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EditördEn

Editörden

Değerli okuyucularımız,

Uluslararası İlişkiler dergisinin 57. sayısı ile birlikte 15. cilde başlamış oluyoruz. Bu sayıda dördü İngilizce 
olmak üzere, toplam 7 makale ve 3 kitap incelemesi yer alıyor.

Sayının ilk çalışması, Rahime Süleymanoğlu Kürüm ve Bahar Rumelili tarafından hazırlanan, “Diplomaside 
Kadın ve Egemen Maskülenlik: Değişen Normlar ve Pratikler” başlıklı makale. Yazarlar, geleneksel olarak 
erkek-egemen bir kurum olan diplomasinin yakın dönemde çok sayıda kadının mesleğe girmesi ile yaşadığı 
dönüşüm sürecini, diplomasiye toplumsal cinsiyet perspektifinden bakan sınırlı sayıda çalışmanın temel 
katkılarının ışığında ve farklı ülkelerden örnekler vererek ele alıyorlar. Bu çerçevede, benzer bir dönüşü-
mün Türk diplomasisinde de yaşandığını belirten yazarlar, konuyu diplomatların yayınlanmış hatıraları ve 
mülakatlarına dayanarak işliyorlar. Makalenin temel iddiası, dünya diplomasisinde ortaya çıkan toplumsal 
cinsiyet normlarının Türkiye için de geçerli olduğu ve kadınların yavaş da olsa diplomatik kariyerlerinde 
yükselerek bu normları kırmaya başladıklarıdır.

Takip eden çalışma Gencer Özcan’ın kaleme aldığı “The JDP’s Changing Discursive Strategies towards 
Israel: Rhetoric vs. Reality” başlıklı makale. Yazar çalışmasında, son 15 yılın gelişmeleri ışığında, AK Parti 
yöneticilerinin izlediği değişken iktidar stratejilerinin İsrail ile ilişkileri nasıl etkilediği sorusuna yanıt arı-
yor. AK Parti’nin İsrail’e yönelik olarak ilk iktidar dönemi boyunca yakınlık politikası izlediğini vurgulayan 
yazar, Parti’nin 2009’dan başlayarak İsrail karşıtlığına dayanan yeni söylemsel stratejilere yöneldiğini be-
lirtiyor. Partinin içeride ve dışarıda saygınlığını artırmak için tasarlanan bu stratejilerin parti yönetiminin 
değişen öncelikleriyle uyumlu olduğunu ileri süren yazar, bu yaklaşımın partinin İsrail ile ilişkileri sürdür-
meye dönük çabaları açısından farklılığın ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtiyor. 

Burak Özçetin ve Banu Baybars-Hawks’ın hazırladıkları “Framing the Russian Aircraft Crisis: News Disco-
urse in Turkey’s Polarized Media Environment” başlıklı çalışma, bir Rus savaş uçağının 24 Kasım 2015’te 
Türk F16’ları tarafından düşürülüşünün hükümet yanlısı ve hükümet karşıtı gazeteler tarafından nasıl 
“çerçevelendiğini” ele alıyor. Makale, kutuplaşmış bir medya ortamında Türkçe gazetelerin haber çerçe-
velerinin de nasıl siyasileştiğini ve haber çerçeveleri ile resmi söylem arasındaki sınırların büyük ölçüde 
bulanıklaştığını ortaya koyuyor.

Sayının dördüncü makalesi, Emilian Kavalski ve Young Chul Cho’nin kaleme aldıkları “Worlding the Study 
of Normative Power: Assessing European and Chinese Definitions of the ‘Normal’ ” başlıklı çalışma. Bu 
çalışma, “Normatif Güç Avrupa” ve “Normatif Güç Çin” olgularını ayrı ayrı değerlendirerek, son yıllarda 
gelişmekte olan normatif güç çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyor. Yazarlar, AB ve Çin’in uluslararası 
konumlarında niteliksel bir değişme olduğu iddiasıyla, yaşanan değişimin sadece son yıllarda yaşanan ge-
lişmelerin bir sonucu olmadığını, iki aktörün normatif eksenlerinin de belirleyici olduğunu savunuyorlar. 
Bu iki normatif eksenin karşılaştırıldığı çalışma, küresel düzende normatif güçlerin tanınması için geliş-
mekte olan mücadeleye dikkati çekerek sona eriyor.



Mustafa Yağcı, “Rethinking Soft Power in Light of China’s Belt and Road Initiative” başlıklı çalışmasında, 
Çin’in son yıllarda yoğun bir şekilde gündeme getirdiği “Kuşak ve Yol Girişimi” bağlamında yumuşak gü-
cünü nasıl kullandığını inceliyor. Yumuşak güce davranışsal ve bağlamsal bir açıklama getiren yazar, Çin’in 
diplomatik faaliyetlerinde küresel ekonomideki güç boşluğundan yararlanarak, uluslararası sistem için li-
beral ekonomik vizyonu sahiplendiğini ve yüksek ekonomik kalkınma seviyesine ulaşabilmek için küresel-
leşme, serbest ticaret, altyapı yatırımı ve kazan-kazan işbirliğine önem verdiğini vurguluyor. Yazarın iddiası, 
Çin’in diğer ülkelerce algılanan yumuşak güç cazibesinin zamanla uluslararası sistemde önemli siyasi ve 
güvenlik değişimlerine yol açmasının kuvvetle muhtemel olduğudur.

