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REALİZM VS. İDEALİZM



REALİZME DÖNÜK ELEŞTİRİLER



REALİZMİN TEMEL DÜŞÜNÜRLERİ



LİBERAL DEVLET ANLAYIŞI



YORUMLAYICI ANLAYIŞ BİÇİMLERİ

Konstrüktizm: 
 UA ilişkilere dair fikir ve kavramlar asli özellikler değildir. Bunların kaynağı 

insandır. Dünyanın mevcut hali, devletlerin ve diğerlerinin nasıl olmasını 
istediklerinin yansımasıdır.

 Çıkış noktası, realistlerin ve liberallerin doğal karşıladığı aktörlerin çıkar ve 
kimliklerinin aslında gayet şekillendirilebilir olduğu ve değiştirilebileceğidir. 

 Konstrüktivistler, devletlerin çevrelerine sadece tepki vermediklerini, aynı 
zamanda dinamik bir ilişkiye girdiklerini savunurlar. 



YORUMLAYICI ANLAYIŞ BİÇİMLERİ

Feminizm:
 Dünya siyasetine cinsiyet gözlükleriyle bakılmasının gerekliliğini 

savunur. 

 Kadınların ua ilişkiler alanında göz ardı edilen siyasi, sosyal ve 
ekonomik rolleri hakkında bir kavrayış sunar.

 Ayrımcılık ve eşitsiz cinsiyet ilişkilerini ortadan kaldırarak kadınlar 
için eşitlik elde etmeyi amaçlar.



YORUMLAYICI ANLAYIŞ BİÇİMLERİ

Eleştirel Kuramcılar ve Postmodernistler:
 Epistemoloji: Bildiğimizi düşündüğümüz şeyleri nasıl bilir hale geldiğimize dair 

bir bilgi kuramıdır. Bilgiyi deneyimleyip geliştirmek için çeşitli yöntem ve 
metodolojiler benimsememize yol açan uğraştır.

Eleştirel Kuram:
 Teori pratikle ilişkili olmalıdır.

 Bilgi doğası gereği tarihsel ve politiktir.

Postmodernizm:
 Gördüklerimiz, gözlemlediklerimiz bizim kendi algımıza dayanır.

 Bu durum da önceki öğrenme biçimlerinden ve anladıklarımızdan etkilenir.

 Kullandığımız dil değerlerimizi yansıtır.



ULUSLARARASI SİSTEM

 Düzenli etkileşimle birbirine bağlı olan, benzer veya farklı varlıklardan oluşan ve bu 
etkileşim yoluyla diğer sistemlerden ayrılan topluluğa verilen isimdir.

 Hem devlet, hem de devlet dışı aktörlerden oluşan devletler arası sistemdir. 

 Örn; 
 AB: Ekonomik ve siyasi ilişkiler

 NAFTA: Daha büyük küresel sistemin bölgesel alt sistemleri

 Küresel sistemin ortaya çıkışının kesin tarihi?
 Kesin tarih belirlemek mümkün değildir.

 Ancak 2. DS sonrası gelişmeler önemli: ulaşım, iletişim, bilgi teknolojileri alanları

 Dört tip devlet sistemi vardır:

 Bağımsız, hegemonyacı, imparatorluk ve feodal devlet sistemleri



BAĞIMSIZ DEVLET SİSTEMİ

 İç ve dış ilişkilerinde bağımsız

 Kendi egemenliğine karar verme yetkisine haiz

 Siyasi varlık

 Daha yüksek bir güç kabul etmez

 Kapasite ve güçleri bakımından birbirlerinden bağımsız



HEGEMONYACI DEVLET SİSTEMİ

 Sisteme bir ya da daha fazla devlet egemen

 ‘Oyun’un kurallarını belirleyen

 Sisteme üye ülkelerin dış ilişkilerini (az ya da çok) etkileyen

 Hegemonyanın 3 türü:
 Tek kutupluluk - ABD

 Çift kutupluluk – ABD -SB

 Çok kutupluluk (kolektif hegemonya) – İng, Fransa, Rusya, Avusturya



ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

 UA İlişkiler ve Dünya Siyaseti Kitabından

 Coğrafya konusu


