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AN ESSAY ON ECONOMIC THOUGHT INSPIRED BY ‘FIRST PHILOSOPHY’
Dinç ALADA
Abstract
This essay first aims to ground, in the implementation of ‘first philosophy’ to social sciences,
the complementary approaches of Karl Popper’s ‘evolutionary epistemology’ and Roy
Bhaskar - Tony Lawson’s ‘critical realism’; and, thereby, to forge a link between the
philosophies of economic thinkers. Secondly it aims to rediscover the concept of
uncertainty and mostly a construction within the framework of the relationship between the
‘first philosophy’ and modes of philosophical thinking which were influenced by it.
Keywords: ‘First Philosophy’, uncertainty, economic thought, ontology, epistemology,
critical realism
İKTİSAT DÜŞÜNCESİNE ‘İLK FELSEFE’DEN HAREKETLE BAKMAK: BİR
DENEME
Özet
Karl Popper’in evrimci epistemolojisi ile Roy Bhaskar ve Tony Lawson’un ‘eleştirel
gerçekçilik’ yaklaşımlarının ‘ilk felsefe’yi, bilimlere ve sosyal bilimlere uygularken ortaya
koydukları birbirlerini tamamlayan yaklaşımlarını temellendirmek, belirsizlik kavramını, ‘ilk
felsefe’ ve ona tabi olan epistemoloji, ontoloji gibi felsefenin ana kanallarından hareketle
yeniden keşfetmek amaçlanmaktadır. ‘İlk felsefe’nin olumlu dönüştürücü gücünü, gerçek
ile kurgunun çakışması ile ortaya çıkan hayretin harekete geçirdiği eleştirellik ve özeleştiriyi
eserlerinde kullanan iktisat düşünürlerinin felsefelerine odaklanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: ‘İlk Felsefe’, Belirsizlik, İktisadi Düşünce, ontoloji, epistemoloji,
eleştirel gerçekçilik
***
PETROL ÜRETİMİNİN İRAN EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Harun BAL
Neşe ALGAN
Emrah Eray AKÇA
Özet
Bu çalışmada, kişi başına GSYH ve petrol üretimi arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkileri
İran ekonomisi için araştırılmıştır. Petrol üretimini temsilen, petrol ihraç gelirleri ve petrolün
sanayi sektöründe kullanım miktarı alınmıştır. Modeldeki diğer değişkenler, tüketici fiyat
endeksi ve reel döviz kuru olarak belirlenmiştir. 1967-2011 dönemi yıllık verileri
eşbütünleşme, hata düzeltme, varyans ayrıştırması ve etki tepki fonksiyonu ile analiz
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, değişkenlerin uzun dönemde eşbütünleşik olduğunu
göstermektedir. Uzun dönemde kişi başına GSYH ile petrol ihraç gelirleri, TÜFE ve reel
döviz kuru arasında negatif yönlü; sanayi sektörü petrol kullanım miktarı ile ise pozitif
yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Kısa dönemde ise sadece petrol ihraç
geliri ve reel döviz kuru ile kişi başına GSYİH arasında karşılıklı ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Petrol Üretimi, Kaynak Talihsizliği, İran Ekonomisi, Eşbütünleşme.
THE EFFECTS OF OIL PRODUCTION ON IRANIAN ECONOMY
Abstract
In this study the short run and the long run relationships between oil production and GDP per
capita are investigated for Iranian economy. The amount of oil export revenues and oil
consumption in the industrial sector are used as the proxy of oil production. Other variables
in the model are the consumer price index and the real exchange rate. The annual data for
the period 1967-2011 were analyzed using cointegration analysis, error correction model,
variance decomposition and impulse response function respectively. The obtained results
show that the variables are co-integrated in the long run. A negative and significant effect of
oil export revenues, consumer price index and real exchange rate and positive effect of oil
use in the industrial sector on GDP per capita are identified in the long run. In the short run,
only a reciprocal relationships between GDP per capita with oil export revenue and reel
exchange rate are determined.
Keywords: Oil Production, Resource Curse, Iranian Economy, Cointegration.
***
HIRVATİSTAN TARİH DERS KİTAPLARINDA OSMANLI-TÜRK İMAJI
Ozan ERÖZDEN
Özet
Milliyetçi tarih yazımcılığı çerçevesinde kaleme alınarak zorunlu eğitim kurumlarında
öğrencilere sunulan ders kitapları, ulus inşasında kullanılan başlıca araçlardan birisidir. Bu
çalışmada, Hırvatistan’da ortaokul ve lise düzeyinde okutulan tarih kitaplarında nasıl bir
Osmanlı-Türk imgesi oluşturulduğu incelenmiştir. Hırvatistan’da 2007’den bu yana
hazırlanan ders kitaplarında siyasi doğruculuk dili ve anlatısının benimsendiği görülüyor.