Sayının altıncı makalesi, Nazif Mandacı tarafından kaleme alınan “Tarihsel Devamlılık Bağlamında Ro-
manya ve Bulgaristan’da Toprak Yağması Süreçleri” başlıklı çalışma. Batı’nın çevresinde yer alan Romanya 
ve Bulgaristan’ın tarihleri boyunca kolonileştirilmiş, sömürülmüş “3. Dünya Ülkeleri”nden farklı olduğunu 
belirten yazar, bu ülkelerin coğrafi ve siyasal konumları nedeniyle küresel toprak yağması sürecinden farklı 
biçimlerde etkilendiği belirtmektedir. Makale, Romanya ve Bulgaristan’da yaşayan küçük toprak sahiple-
rinin, nasıl klasik eleştirel literatürde değinilen çitleme ve sermayenin ilkel ya da mülksüzleştirerek birikti-
rilmesi süreçleri nedeniyle oluşan dışsallıklardan diğer toplumlara benzer biçimde etkilendikleri konusuna 
tarihsel süreçler ve güncel gelişmeler ışığında odaklanmaktadır.

M. Volkan Atuk’un “Kutuplaşma Siyaseti Bağlamında İngiliz-Rus Konvansiyonu ve Osmanlı Devleti” 
başlıklı makalesi bir diplomatik tarih çalışması. Yazar makalede, İngiltere ve Rusya’nın Asya’daki nüfuz 
alanlarını, bir karşılıklı menfaatleri uzlaştırma çabası olarak ortaya çıkan 1907 İngiliz-Rus Konvansiyonu 
çerçevesinde ele alıyor. Konuyu Osmanlı arşiv belgeleri üzerinden inceleyen yazar, Konvansiyonun Os-
manlı Hariciyesi tarafından, İran’ın paylaşılması ile gündeme gelen “Asya işlerine dair” bir metin olarak ele 
alındığını belirterek, Osmanlı devlet ricalinin bu anlaşmanın dünyayı genel bir savaşa götüren kutuplaşma 
siyasetinin önemli bir parçası olduğunu göremediğini ileri sürmektedir.

Bu sayıda makalelerin yanı sıra, Pelin Sönmez, Görkem Tanrıverdi ve İbrahim Akkan tarafından kaleme 
alınan üç ayrı kitap incelemesini de dikkatinize sunuyoruz.

İyi okumalar dileğiyle.
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ÖZET
Geleneksel olarak erkek-egemen bir kurum olan diplomasi yakın zamanda çok sayıda kadının mesleğe girmesi ile bir 
dönüşüm sürecine girmiştir. Bu makale, diplomasiye toplumsal cinsiyet perspektifinden bakan sınırlı sayıda çalışmanın 
temel katkılarını tanıtmakta ve farklı ülkelerden örnekler vererek diplomasideki hâkim toplumsal cinsiyet normlarını 
ortaya koymaktadır. Sonrasında ise makale, benzer bir dönüşümün Türk diplomasisinde de yaşandığını göstermekte 
ve Türk diplomasisinde artan kadın oranını ortaya koymaktadır. Makalenin temel bulguları, diplomatların yayınlanmış 
hatıra kitapları ve mülakatlarına dayanarak, bir yandan dünya diplomasisinde ortaya çıkan toplumsal cinsiyet 
normlarının Türkiye için de geçerli olduğunu doğrularken, diğer yandan kadınların yavaş da olsa diplomatik kariyerde 
yükselebildiğini ve Türkiye özelinde bu normların kırılmaya başladığını göstermektedir. 

anahtar Kelimeler: Diplomasi, Kadın, Toplumsal Cinsiyet, Uluslararası İlişkilere Feminist Yaklaşımlar, Türk 
Dış Politikası, Türk Dışişleri Bakanlığı

Women and Hegemonic Masculinity in Diplomacy:  
Changing Norms and Practices

ABSTRACT

Traditionally male-dominated, diplomacy has entered into a period of transformation with large numbers of 
women entering the profession. This article introduces the main contributions of the limited number of studies 
which analyses diplomacy from a gender perspective, and surveys the prevailing masculine norms in diplomacy 
through examples from different countries. Subsequently, the article discusses how a similar transformation is 
underway in Turkish diplomacy. Drawing on published memoirs and interviews of female diplomats, it is found 
that while masculine norms remain prevalent in Turkish diplomacy, they are also weakening gradually with 
higher numbers of Turkish female diplomats being promoted to prestigious posts. 

Keywords: Diplomacy, Women, Gender, Feminist Approaches to International Relations, Turkish foreign 
policy, Turkish Ministry for Foreign Affairs


