.
PSIR 407
Ortadoğu’da Toplumsal Cinsiyet
(3,0,0,3,5)
Ortadoğu‟da kadın ve siyaset çalışmalarını yakından incelenmesi amacıyla kadınların
toplumsal ve siyasi yaşama katılımlarını doğrudan etkileyen yaygın söylem, ideoloji ve
sosyal pratiklerin tanıtılması. Şarkiyatçı bakış açısından, sömürgecilik sonrası yaklaşıma
Ortadoğu kadınının temsili, laik modernleştiren devletin vitrini olarak kadın, bölge
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devletlerinde kadınların toplumsal, yasal ve siyasi koşulları, toplumsal ilişkiler ve kadın
kimliğinin inşası, namus cinayetleri, savaş ve çatışmanın kadınların yaşamlarına etkileri gibi
konuların tartışılması.
PSIR 408
Savaş ve Barış Okumaları
(3,0,0,3,5)
Harp ve barışa temel kuramsal yaklaşımların, demokrasi ve harp, “Ulusalcılık, etnisite ve
harp”, “uluslararası kuruluşların etkileri” üzerine organize edilen ve çalışılan temel konular;
ve, değişen uluslararası sistemde süregelen harp ve barış olgusunun incelenmesi.
PSIR 409
Sivil – Asker İlişkileri
(3,0,0,3,5)
Kuramsal açıdan sivil asker ilişkileri ile ilgili olarak güç, profesyonellik ve ideoloji
faktörlerinin sentezi. Sivil kontrol çeşitleri ve “objektif sivil kontrol dengesi” konsepti,
çeşitli ulusal deneyimler zemini üzerine ana sivil asker ilişki kalıplarının inşası, farklı
ülkelerde mevcut sivil asker ilişkileri arasındaki sistemsel ve yapısal farklılıkların
açıklanması.
PSIR 410
Diplomasi: Dış Politikanın Uygulanışı
(3,0,0,3,5)
Diplomasinin ana yaklaşımları ve uygulamada çıkan sorunların tartışılması. Bu bağlamda,
kuramsal okumalar ve dış politikanın yönlendirilmesine etkisi.
PSIR 411
Jeopolitik
(3,0,0,3,5)
Jeopolitik süreçleri ortak bir kuramsal temelde ve gelecekteki gelişmeler çerçevesinde
incelemek. Uygulamada çıkan sorunların tartışılması.
PSIR 412
Sistem Kuramı ve Düşüncesi
(3,0,0,3,5)
Özellikle açık sistemlerde kurulu düzenlerin bozulup dağılması (entropi), düzensizliklerin
düzen üretmesinin (negatif entropi) tartışılması.
PSIR 413
Büyük Güçler Diplomasisi
(3,0,0,3,5)
Dünya diplomasi tarihinin oluşumunda büyük güçlerin yürüttükleri siyasetin yönlendirici
etkileri.
PSIR 414
Değişen Bağlamlarda Terörizm
(3,0,0,3,5)
Uluslararası terörizmin teori ve pratiği hakkında analiz seviyesinde bilgi vermek. Terörizmin
anlaşılması, iç ve dış politikada etkileri ve terörle mücadele yöntemlerinin incelenmesi.
PSIR 415
Dış Politika Analizi
(3,0,0,3,5)
Belirli bir ülke siyasetinden bağımsız olarak dış politika karar süreçlerinin incelenmesi.
Mikro ve makro aktörlerin rollerinin, iç siyasal dinamiklerin etkileri yanında uluslararası
sistemin koşullandırdığı siyasal davranışların anlaşılması.
PSIR

417

Diplomatik Protokol

(3,0,0,3,5)
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Dışişleri memurları tarafından kullanılan iletişim teknikleri ve biçimleri hakkında
öğrencilerin bilgilendirilmesi. Sofra adabı, hitabet, selamlama, giyim düsturu gibi hayatın
her alanında gerekli olan bazı becerilerin kazandırılması.