Ancak, kitaplarda yer alan görsellerin seçimi, kullanımı ve benimsenen anlatım tarzı
bakımından önemli iyileşmeler kaydedilmiş olsa da, milliyetçi tarih yazımcılığının ana
temalarının kitap metinlerine içkin kalması nedeniyle, milliyetçi kalıpları destekleyen, bizötekiler ayrımına dayalı bir tarih anlatısının devam ettiği saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: tarih yazımcılığı, milliyetçilik, Hırvatistan, tarih ders kitapları
OTTOMAN-TURK IMAGE IN HISTORY TEXTBOOKS IN CROATIA
Abstract
Textbooks proposed in compulsory education institutions, if they are written in line with
nationalist historiography, are among the principal tools of nation-building. This paper
examines the Ottoman- Turk image given through secondary education history textbooks
in Croatia. Since 2007 the language adopted in history textbooks deserves to be qualified
as politically correct. There is a considerable improvement, compared to the previous
period, as far as narratives and choice of illustrations are concerned. Nevertheless, because
of the fact that central themes of the nationalist historiography are preserved in the texts, a
history perception supporting nationalist stereotypes based on the divide between “us” and
“them” is still present.
Keywords: historiography, nationalism, Croatia, history textbooks
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GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA GELİR TANIMINDAN SAPMALAR
Fatih SARAÇOĞLU
Özet
Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’ya göre gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği
kazanç ve iratların safi tutarıdır. Fakat uygulamadan kaynaklanan zorunluluklar nedeniyle,
faaliyetin niteliğine bağlı olarak ya da ayrıntılara ilişkin bazı hususlarda bu tanımda belirtilen
niteliklerden sapmalar olabilmektedir.
Gelir tanımından sapmalar değerlendirildiğinde, özellikle gelirin genel bir toplam olması
ilkesinden sapma biçiminde karşımıza çıkan tevkifat uygulaması ve bunun nihai bir
vergileme haline gelmiş olması üniter vergilemeden uzaklaşılmasına neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gelir vergisi, sapma, tevkifat, üniter gelir vergisi, sedüler gelir vergisi
Abstract
Income is the amount of gross earnings and revenues from which obtained by a real person
in a calendar year (Turkish Income Tax Law Provision of 1). However, this definition may
deviate due to some obligations arising from the tax application.
Take into account the deviations arise from the definition, especially application of
withholdings are remarkable. Because of becoming an exact taxation, this kind of
application causes some deviations.
Keywords: Income tax, digress, stoppage, unified income tax, income tax under sedules
***
EXPLORING ONLINE CONSUMER ETHICS: DO CONSUMER PERCEPTIONS OF
E-ETHICS CHANGE ACCORDING TO CAD PERSONALITIES?
Oylum Korkut ALTUNA
F. Müge ARSLAN
Özge SIĞIRCI
A.Ercan GEGEZ
Abstract
In the new era, one of the major factors influencing the buying decisions and patterns of
consumers is the Internet and all concepts are being adapted to non-traditional channels. This
study addresses the big gap on academic research regarding online consumer ethics. The
aim of this study is to explore the dimensions that makeup online consumer ethics and to
assess whether consumers’ online ethics perceptions show variations among the three CAD
(compliant, aggressive, detached) personality types.
Data were collected from 725 respondents through face-to-face surveys. Online consumer
ethics dimensions were determined by factor analysis. Then, respondents were classified
into groups according to CAD personality types. Finally, the personality types which
perceive questionable behaviors in online behavior as more unethical are determined.
