Editörden
Güvenlik Çalışmaları Dergisi’nin 23. Cilt birinci sayısını kapsamlı bir içerikle
okuyucuya sunuyoruz. Derginin bu sayısında, altısı Türkçe biri İngilizce olmak
üzere toplam yedi makale yer almaktadır.
Sayının ilk makalesi olan “Uluslararası Hukukta Güvenlik Söylemleri: Uluslararası İlişkiler Teorileri İle Kesişen Düzlemler” başlıklı yazı Dr. Öğretim Üyesi
Gözde Turan tarafından kaleme alınmıştır. Bahse konu makalede yazar, uluslararası hukuk alanındaki teorik yaklaşım farklılıklarının uluslararası ilişkiler teorilerindeki tartışmalarla ortak bir izdüşüme sahip olduğunu ifade etmektedir.
Söz konusu izdüşüme ışık tutması açısından, çalışmasında sadece dönemsel değil
öne çıkan teorik perspektifler için de geçerli olan paralelliği, güvenlik söylemleri
örneğinde ele almaktadır. Turan’ın da ifade ettiği üzere, uluslararası hukukun
uluslararası ilişkiler teorileri ile ilişkisinin güvenlik söylemi üzerinden incelenmesi, sadece dönemler arasındaki fay hatlarını değil, kesişme noktalarını da açığa
çıkaracaktır. Bu ilişki, sadece uluslararası hukuk teorilerinin değil aynı zamanda
uluslararası ilişkiler teorilerinin de içinde geliştiği ve etkin olduğu çevre ile olan
bağlarını güvenlik bağlamında ortaya koyması açısından önemlidir.
Sayının ikinci makalesi Prof. Dr. A. Fulya Şen ve Hülya Taş tarafından yazılan “Azerbaycan-Ermenistan Çatışmalarına İlişkin Haber Söylemlerinin Analizi” başlıklı yazıdır. Bahse konu yazıda, Temmuz-Ekim 2020 tarihleri arasında
medyada yer alan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının haber medyasında nasıl
çerçevelendiği incelenmekte ve bu çatışmaların ardılında olan egemenlik ve milliyetçilik anlayışının nasıl yeniden üretildiği analiz edilmektedir. van Dijk’ın eleştirel söylem çözümlemesinin kullanıldığı bu çalışmada, Azerbaycan-Ermenistan
çatışma haberleri farklı ideolojik hatları temsil eden Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin internet siteleri üzerinden incelenmektedir. Araştırma,
medya söylemlerinin siyasal aktörlerin açıklamalarına dayandığı ve milliyetçilik
ideolojisini yeniden ürettiği sonucuna ulaşmaktadır.
Bu sayıda yer alan üçüncü makale, İpek Ferihanaz Keskin ve Dr. Öğretim
Üyesi Oğuzhan Yanarışık tarafından kaleme alınmıştır. “Suriye Göç Krizi Hakkında Güvenlik Endişeleri: Türkiye ve AB Ülkeleri Karşılaştırması” başlıklı çalışmanın temel amacı, bölgesel ve küresel bir sorun haline gelen Suriye Göç Krizini ortaya çıkardığı güvenlik endişeleri bakımından karşılaştırmalı bir şekilde
incelemektir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği’nde en fazla Suriyeli göçmen kabul
etmiş üç ülke ile en az Suriyeli göçmen kabul etmiş üç ülke ve Türkiye olmak
üzere üç farklı kategoride karşılaştırmalı bir analiz yapmaktır. Bu üç kategorideki
aktörlerin Suriye Göç Krizi konusundaki tutumları ‘güvenlik endişeleri’ alt başlığında değerlendirilmektedir. Çalışmanın temel iddiası; göç krizinin, bu çalışmada
ele alınan ülkelerin kendi içlerinde ve birbirleriyle ilişkilerinde değişimlere sebep
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olduğu; söz konusu ülkelerde göçmenlere dair ‘güvenlik tehdidi’ algısının gerçek
suç işleme istatistiklerine göre çok daha ileri boyutta olduğu şeklindedir.
Sayının dördüncü çalışması, Prof. Dr. Arzu Altın Yavuz, Prof. Dr. Murat Karacasu ve Araştırma Görevlisi Barış Ergül tarafından kaleme alınan “Identifying
the Factors Affecting the Choice of Advanced Driving Education in the Context
of Traffic Security (Trafik Güvenliği Bağlamında İleri Sürücü Eğitimi Tercihini
Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi)” başlıklı yazıdır. Bahse konu çalışma, Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olan Eskişehir’de yapılmıştır. Öncelikle Eskişehir’deki sürücülerin trafik algısını oluşturan faktörler belirlenmeye çalışılmaktadır. Ardından ileri sürücü eğitimine ilişkin sürücü görüşlerinin bu faktörlerden
nasıl etkilendiğinin modellenmesi üzerinde durulmaktadır. Modelleme için lojistik ve sağlam lojistik regresyon analizi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Eskişehir trafiğine ve sosyo-kültürel yapısına bağlı olarak; trafik güvenliği, sürücü davranışları, sürücü kapasiteleri ve trafik algısını etkileyen faktörler
belirlenmeye çalışılmaktadır.
