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Değerli okuyucularımız; kıymetli takipçilerimiz,
Elinizdeki sayı ile Uluslararası İlişkiler dergisinin 50. sayısına ulaşmış oluyoruz. Böylece Bahar 2004’de
yayınlanmaya başladığımız ve Ocak 2008’de Social Science Citation Index tarafından da taranmaya başlayan
dergimiz, 10. yılı ve cildinden sonra, önemli bir dönemeci daha başarıyla geçiyor. Türkiye’de geleneklerin
oluşturulması ve sürdürülmesinde yaşanan zorluklar dikkate alınınca, sadece bir avuç akademisyen
tarafından herhangi bir kurum veya kişinin maddi desteği olmadan ve tamamen gönüllülük temelinde
çıkartılan, üstelik de uluslararası alanda temelde Türkçe ve ağırlıklı olarak teorik makalelerle yayın hayatına
devam eden Uluslararası İlişkiler dergisinin ne kadar zor ama bir o kadar da faydalı ve önemli bir işe
soyunduğu daha iyi anlaşılabilir. Bu 50 sayılık macerada dergiye destek veren tüm yayın ve danışma kurulu
üyeleri, dergi editörleri ve sair çalışanları, hakemler, yazarlar ve okuyucular ile yayınevlerine yıllar ve ciltler
boyunca devam eden destekleri için teşekkür ederiz. Sizler olmasaydınız bu dergi de olmazdı.
Güncele dönersek; bu sayıda üçü İngilizce olmak üzere, altı makale ve üç kitap incelemesine yer veriyoruz.
Sayının ilk makalesi Elem Eyrice Tepeciklioğlu tarafından kaleme alınan “African Studies in Turkey” başlıklı
çalışma. Bu çalışma, Türkiye’de yeni gelişmeye başlayan bir alan olarak tanımlanan Afrika çalışmalarının
durumuna ilişkin değerlendirmeler içeriyor. Yazar, uzun yıllar boyunca gerek siyasi gerekse akademik
alanda büyük ölçüde ihmal edilen bölgeye yönelik son yıllarda artan akademik ilginin siyasetle yakından
alakalı olduğunu belirtiyor. Makalesinde Afrika çalışmalarına ilişkin mevcut literatürü ele alan yazar, Afrika
çalışmalarının ilerleme kaydettiğini ve literatürün giderek genişlemekte ve çeşitlenmekte olduğunu ifade
ediyor.
Konstantinos Travlos, “Islands in a Sea of Fog: A Rapid Evidence Assessment of Quantitative Research in the
pre-1816 Period” başlıklı çalışmasında, 1816 yılı öncesi zaman dilimlerinde barış ve çatışma dinamiklerinin
yanı sıra, çatışma süreciyle alakalı konuları niceliksel yöntemler kullanarak inceleyen makalelerle ilgili
olarak bizlere bir “hızlı bulgu değerlendirmesi” (rapid evidence assessment) sunuyor. Modern dönem öncesi
uluslararası ilişkilerin niceliksel yöntemler kullanılarak çalışılmasına nadir olarak rastlandığını iddia eden
yazar, bu çalışmasında, 1970-2015 yılları arasında yayınlanan yarı-rastgele (semi-random) örneklemmiş 54
makaleyi kullanarak bu bilimsel alanı akademisyenlere tanıtmayı amaçlamaktadır.
Sayının İmren Borsuk tarafından kaleme alınan “From War to Peace: Northern Ireland Conflict and the
Peace Process” başlıklı üçüncü çalışmasında yazar, Kuzey İrlanda’da etnik şiddetin 1960’ların sonunda
neden ortaya çıktığını inceliyor. Ağustos-Eylül 2014’te Kuzey İrlanda’da sivil toplum çalışanları, yerel
milletvekilleri ve Kuzey İrlanda sakinleriyle gerçekleştirilen ucu açık görüşmelere dayanarak hazırlanan
çalışma, iki kutuplu etnik bölünmeyle örtüşen siyasi yapı ve politik rekabet nedeniyle, Kuzey İrlanda’da
siyasi partilerin etnik çeşitliliğe hitap edemediğini öne sürüyor. Çalışma ayrıca, Kuzey İrlanda barış
müzakerelerinin temelde iki topluluğu da siyasete dâhil etmeyi amaçlayan bir kurumsal yenilenme
süreci olduğunu ileri sürüyor.