Keywords: E-Consumer Ethics, Online Consumer Ethics, Consumer Ethics, CAD
Personality Types

Özet
Günümüzde tüketici satın alma kararlarını ve davranışlarını etkileyen en önemli
faktörlerden biri Internet’tir ve bu nedenle tüm uygulamalar geleneksel olmayan kanallar
için de adapte edilmektedir. Bu çalışma online tüketici etiği konusunda akademik
araştırmalardaki büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Bu çalışmanın amacı, online tüketici
etiğini oluşturan boyutları ortaya çıkartmak ve tüketicilerin online etik algısının CAD
kişilik tiplerine (Uyumlu, Agresif, Başına Buyruk) göre farklılık gösterip göstermediğini
incelemektir. Veriler 725 cevaplayıcıdan yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Online
tüketici etiği boyutlarını belirleyebilmek için faktör analizi kullanılmış ve sonrasında
cevaplayıcılar CAD kişilik tiplerine göre gruplara ayrılmıştır. Son olarak, hangi kişilik
tipinin hangi online davranışları daha etik dışı bulduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: e-tüketici etiği, online tüketici etiği, tüketici etiği, CAD kişilik tipleri
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TÜRKİYE’DE MUHALİF SÖYLEMİN ÇEŞİTLENMESİNDE BİR DÖNÜM
NOKTASI: 1980’LERDE ANARŞİST YAZIN: KARA VE EFENDİSİZ
DERGİLERİ
Güven Gürkan ÖZTAN
Cemile Burcu KARTAL
Özet
Bir politik düşünce olarak anarşizm Türkiye’de muhalif gruplar içinde 1980’lerin
ortasından itibaren entelektüel bir faaliyet ve heyecan verici bir çaba haline gelmiştir 12 Eylül
askeri darbesi sonrasında özgürlük taleplerinin yükselişi, Türkiye solunun güç kaybetmesi
ve post-modern etkilenmeler anarşist literatürün ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu
çalışma kapsamında 1980’lerin ikinci yarısından itibaren yayınlanmaya başlayan ilk anarşist
dergiler Kara ve Efendisiz üzerinden Türkiye’de anarşizmin hangi şartlarda ivme kazandığı
ve anarşist yazarların hangi temalar üzerinde yoğunlaştıkları iktidar-otorite-toplum ilişkileri
çerçevesinde incelenecektir.
Anahtar sözcükler: anarşizm, tahakküm, siyasal iktidar, özgürlük, muhalefet
A LANDMARK IN DIVERSIFICATION OF DISSIDENT DISCOURSE IN
TURKEY: ANARCHIST LITERATURE IN 1980S: KARA AND EFENDİSİZ
Abstract
Anarchism as a political thought, became an intellectual pursuit and enthusiasm among
some dissident groups in Turkey since middle of the 1980s. After the coup d’eta in
September 12th, anarchism literature has been composed by the affects of rising demand for
liberty, the weakening of Turkish left and post-modern interaction. In this study we attempt
to analyse the process of accelaration of anarchism in Turkey and topics that anarchist
authors focused on; by drawing on periodicals named Kara and Efendisiz both of which
published in the second part of 1980s.
Keywords: anarchism, domination, political power, liberty, opposition
***

DENETİM KANITLARININ DENETÇİLER TARAFINDAN DEĞERLENMESİNDE
KANAAT FONKSİYONLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN DENEYSEL BİR
ARAŞTIRMA
Alper KARAVARDAR
Özet
Son yıllarda A.B.D. ve Avrupa’da yaşanan çeşitli şirket skandalları bağımsız denetime olan
güveni sarsmıştır. Bu durum denetim riskinin yeniden tanımlanmasına neden olmuştur.
Denetim amacının sağlanması bakımından denetim kanıtlarının sağladıkları desteğin
Dempster- Shafer Teorisi’nin bir alt başlığı olan kanaat fonksiyonları ile gösterimi bu
çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacına uygun olarak biçimlendirilmiş bir
denetim vakası üzerinde 63 denetçinin görüşü alınmıştır. Denetçilerin ulaştıkları yargıları
göstermeleri bakımından olasılık teorisi gösterimi ile kanaat fonksiyonları gösteriminin bir
mukayesesi yapılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde denetim kanıtlarının içerdiği belirsizliği
temsil edebilmesi bakımından kanaat fonksiyonlarının denetim riskinin matematiksel
gösterimine daha uygun olduğu görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Denetim kanıtı, Denetim riski, Bayes teoremi, Dempster Shafer
Teoremi
AN EMPIRICAL INVESTIGATION ABOUT USING BELIEF FUNCTIONS FOR
AUDITORS’ EVALUATIONS OF AUDIT EVIDENCE
Abstract
In recent years, various corporate scandals which occured in the U.S.A. and Europe
undermined the trust of independent auditing. This situation caused to redefine the audit risk.