Sayının beşinci makalesi olan “Üçüncü Dünyanın Ekonomik Güvenliği:
Eşitsiz Mübadeleden Adil Ticarete” başlıklı yazı Dr. Öğretim Üyesi Emre Kalay
tarafından kaleme alınmıştır. Bahse konu makalenin amacı serbest uluslararası
ticaretin, az gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerin aleyhine işlediği düşüncesinin ne
gibi değişiklikler geçirdiğini kısaca göstermek ve son yıllarda yükselmekte olan
“adil ticaret” trendinin az gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerin ekonomik güvenliğini sağlamaya olumlu etki edip edemediğini tartışmaktır. Bu doğrultuda adil
ticaret konusunda kapsamlı faaliyetler yürüten iki örgüt olan Uluslararası Adilticaret ve Dünya Adil Ticaret Örgütü’ nün faaliyetlerine bakılmaktadır. Çalışmanın
alana yapacağı katkıda en büyük pay, Türkçe yazılmış olmasındadır. Adil ticaret
konusunda Türkçe kaynak oldukça kısıtlıdır ve bu konu hakkında Türkçe bir
kaynak sağlama isteği çalışmanın ortaya çıkmasında önemli olmuştur.
Sayının altıncı makalesi Dr. Öğretim Üyesi Esra Çetinöz tarafından yazılan “Bir Uzmanlık Alanı Olarak Polis Psikolojisi” başlıklı yazıdır. Bahse
konu çalışmanın amacı günümüze kadar dünyada polis psikolojisi konusunda
gerçekleştirilen bilimsel araştırmaları gözden geçirip ortak bulgulardan yola
çıkarak yapılan değerlendirme ile konunun emniyet teşkilatı, kolluk personeli ve
iç güvenlik açısından önemine dikkat çekmek ve Türkiye’de bir uzmanlık alanı
olarak polis psikolojisinin gelişmesine öncülük etmektir. Bu amaçla ve geniş
bir alan olması nedeniyle çalışmanın çerçevesi polislerde iş stresi, iş doyumu
ve tükenmişlik, çalışma saatleri ve uyku sorunu, aile ve ilişki sorunları ve polis
intiharları konuları ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışma, Türkiye’de bir uzmanlık
alanı olarak polis psikolojisi konusunda yapılmış ilk araştırma olması açısından
önem taşımaktadır.
Sayının son çalışması, İbrahim Kumek tarafından kaleme alınan “Küçük
Devletlerin Statü Arayışlarının Bir Göstergesi Olarak Uluslararası Askeri Ope-
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rasyonlarda Yer Almaları: İsveç, Norveç ve Danimarka Örneği” başlıklı yazıdır.
Bahse konu makalede, belirli kriterler dikkate alındığında küçük devletler olarak
nitelendirilen İsveç, Norveç ve Danimarka’nın BM, NATO ve ABD öncülüğündeki uluslararası askeri operasyonlarda yer alma motivasyonları sorgulanmaktadır.
Uluslararası ilişkilerde giderek önem kazanmaya başlayan statü çalışmalarından
yararlanarak, söz konusu devletlerin gerek uluslararası politikada gerekse büyük
güçler nezdinde görünür olmak, fark edilmek, itibar kazanmak ve prestij elde etmek amacında oldukları iddia edilmektedir. Bu devletlerin karar vericilerinin ve
üst düzey yetkililerinin resmî açıklamaları, ifadeleri ve bildirileri dikkate alınarak, dış politika söylemleri ve pratikleri nitel yöntemle analiz edilmektedir. Çalışmada, söz konusu devletlerin militarist aktivizminin statü arayışı çerçevesinde
araçsal ve stratejik motivasyondan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Bu vesileyle şunu yeniden hatırlatmak isteriz ki önümüzdeki sayı için değerlendirilmek üzere makaleler dergimize Dergipark sayfamız üzerinden (https://dergipark.org.tr/tr/pub/gcd) iletilebilir. Ayrıca, Güvenlik Çalışmaları Dergisi ile ilgili
bilgilere ve eski sayılarımıza internet adresimizden (http://guvenlikcalismalari.
pa.edu.tr) ulaşılabilir.
Güvenlik Çalışmaları Dergisi’nin bu sayısına katkı sunan yazarlara ve hakemlere teşekkür ediyor; mevcut sayıda yer alan çalışmaların akademik literatüre katkı sunmasını temenni ediyoruz.
Gelecek sayımızda yeniden buluşmak dileğiyle; iyi okumalar dileriz.
Oğuzhan Yanarışık
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