ULUSLARARASIiLiŞKiLER
Akademik Dergi
Cilt 18, Sayı 71, 2021

INTERNATIONALRELATIONS
Academic Journal
Volume 18, Number 71, 2021

ULUSLARARASIİLİŞKİLER

ULUSLARARASIİLİŞKİLER / INTERNATIONAL RELATIONS
hakemli bir dergidir / is a refereed journal

ULUSLARARASIİLİŞKİLER / INTERNATIONAL RELATIONS
aşağıdaki veri tabanlarınca taranmaktadır / is currently noted in
Social Sciences Citation Index (SSCI),
Social Scisearch, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition
Elsevier Scopus Index,
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS),
International Political Science Abstracts (IPSA),
PAIS International,
International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR),
International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ),
Cambridge Scientific Abstracts-CSA (Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Worldwide Political
Science Abstracts & Linguistics and Language Behavior Abstracts)
Columbia International Affairs Online (CIAO), EBSCO, Gale-Cengage,
Elsevier Bibliographic Databases (GEOBASE, Mosby’s Index, SciVerseScopus),
Index Islamicus, Women’s Studies International, Ulrich’s Periodicals,
Middle Eastern and Central Asian Studies, European Sources Online,
ASOS Index (Akademia Sosyal Bilimler Endeksi), Başkent Üniversitesi Hukuk Veri Tabanı (Law Database),
TR Dizin

Dergiye yazı göndermek isteyenler ayrıntıları www.uidergisi.com.tr adresinde bulabilirler.
Değerlendirilmek üzere dergiye kitap göndermek isteyenler için iletişim adresi:
Doç. Dr. Evren Çelik Wiltse, E-posta: evren.wiltse@sdstate.edu

Bireysel abonelik ücreti: 4 sayı için 150 TL
Kurumsal abonelik ücreti: 4 sayı için 500 TL
Abonelik hakkında bilgi için: bilgi@uidergisi.com.tr

Abone formları derginin arkasındadır.

ULUSLARARASIİLİŞKİLER / INTERNATIONALRELATIONS
Cilt/Vol.18, Sayı/No.71 2021

CONTENTS/ İÇİNDEKİLER

Ülkeleri İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin ve Mültecilerin Koruma Sorumluluğu
Çerçevesinde Korunması
Pınar GÖZEN ERCAN ve Selin KUL
A Litmus Test for the EU’s Longest Year: Solidarity Principle and
Challenges by Covid-19 in 2020
Pırıl AKIN OCAK and Çağrı ERHAN

1

21

Türkiye-NATO İlişkilerinde İnşacı Etkiler (1991-2011)
Adem ÇAKIR

45

Japan on the Borderlines: Is Japan Still a Civilian Power?
Bahadır PEHLİVANTÜRK

67

Antroposen, Posthümanizm ve Uluslararası İlişkiler Kuramının ‘Ekoloji’ Taahhüdünün
Tarihsel Materyalist Eleştirisi
Yelda ERÇANDIRLI

87

Ulusötesi Savunuculuk Ağları Aracılığıyla İnsan Hakları Normlarının Yerelde Yayılması:
LGBTİ+ Hakları Örneği
Sinem BAL

109

The Franco-German Rivalry in the Post-Brexit European Union
Çağatay ÖZDEMİR

129

BOOK REVIEWS/KİTAP İNCELEMELERİ
John J. MEARSHEIMER, The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities
Özgür ÖZTÜRK
Ali L. KARAOSMANOĞLU ve Ersel AYDINLI, Strateji Düşüncesi: Kuram,
Paradoks, Uygulama
Eyüp ERSOY

153

157

ULUSLARARASIİLİŞKİLER / INTERNATIONALRELATIONS

Daniel DEUDNEY, Dark Skies: Space Expansionism, Planetary Geopolitics,
and the Ends of Humanity
Adnan DAL
KAUTİLYA, Arthaşastra
Özkan GÖKCAN