The aim of this paper is to show the level of support that provided by the support of evidence
with the presentation of the Dempster-Shafer theory belief functions. According to these
purposes, sixty-three Turkish auditors’ opinions were taken. A comparison between Bayes
Theory and Dempster Shafer Theory’s belief functions which are a better representation of
the audit judgements in terms of auditors’ opinions was presented. In this study, it was
observed that using belief functions to evaluate audit evidence is a better mathematical
presentation of the audit risk than using Bayesian method.
Key Words: Audit Evidence, Audit Risk, Bayes theory, Dempster-Shafer theory
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SOSYAL HİZMETLER BAĞLAMINDA SHÇEK’İN TAŞRA TEŞKİLATININ İL
ÖZEL İDARESİNE DEVRİ SORUNU
Bedrettin KESGİN
Özet
Sosyal hizmet alanına giren konular, siyasetin de toplumun da en önemli tartışma
konularından birisidir. SHÇEK’in taşra teşkilatının il özel idaresine devri de bu tartışmalara
eşlik etmiştir. Bu karar sosyal hizmet çalışanlarını olduğu kadar toplumu da yakından
ilgilendiren bir konu olmasına rağmen, bu devir işleminin gereği gibi tartışıldığı

söylenemez. Bu çalışma ile kurumun taşra teşkilatının il özel idaresine devrinin getireceği
sonuçlar tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: İl Özel İdaresi, SHÇEK, Yerel Yönetim, Sosyal Hizmet
PROBLEM OF TRANSFERRING SHÇEK’S COUNTRY ORGANIZATION TO
SPECIAL PROVINCIAL ADMINISTRATION
Abstract
The issues within the social service, are at both of the most important debates of politics and
society as well. The transfer of provincial structure of SHÇEK to the special provincial
administration accompanies these debates. Despite this implementetion has great effects on
society just like as social service employees, there has a lack of concern on the issue. This
study aims at discussing the potential effects and consequences of the aforementioned transfer
policy.
Keywords: Special Provincial Administration, Social Services and Child Protection Agency,
Local Goverment, Social Work
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DEMOCRATIZATION AND DEMOGRAPHIC PRESSURE: THE CASE OF
JORDANIAN PALESTINIANS: CURRENT PROBLEMS AND FUTURE
PROSPECTS
Burak KÜNTAY
Abstract
Jordan is the country receiving the most Palestinian refugees, who made up almost two thirds
of Jordan’s population by 2010. Yet refugees and their descendants still face discrimination,
political underrepresentation, and unequal treatment under law. Their marginalization led to
civil war in 1970 and remains a threat to Jordan’s political stability.
Examining Jordanian Palestinians’ collective plight links global democratization trends and
the future of Jordanian politics. Following the Arab Spring, Jordan’s gradual democratic
shift may further loosen the Hashemite dynasty’s power grip and the delicate political balance
it maintains. Shedding light on this domain suggests the likelihood of renewed domestic
clashes.
Keywords: Arab-Israeli Conflict, Palestinian Refugees, Jordan, Democratization, Middle
East Politics
Özet
Ürdün açık arayla en fazla sayıda Filistinli göçmene ev sahipliği yapan ülke durumundadır
ve 2010lar itibariyle Ürdün nüfusunun yaklaşık üçte ikisi Filistinli mülteciler veya onların
soyundan gelenlerdir. Bununla birlikte, bu kişiler hala kendileri aleyhine ayrımcılığa
uğramakta, hukuki ve politik olarak yeterince temsil edilmemektedirler. Bu şekilde
dışlanmaları 1970lerde iç savaşa dahi sebep olmuştur ve Ürdün’ün siyasi istikrarını tehdit
etmektedir. Ürdünlü Filistinlilerin kolektif çabaları küresel demokratikleşme eğilimini
Ürdün siyasetinin geleceğine bağlamaktadır. Arap Baharı’nı takip eden süreçte Ürdün’deki

kademeli demokratikleşme çabaları bile Haşimi hanedanının elindeki ipleri gevşeterek uzun
süredir devam eden hassas siyasi dengeyi bozabilir. Konuya yakından bakıldığında iç
siyasetin yakında karışacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Arap-İsrail Çatışması, Filistinli Mülteciler, Ürdün, Demokratikleşme,
Ortadoğu Politikaları
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LEONİD KUCHMA DÖNEMİ TÜRKİYE UKRAYNA İLİŞKİLERİ “YAPICI
ORTAKLIK”
Ali Servet ÖNCÜ
Özet
Türkiye ile Ukrayna ilişkileri Ukrayna’nın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra, sürekli
gelişerek ilerlemiştir. 1994 yılında cumhurbaşkanı seçilen Leonid Kuchma döneminde de
yoğun ve sıkı bir işbirliği yaşanmıştır. Ukrayna, bu dönemde Türkiye’nin her alanda en fazla
işbirliği yapmak istediği ülkelerden biri olmuştur. Kuchma, iki ülke arasında devam eden