“Pakistan Sivil-Askeri İlişkileri ve Belucistan Çatışması” başlıklı çalışmada Murat Ülgül, Müşerref askeri
rejimi ve Zerdari sivil rejimi dönemlerinde Pakistan’ın önemli bir iç sorunu olan Belucistan çatışması
üzerinden, siviller ile askerlerin etnik çatışmaların çözümüne yönelik yöntem farklılıklarını incelemektedir.
Yazarın iddiası, Pakistan’da ordu ve ordu-kökenli yöneticiler Belucistan sorununu askeri önlemlerle çözme
yanlısıyken, siyasi açıdan güçsüz olan sivil yöneticiler çatışmaya daha geniş bir perspektifle bakmaktadırlar.
Yazar, iki grup arasındaki yöntem farklılıkları, kişisel ve kurumsal çıkarlar ile askeri düşünce yapısı sebebiyle,
askerlerin sivillere nazaran güç kullanmaya daha meyilli olduklarını ileri sürerek, bunun askeri aktivizm
görüşü ile açıklanabileceğini savunmaktadır.

Onur Okyar ve İsmail Dinçer Güneş tarafından kaleme alınan “Reel Politiği Sınırlandıran Kamuoyu:
Nükleer İran Örneği” başlıklı çalışma, İran devletinin/rejiminin reel-politik dış politika pratiğinin, daha
fazla temel hak ve özgürlükten yana olacak biçimde İran kamuoyu tarafından sınırlandırıldığı ve böylece
uluslararası arenada bir dehşet dengesi yaşanmasının önüne geçildiği hipotezi üzerine bina edilmiştir.
Çalışmanın amacı İran kamuoyunun dış politika konulardaki algı ve görüşlerinin Rejimin dış politikasını
etkileyip etkilemediğini sorgulamaktır.
Bu sayının son makalesi Umut Bekcan’ın “Sovyetler Birliği’nin Savaş Öncesi Döneme Bakışı, 19331939: Nazilerin Avrupa’yı İşgalinin Sorumlusu Kim?” başlıklı siyasi tarih makalesi. Yazar bu çalışmada,
Sovyetler Birliği’nin II. Dünya Savaşı öncesi döneme bakışını ve savaşa giden süreci nasıl değerlendirdiği
incelemektedir. Bu döneme Nazi Partisi’nin saldırgan ve yayılmacı dış politikasının damgasını vurduğunu
belirten Bekcan, Sovyetler Birliği’nin söz konusu dönem boyunca tedricen artan Nazi tehdidini son
derece ciddiye alırken, Batılı kapitalist devletlerin, özellikle de Milletler Cemiyeti’nin önde gelen iki
aktörü İngiltere ve Fransa’nın Nazi Almanya’sına ılımlı yaklaştığını ileri sürmektedir. Yazarın saptamasıyla,
Sovyetler Birliği’ne göre bunun altında Nazi-Sovyet savaşı ihtimali/beklentisi yatmaktadır. Nazi-Sovyet
Paktı ise, Nazilerin Avrupa’yı işgalinin sebebi değil, savaş öncesi dönemde İngiltere ve Fransa’nın güttüğü
dış politikanın sonucudur.
Bu sayıda Cenker Korhan Demir, İsmail Sağlam ve Selim Öterbülbül tarafından kaleme alınan üç ayrı kitap
incelemesini de bulabilirsiniz.
Yeni sayılarda buluşmak üzere; İyi okumalar dileğiyle.

