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Güvenlik Çalışmaları Dergisi’nin 22. Cilt ikinci sayısını kapsamlı bir içerikle
okuyucuya sunuyoruz. Derginin bu sayısında, toplam beş makale ve bir kitap incelemesi yer almaktadır.
Sayının ilk makalesi olan “Dağlık Karabağ Meselesi: Bölgesel Güvenlik
Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı yazı Dr. Öğr. Üyesi Göknil
Erbaş Doğan tarafından kaleme alınmıştır. Bahse konu makalede yazar, son dönemde oldukça gündemde olan Dağlık Karabağ meselesini Bölgesel Güvenlik
Kompleksi teorisi perspektifinden analiz etmektedir. Güney Kafkasya’daki karmaşık durumun son döneme kadar küresel çapta yeteri kadar ilgi görmediğini belirten yazar, mevcut uyuşmazlığın analizinde bölgesel güvenlik ve genel
görünüm ile ilgili pek çok faktörün göz önüne alınması gerektiğini ifade etmektedir. Uluslararası toplumun etkili bir karşılık vermemesinin Ermenistan’ı Azerbaycan topraklarındaki hukuksuz işgalini devam ettirme konusunda cesaretlendirdiğini ve Minsk grubu tarafından yürütülen uluslararası çözüm çabalarının
etkisiz kaldığını vurgulamaktadır.
Sayının ikinci makalesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Faruk Çakır ve Oğuzhan Ataman tarafından kaleme alınmıştır. “Post-Sovyet Dönemde Güney Kafkasya’da Güvenlik: Başlıca Gelişmeler ve Çatışma Ortamının Dönüşümü” başlıklı çalışmada, Sovyetler Birliği sonrası dönemde donmuş çatışmalar ile anılan bir bölge
haline gelen Güney Kafkasya incelenmektedir. 2008 yılında yaşanan Rus-Gürcü
savaşından sonra Rusya’nın bölgede üstünlük kurduğu ve bu gelişme ile birlikte,
bölgede çatışmasızlık ortamından uzlaşma ortamına geçiş ihtimali belirdiği ifade
edilmektedir. Fakat Rusya’nın bölgesel çatışmaların çözümünü de içerecek bir
düzen kurmayı tercih etmediği veya ettiyse bile başaramadığı vurgulanmaktadır.
Bölgede Rus üstünlüğünün devam ettiği 2013 yılında Çin’in önerdiği Kuşak ve
Yol İnisiyatifinin başarılı olması durumunda Güney Kafkasya bölgesinde barış
ortamının inşasına ciddi düzeyde katkıda bulunabileceğinin altı çizilmektedir.
Bu sayıda yer alan üçüncü eser, Doç. Dr. İlhan Aras ve Emre Çalışkan tarafından yazılan “Xi Jinping Döneminde Hong Kong Protestoları: Şemsiye Hareketi
ve 2019 Protestoları Üzerine Bir Karşılaştırma” başlıklı makaledir. Bahse konu
yazıda Hong Kong’da gerçekleşen 2014 Şemsiye Hareketi ve 2019 yıllarındaki
protestoların genel bir değerlendirilmesi yapılmakta ve Xi Jinping’in protestolara
yaklaşımlarındaki benzerlikler ve farklılıklar kronolojik olarak gösterilmektedir.
Çin’in en güçlü liderlerinden biri olarak kabul edilen Xi Jinping’in yönetimdeki
gücünü artırmasının ve Trump yönetimindeki ABD’nin protestolara yaklaşımının
Xi Jinping’in 2019 protestolarına daha sert tepki vermesine sebep olduğu ortaya
konulmaktadır.
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Sayının dördüncü çalışması, Mesut Özcan tarafından kaleme alınan “Karma
Güvenlik İkilemi ve Devlet Dışı Silahlı Aktörlerin Uluslararası Sistemdeki Rolü”
başlıklı yazıdır. Bahse konu makale, son yıllarda küresel sistem içerisindeki etkileri giderek artan devlet dışı silahlı aktörlerin rolünü neo-realist yaklaşım üzerinden tartışmaktadır. Çalışma temelde güvenlik ikileminin değişen doğasını “karma
güvenlik ikilemi” kavramı ile ele almakta ve devlet dışı silahlı aktörlerin sistemin
anarşik yapısı içerisindeki konumlarını ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında
DEAŞ ve PYD/YPG gibi aktörlerin bölgesel ve küresel yapıya etkileri incelenmektedir. Bu tür aktörlerin başarısız devletlerin ortaya çıktığı bölgelerde devletleri nasıl taklit ederek rasyonel hareket ettiklerine odaklanılmaktadır.
Sayının beşinci makalesi olan “Akıllı Güç Bağlamında Sadr Hareketi’nin
Irak Siyasetinde Zirveye Yükselişi” başlıklı yazı Hüseyin Acar tarafından kaleme alınmıştır. Bahse konu makalede yazar, öncelikle Joseph S. Nye tarafından
geliştirilen yumuşak güç ve akıllı güç kavramları üzerinde durmaktadır. Kavramların ortaya çıkışı, Nye’ın yumuşak ve sert güç ayrımı, yıllar içerisinde konsepte
getirdiği açıklamalar, bu görüşlere gelen eleştiriler, liderlik miti ile kavramların
özdeşleştirilmesi ve güncel çalışmalarında üzerinde durduğu akıllı güç konsepti
incelenmektedir. Daha sonra Irak’taki Sadr Hareketi analiz edilmektedir. Sadr’ın
2018 seçimlerinden birinci çıkan koalisyonun lideri olmasını sağlayan adımların
ve Nye’ın formüle ettiği akıllı güç stratejisinin bağıntıları analiz edilmektedir.
Sadr’ın izlediği adımların aslında Nye’ın tavsiye ettiği akıllı güç kavramının başarılı bir uygulaması olduğu öne sürülmektedir.
Bu sayının son çalışması ise Graham Allison tarafından yayınlanmış olan
“Destined For War: Can America and China Escape Thucydides’ Trap” başlıklı
kitabın Orhan Çiftçi tarafından kaleme alınan ayrıntılı incelemesidir.
Önümüzdeki sayı için değerlendirilmek üzere makaleler dergimize DergiPark
sayfamız üzerinden (https://dergipark.org.tr/tr/pub/gcd) iletilebilmektedir. Ayrıca,
Güvenlik Çalışmaları Dergisi ile ilgili bilgilere ve eski sayılarımıza internet adresimizden (http://guvenlikcalismalari.pa.edu.tr) ulaşılabilmektedir. Bu vesileyle
şunu da duyurmak isteriz ki dergimiz, diğer indekslere ek olarak, uluslararası alan
indekslerinden Index Copernicus tarafından da “2019 Master List”ine kabul edilerek indekslenmeye başlanmıştır.
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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