ilişkileri yapıcı ortaklık olarak tarif etmiş, Türkiye de kuzey komşusu ile işbirliğini en üst
düzeye çıkarmak için çaba sarf etmiştir. İki ülke arasındaki işbirliği çok yüksek bir
potansiyele sahip olmasına rağmen Kuchma döneminde de bulunması gereken seviyeye
ulaşamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ukrayna, Kuchma, Karadeniz, İşbirliği,
TURKEY UKRAINE RELATIONS DURING THE PERIOD OF LEONID
KUCHMA“CONSTRUCTIVE PARTNERSHIP”
Abstract
Turkey Ukraine relations continuously improved and advanced after the declaration of
independence of Ukraine. An intense and close cooperation was also maintained during the
period of Leonid Kuchma who was elected as president in 1994. In this period, Ukraine was
one of the countries with which Turkey most wanted to cooperate in all areas. Kuchma
described the ongoing relationship between the two countries as constructive partnership
and Turkey made efforts to enhance its cooperation with the northern neighbour to the
highest level. Although the cooperation between the two countries had a very high potential,
it did not reach the required level even during the period of Kuchma.
Key Worlds: Turkey, Ukraine, Kuchma, Blacksea, Cooperation
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YEREL AKTÖRLERİN GÖZÜNDEN “YEREL ÖZERKLİK” SORUNSALI:
TÜRKİYE’DE İL BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ
Uğur SADIOĞLU
Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN
Özet
Türkiye’de son yıllarda izlenen yerelleşme politikasının en çok tartışılan ve hassasiyet
gösterilen konusu “yerel özerklik” sorunsalıdır. Yerel özerkliğin üniter devlet ilkesi ile uyumlu
olup olmadığı tartışılmaktadır. Yeni yerel yönetimler yasalarını eskilerinden ayıran temel
farklardan birisi, yerel yönetimlerin “idari ve mali özerkliği”ne yapılan vurgudur. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası’nda ise, yerel yönetimlerin özerkliğine doğrudan atıf yapılmadan,
sadece yerel yönetimlerin kuruluş, görevleri ve yetkilerinin “yerinden yönetim ilkesi”ne
uygun olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu bağlamda, yeni yerel yönetim yasaları
ve kimi siyasal çevrelerdeki yerel özerklik beklentileri ile Türkiye’deki geleneksel yerel
yönetimler anlayışının ne kadar uyuşacağı tartışmalıdır. Bu Çalışmada, Türkiye genelinde il
belediyeleri üzerinde yürütülen alan araştırmasının sonuçlarıyla, belediye siyasetçileri ve
yöneticileri tarafından yerel özerkliğin nasıl algılandığı-yorumlandığı; gelişmelerin,
eksikliklerin ve/veya buna dair kaygıların neler olduğu; yerel özerkliğin sınırlarının nerede
durması gerektiği vb. konular ele alınmıştır. Böylece, Türkiye’nin yakın gelecekteki en
önemli siyasal-yönetsel sorunlarından biri olma potansiyeline sahip yerel özerklik
tartışmasına söz konusu amprik araştırmanın bulguları çerçevesinde katkı sağlanmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İl Belediyeleri, Yerel Özerklik, Yerelleşme Politikası, Yerinden
Yönetim, Türkiye.
“LOCAL AUTONOMY” PROBLEMATIQUE THROUGH THE EYES OF LOCAL
ACTORS: THE CASE OF PROVINCIAL MUNICIPALITIES IN TURKEY
Abstract
The most controversial and sensitive issue of decentralisation policy carried out in Turkey in
recent years is “local autonomy” problematique. The compatibility of local autonomy with the
principle of unitary state has been discussed. One of the most important difference between the
new and previous local governments laws is the emphasis on local governments’ administrative
and fiscal autonomy. Whereas, without any direct reference to the autonomy of local
governments, it is only stated in the Constitution of Turkish Republic that organization, duties
and authorities of local governments should be regulated in accordence with “the
decentralisation principle”. In this context, to what extent new local governments laws,
expectations of local autonomy in some political circles and the traditional local autonomy
approach in Turkey will be matched-up is controversial. In this Paper, with reference to the
findings of field research on provincial municipalities (i.e. municipalities in the centres of
provinces in Turkey), how does local autonomy is perceived and interpreted by municipal
politicians and administrators; what are the developments, deficiencies and/or concerns about
local autonomy; where should the boundaries of local autonomy be drawn , and etc. issues are
discussed. Thus, it is sought to contribute to the local autonomy debate having the potential to
be one of the most important political-administrative problems in the near future within the
framework of findings of empirical research.