PSIR 420
Karar Alma ve Yasama Yöntemleri
(3,0,0,3,5)
Çeşitli devlet ve devletlerarası kurumlarda yasama ve karar alma süreçlerinin ele alınması.
Bu kapsamda, belediye meclisleri, il genel meclisleri, ulusal meclisler ve uluslar arası
örgütlerdeki yasama ve karar alma mekanizmalarının karşılaştırmalı incelenmesi.
PSIR 421
Demokrasi Kuramı ve İnsan Hakları
(3,0,0,3,5)
İnsan haklarının günümüz dünyasında önemini ve etkisini, temel kavramlarını, uluslararası
planda tarihi gelişimini, insan hakları koruma sistemini, bu alanda gerçekleşen ilerlemeyi,
sivil toplum kuruluşlarının rollerini ve Türkiye'de insan haklarının durumunun aktarılması.
PSIR 422
Karşılaştırmalı Demokrasi Pratikleri
(3,0,0,3,5)
Karşılaştırmalı siyaset alanının tarihçesi, temel metodolojik tartışmaların irdelenmesi ve
karşılaştırmalı çalışmalarda kullanılan temel okumaların tanıtılması. Devlet-toplum
ilişkilerini karşılaştırmalı bir bakış ile analizi. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki
demokrasi pratiklerine odaklanarak, demokrasinin tarihsel kökenleri ve gelişimi
karşılaştırmalı bir perspektifle, güncel tartışmalarla desteklenerek incelenmesi.
PSIR 433
AB-Türkiye İlişkileri
(3,0,0,3,5)
Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri üzerine analitik ve kuramsal bir bakış açısı sunulması.
Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkilerinin tarihsel gelişimi hakkında genel bilgiler vererek
başlar ve kimlik sorunu üzerinde çözümleyici tartışmalar yapılması. Farklı kuramsal bakış
açılarından Avrupa Birliği genişleme süreci incelenir.
PSIR 434
Avrupa Birliği Siyaseti Semineri
(3,0,0,3,5)
İnsan hakları, tarım, ortak güvenlik ve dış politika, göç gibi konulardaki AB politikalarının
tanıtılması. AB içi karar mekanizmalarının, ulusal çıkar ve ulus-ötesi idealler arasındaki
çekişmenin etkilerinin incelenmesi.
PSIR 436
Uluslararası Çatışmaların Çözümleri
(3,0,0,3,5)
Uluslararası alanda farklı çatışma vakalarının incelenmesi. Müzakere ve arabuluculuk
yoluyla, çatışmadan çözümlemeye geçişin yöntemlerinin aktarılması.
PSIR 437
Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kriz Çözümü
(3,0,0,3,5)
Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine, bu ilkelere ulaşılmada kullanılan yöntemlere ve BM
Güvenlik Konseyi‟nin karar alma yöntemlerinin tanıtılması. BM‟nin uluslararası krizlere
yaklaşımı, kriz çözümü teorisi çerçevesinde incelenmesi. Uluslararası ihtilafın çözüm
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araçları ışığında, BM‟nin Kıbrıs, Balkanlar ve Afrika gibi kriz bölgelerine müdahalesi ve
kriz çözümündeki başarısının tartışılması.
PSIR 439
Küreselleşen Dünyada Uluslararası Göç
(3,0,0,3,5)
Küresel göç ve mülteci sorununun hem güvenlik hem de bir insan hakları meselesi olarak
incelenmesi.
PSIR 441
Türk Düşünce Tarihi
(3,0,0,3,5)
Osmanlı‟dan günümüze düşünsel akımların tanıtılması. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin
belli başlı düşünürlerinin, yaşadıkları dönemlere referansla temel savlarının orijinal metinle
üzerinden tartışılması.
PSIR 442
Türk Siyasal Hayatında Temel Konular
(3,0,0,3,5)
Cumhuriyetin ideolojik, siyasal, sosyal ve ekonomik temellerini oluşturan ilkelerin analizi.
Türk burjuvazisinin ortaya çıkışı, Türkiye‟deki sivil-askeri ilişkiler, Türkiye‟de siyasal
İslam, devlet ve sivil toplum, Türkiye‟de milliyetçilik, Türkiye‟de siyasal partiler ve oy
verme davranışı gibi konuların derinlemesine irdelenmesi.
PSIR 443
Güncel Siyaset Tartışmaları
(3,0,0,3,5)
Türkiye‟nin ve dünyanın güncel siyaset konularını tartışılması. Siyaset bilimi ve
uluslararası ilişkiler müfredatı içinde yer alan kuramsal bilgilerin, güncel olayların
yorumlanması ve tartışılmasında uygulanması.
PSIR 444
Türkiye’de Siyasal Partiler
(3,0,0,3,5)
1908 İkinci Meşrutiyet ilanından itibaren Türkiye‟de siyasal partiler, parti sistemi ve
seçimlerinin ele alınması. Türkiye‟deki siyasal partilerin parti organizasyonu, ideolojisi ve
seçim bölgesi de bu kapsamda incelenecektir.
PSIR 459
Amerikan Dış Politikası
(3,0,0,3,5)
Amerikan İç Savaşı‟ndan beri ülkenin dış politikasını yönlendiren dış ve iç dinamiklerin
incelenmesi. „Amerika nasıl uluslararası hegemon bir güç olmuştur? Amerikan başkanlarının
dış politikaya etkileri nelerdir? Ekonominin yanında dış politikayı şekillendiren kültürel,
dini ve ideolojik faktörler hangileridir?‟ gibi soruların yanıtlanması.
PSIR 463
Türk-Yunan İlişkileri
(3,0,0,3,5)
Türkiye ve Yunanistan arasındaki siyasi, beşeri ve coğrafi sorunların değişik yönleriyle
tartışılması.
PSIR 464
Kıbrıs Sorunu
(3,0,0,3,5)
Kıbrıs sorununun tüm boyutlarıyla ele alınması. Çatışmanın tarihsel arka planı ile
incelenmesi ve Yunan-Türk ilişkilerine etkisinin tartışılması.
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PSIR 465
Ortadoğu ve Türkiye
(3,0,0,3,5)
Türkiye‟nin Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerindeki devamlılık ve değişimin irdelenmesi. 19232015 arası Türkiye-Ortadoğu ilişkileri incelenirken, yerel-bölgesel-uluslararası faktörlerin
ilişkileri şekillendirmedeki etkilerini değerlendiren, hem tarihi hem de analitik ve
yorumlayıcı yaklaşımların kazandırılması.
PSIR 471
Medya ve Siyaset
Medyanın toplum ve siyaset üzerindeki etkilerinin tahlil edilmesi.

