Editörden

Güvenlik Çalışmaları Dergisi’nin 21. Cilt ikinci sayısında zengin bir içerikle yeniden birlikteyiz. Bu sayıda dördü Türkçe biri İngilizce olmak üzere toplam beş
makaleye yer verdik.
Sayının ilk makalesi “Kuruluşundan Bugüne PKK/KCK’nın Uluslararası
Konjonktürel Değişimlere Uyum Sağlama ve Uluslararasılaşma Çabası” başlıklı
yazı Dr. Metin Çelik tarafından kaleme alınmıştır. Bahse konu yazıda yazar, terör
örgütünün gerek Türkiye’nin iç siyasetinde ve terörle mücadele yöntemlerinde
meydana gelen değişikliklerden ve gelişmelerden gerek bölge siyasetinin dinamiklerinden gerekse uluslararası sistemin yapısında meydana gelen değişim ve
dönüşümden etkilendiğini açıklamakta olup bahse konu değişim ve dönüşümlere
göre de kurumsal yapısında, taktik ve stratejisinde yenilikler gerçekleştirdiğini
izah etmektedir.
Sayının ikinci makalesi Dr. Göktuğ Sönmez tarafından yazılan “El-Kaide’den
DEAŞ Sonrası Döneme: Küresel Militan Selefi Hareketin Dönüşümü ve Geleceği” başlıklı yazıdır. Bahse konu yazıda, tarihsel süreçte El-Kaide yapılanması ve
dönüşümüne değinilmekte, takiben DEAŞ’ın şekillenme ve ortaya çıkma süreci
ele alınmaktadır. Yazar, DEAŞ’ın sahadaki yükseliş ve düşüşünü irdelendikten
sonra bu düşüşü takip eden süreçte ne gibi senaryolar ortaya çıkabileceği ve bunlara ne şekilde çözüm üretilebileceğine ilişkin değerlendirmelerini sunmaktadır.
Bu sayıda yer alan üçüncü makale, Ahmet Demirden tarafından kaleme alınmıştır. “Terör Örgütlerinde Radikalleşme Süreçlerinin Psikolojik Analizi: FETÖ
Örneğinde İki Piramitli Model” başlıklı çalışmada, öncelikle terör örgütlerinde
radikalleşme süreçleri ve bazı bireysel ve bireyler arası değişkenler arasındaki
ilişkilerin analizlerine yer verilmekte, ardından terör örgütlerindeki radikalleşme
süreçleri İki-Piramitli Model çerçevesinde terör örgütü FETÖ yapısına atıflarla
değerlendirilmektedir.
Sayının dördüncü çalışması, Melih Demirtaş tarafından kaleme alınan “Terrorism, States’ Responses, Liberties: Understanding the Idea of Balance between
Human Rights and Security (Terörizm, Devletlerin Tepkileri, Özgürlükler: İnsan
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Hakları ve Güvenlik arasındaki Denge Fikrini Kavramak)” başlıklı yazıdır. Bahse konu makale, terörle mücadelenin devletlerin temel meselesi haline geldiği
bir dönemde devletler düzeyinde güvenlik ve insan hakları kavramları arasındaki
ilişkiye odaklanmakta olup tamamen sürdürülebilir güvenli bir ortamın tesisini
teminen terör tehdidi gibi acil durumlarda dahi güvenlik ile hak ve özgürlükler
söylemleri arasındaki dengeyi korumanın Batı’nın “başat” güçleri dahil tüm Devletler için temel önkoşullardan biri haline geldiğini iddia etmektedir.
Bu sayının son çalışması ise Dr. Merve Suna Özel Özcan tarafından yazılan
“Rusya Federasyonu’nda Büyük Güç Statüsünün Dönüşü: Gücün İmparatorluğu”
isimli makaledir. Bu çalışmada yazar, kavramsal olarak büyük güç tanımını ele
aldıktan sonra büyük güç tanımı ekseninde Rusya Federasyon’unun 1990 sonrası
yaşadığı dönüşümleri incelemektedir.
Güvenlik Çalışmaları Dergisi, Kasım 2019’dan itibaren dergipark üyesi olması itibarıyla önümüzdeki süreçte yayınlanmak üzere dergimize çalışmalarını
göndermek isteyenler, makalelerini dergipark sistemi üzerinden dergimize gönderebilirler. Ayrıca, Güvenlik Çalışmaları Dergisi ile ilgili bilgilere ve eski sayılarımıza internet adresimizden (http://guvenlikcalismalari.pa.edu.tr) ulaşabilirsiniz.
Güvenlik Çalışmaları Dergisi’nin bu sayısına katkı sunan yazarlara teşekkür
ediyor, mevcut sayıda yer alan çalışmaların akademik literatüre katkı sunmasını
temenni ediyoruz.
Gelecek sayıda yeniden buluşmak dileğiyle, iyi okumalar dileriz.
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