Keywords: Provincial Municipalities, Local Autonomy, Decentralisation Policy,
Decentralisation, Turkey.
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GÜNCEL SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİNE DAİR BİR TARTIŞMA: “ÖZNENİN
ÖLÜMÜ” VE SONRASI
Ali Yalçın GÖYMEN
Özet
Modern felsefeye yöneltilen postmodern eleştiriler, modern epistemolojinin birçok temel
kavram ve kategorisinin yeniden tanımlanıp düzenlenmesini gerektiren koşullar yaratmıştır.
Bu makale modern epistemolojinin en önemli kavramlarından biri olan öznelliğin yeniden
tanımlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, postmodernistlerin
“Öznenin ölümü” şeklinde dile getirdikleri iddiayı ve buna karşı çıkan görüşlerin
argümanlarını özetler. Kavramın tarihsel kökeninin sahip olduğu zengin içeriği
vurgulamanın, söz konusu karşı çıkışlara ve kavramın yeniden tanımlanma sürecine faydalı
olacağını savunur.
Anahtar Kelimeler: Öznenin Ölümü, Postmodernizm, Öznellik, Modern Epistemoloji
A DEBATE ON CONTEMPORARY PHILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCES:
“DEATH OF THE SUBJECT” AND AFTERWARDS
Abstract
The postmodern critiques of modern philosophy creates a condition in which many basic
notions and categories of modern epistemology are needed to be rearranged and redefined.
This article aims to contribute to the attempts of redefining the subjectivity – one of the
most important notions of modern epistemology. It sums up both the so-called claim “The
Death of the Subject” of postmodernists and the arguments of the objections against it. It
argues that emphasizing the substantiality of the notion’s historical origin will be beneficial
for those objections and the redefining process of the notion itself.
Keywords: The Death of the Subject, Postmodernism, Subjectivity, Modern Epistemology
***
TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI VE “NEDEN
BATILI OLMAYAN BİR ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİ YOK?”
SORUSUNA CEVAP ARAMAK
HAKAN MEHMETÇİK
Özet
Bu çalışmada “neden Batılı olmayan bir Uluslararası İlişkiler teorisi yok?” sorusu Türkiye
örneği hareket noktası olarak alınarak tartışılacaktır. Bunu yaparken Uluslararası İlişkiler
çalışmalarının gelişimi ve bir disiplin olarak karakteristik özellikleri ve yine bu gelişim
bağlamında Türkiye’nin bu yapı içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılacak, özellikle Türk
Uluslararası İlişkiler çevresinde teori üretme bağlamında yaşanan kısırlığa dikkat çekilerek
bu sorunun nedenleri tartışılmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda Türkiye’de ve Dünya’da
Uluslararası İlişkiler çalışmalarının nitelik ve niceliklerini belirlemeye çalışılaşan anket

çalışmalarına değinilecektir. Amaçlanan Türkiye’de Uluslararası İlişkiler eğitiminin bir
fotoğrafını çekmek ve bu fotoğraf içerisinde teorik bilgi üretiminin eksikliğine ve bunun
nedenlerine vurgu yapmaktır.
Anahtar kelimeler: Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası İlişkiler Çalışmaları,
Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Teori Çalışmaları
THE STUDY OF INTERNATİONAL RELATIONS IN TURKEY AND
ANALYZING THE QUESTION ‘WHY THERE IS NO TURKISH
INTERNATIONAL RELATIONS THEORY?’
Abstract
In this work, I discuss the question of “why there is no non Western International Relations
theory?” by taking Turkish example as a point of departure. As doing this, the progress and
characteristics in the study of International Relations will be examined and the place of Turkey
in this structure by emphazing the fruitlesness of building theories in the field, and the reason
for this exility will be analysed. In this reasons exmination of the surveys which are
conducted among the academicians in Turkey and around the World to determine the quality
and quantity of the study of International Relations will be presented. The aim of the study
is to take a picture of the study of International Relations in Turkey and point out the lack of
theoretical knowledge production in this photograph.
Keywords: International Relations Theories, International Relations Studies, the study of
International Relations in Turkey.