(3,0,0,3,5)

PSIR 473
Uluslararası İşletme ve Siyaset
(3,0,0,3,5)
Çağdaş Uluslararası İşletme konularının tanıtılması. Uluslararası işletme terimleri ve
kavramlarına dair bir kavrayış geliştirmek ve uluslararası işletmede siyasetin rolünün
incelenmesi.
PSIR 491
Staj
(3,0,0,3,5)
Öğrenciler kamu ya da özel sektörde kazandıkları staj deneyimlerini, devamlarını ve çalışma
deneyimi esnasında elde ettikleri becerileri gösterir bir dosya teslim etmeleri koşuluyla ders
kredisine çevirebilmektedirler.
Bölgesel Seçmeli Dersler
PSIR 450
ABD’nde Toplum ve Siyaset
(3,0,0,3,6)
Kuruluşundan günümüze ABD‟nin siyasal, tarihsel ve sosyolojik sorunlarının tanıtılması.
ABD‟nin tarih algısı, küresel siyasette kendisini nasıl gördüğü gibi konuların işlenmesi.
Amerikan rüyası ve kendine özgülüğünün yanı sıra özgürlük, kendi kendini yönetme,
bireyselcilik, sınırlı hükümet, eşitlik ve din ideallerinin incelenmesi. Bu ideallerin, ırk
temelli ve cinsel eşitlik, serbest piyasa ekonomisi, göç ve sınır güvenliği kavramları üzerinde
etkisinin ve dünyaya nasıl tanıtılacağının ele alınması.
PSIR 451
Kafkasya ve Orta Asya’da Toplum ve Siyaset
(3,0,0,3,6)
Kafkasya ve Orta Asya‟ya ilişkin toplumsal ve siyasi konuların işlenmesi. Kırgızistan,
Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi devletlerin iç yapıları
ve uluslararası etkilerinin tanıtılması.
PSIR 452
Çin Halk Cumhuriyeti’nde Toplum ve Siyaset
(3,0,0,3,6)
Çin, büyüyen ve hiç eksilmeyen iş gücüyle küresel bir güç olarak var olmaktadır. Çin
medeniyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti siyasetini, kültürünü, tarih ve felsefesinin tanıtılması.
PSIR 453
Latin Amerika’da Toplum ve Siyaset
(3,0,0,3,6)
Latin Amerika siyasetinin tarihi ve sosyal temellerini anlayabilmek amacıyla; Avrupa göçü
öncesi dönem ve sömürgecilik döneminin geride bıraktığı miras, bağımsızlık savaşları, ulus
ve devlet inşası süreçleri, siyasal kurumsallaşma, rejim değişiklikleri ve bölgede benimsenen
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kalkınma stratejilerinin incelenmesi. Latin Amerika‟da solun yükselişi, yeni anayasacılık,
uyuşturucu savaşları ve geçiş dönemi adaleti uygulamaları gibi bölge siyasetinin güncel
konuların tartışılması.
PSIR 454
Ortadoğu’da Toplum ve Siyaset
(3,0,0,3,6)
Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Ortadoğu ve Pers imparatorluklarının bulundukları
topraklarda ortaya çıkan çok sayıdaki Ortadoğu ülkesinin devlet kurma süreçlerinin, ve
sosyo-ekonomik yapılarının incelenmesi. Modern Ortadoğu‟da devlet oluşum süreçlerine ve
özellikle de devlet-toplum ilişkisinin gelişmesine sömürge döneminin ne gibi miraslar
bıraktığı meselelerinin analizi. Bölge devletlerinin çoğunun kuruluşlarından bu yana
yaşadıkları ve hala da, Arap Baharı tecrübesinin gösterdiği gibi, yaşamakta oldukları siyasi
meşruiyet ve otorite krizlerinin tartışılması.
PSIR 455
Balkanlar’da Toplum ve Siyaset
(3,0,0,3,6)
Berlin Kongresi sonrası Balkanlar‟daki siyasal ve tarihsel sorunların sunumu. Milliyetçi
hareketlerin yükselişi ve müteakip çatışmalar, II. Dünya Savaşı sonrası sosyalist dönem ve
komünizm sonrası demokrasiye geçiş konularının ele alınması. Özellikle 1990 sonrası
Yugoslavya‟nın dağılması, Bosna-Hersek ve Kosova‟daki bağımsızlık hareketleri ve Avrupa
Birliği karşısında güncel durumun değerlendirilmesi.
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