IV

161
165

Editörden

Değerli Okurlarımız,
Yeni sayımızla sizlerin karşısındayız. Bazı ülkelerin yoğun şekilde Covid-19 pandemisini yaşamaya devam ettiği, bazılarının ise artık pandemi sonrası döneme geçmeye çok yaklaştığı arafta bir küresel siyaset döneminin meydan okumalarıyla karşılaştığımız bir süreçten geçiyoruz. Sağlık güvenliğinin, tüm
diğer güvenlik türlerinin önüne geçtiği, birimizin güvenliğinin hepimizin güvenliği olduğu, zorunlu
olduğunun anlaşılmasına rağmen ülkeler arası iş birliğinin hala sınırlı kaldığı bu dönem pek çok konuda ezberleri bozdu. Hangi ülkelerin gerçekten iyi bir sağlık altyapısına sahip olduğunu, hangilerinin
halkının sağlığını tüm diğer çıkarlarının önüne geçirdiğini, hangi devletlerin sosyal devlet anlayışını
gerçekte hala yaşatabildiğini pandemi sürecinde tüm açıklığıyla gördük. Hiç kuşkusuz pek çok bilim
alanı gibi Uluslararası İlişkiler de önümüzdeki yıllarda yaşadığımız salgın hastalık döneminin sadece
küresel siyasete ve dış politikaya değil, aynı zamanda insani güvenliğe etkilerini de tartışmaya devam
edecek.
Çoğumuzun hibrit çalışma modellerine geçtiği bu dönemde bizler de Uluslararası İlişkiler dergisini
sizlere vaktinde ulaştırabilmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Üstelik bu dönemde dergi kurullarında yaptığımız istişareler sonucunda önemli bir değişime karar verdik. Buna göre,
Uluslararası İlişkiler dergisi 31 Aralık 2021’den sonra artık sadece İngilizce yazılmış makaleleri kabul
edecek ve değerlendirme sürecindeki Türkçe makalelerin süreçleri sona erdiğinde tamamen İngilizce
yayım yapan bir dergiye dönüşecek. Sadık yazar ve okuyucu kitlemizin bu dönüşüm sürecinde de
dergimize destek vereceğini umuyoruz.
Yeni sayımıza dönersek, uluslararası hukuktan çevre güvenliğine, Türk dış politikasından Asya’ya uzanan geniş çerçevede makalelerle karşınızdayız. Pınar Gözen Ercan ve Selin Kul’un kaleme aldıkları ilk
makalemiz güncel bir sorunu uluslararası hukuk perspektifinden inceliyor. Makale ülkelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle diğer ülkelere kaçmak zorunda kalan mültecilerin durumu “koruma sorumluluğu” kavramı çerçevesinde analiz ediyor. Özellikle Suriye’de 2011’den bu yana yaşanan iç savaştan
kaçan mültecileri, gelişmiş ülkelerin çoğu sınırlarından içeri kabul etmek istemediği için yaşanan insanlık dramları gözümüzün önündeyken, makale “yaşanan mülteci krizleri karşısında uluslararası toplumun sorumluluğu nedir” sorusu gündeme getiriyor ve “koruma sorumluluğu” kavramı çerçevesinde
tartışıyor.
Pırıl Akın Ocak ve Çağrı Erhan’ın birlikte kaleme aldıkları makale, Covid-19 bağlamında Avrupa Birliği içindeki dayanışma sürecinin evrimini mercek altına alıyor. Pandemi ilk patlak verdiğinde kendi
içinde dayanışma sağlamak konusunda sorunlar yaşayan Birlik, süreç ilerledikçe ilk dönemdeki krizleri aşıp işbirliği yapma konusunda mesafe kaydetmiştir. Dayanışma kavramını kuramsal olarak analiz eden makale, AB bağlamında pandeminin ortaya çıkardığı zorlukları ve zamanla bunlarla başetme
yollarını incelemektedir.
Adem Çakır’ın kaleme aldığı makale ise Soğuk Savaş’tan sonraki ilk 10 yılda Türkiye-NATO ilişkilerini mercek altına alıyor. 1990’ların başındaki sistemsel dönüşüme rağmen Ankara’nın NATO’yla
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bağlarında sürekliliğin nasıl sağlandığı makalenin temel araştırma sorusu. İnşacı teoriyi merkeze alan
çalışma, NATO’nun dönüşüm sürecinde Türkiye’nin katkılarını analiz ederek, “yapı-aktör etkileşimi,
uygunluk mantığı ve alışkanlık” kavramları temelinde Türkiye-NATO ilişkilerini ele almaktadır.
Sivil güçlerin küresel siyasetteki değişime uyumu, özellikle Almanya, Japonya ve Avrupa Birliği bağlamında literatürde tartışılan önemli konulardan biridir. Yaşanan küresel sorunların, sivil güçleri, askeri
güç özelliklerini kazanmaları yönünde nasıl etkilediği 1990’lardan bu yana farklı araştırmaların konusu oldu. Bahadır Pehlivantürk’ün bu sayımızda yer verdiğimiz makalesi de Japonya bağlamında bu
sorunun yanıtını arıyor. Makale, Japonya’nın 2015’te kabul ettiği Yeni Güvenlik Kanunları’nın ülkenin
sivil güç rolünü nasıl etkilediğini kavramsal çerçevede ele alarak, Türkçe literatüre önemli bir katkı
sağlıyor.
Geçtiğimiz aylarda hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde yaşanan orman yangınları ve seller, insanlığın sebep olduğu çevre felaketlerinin ne kadar korkunç düzeye geldiğini hepimize gösterdi. Çevreyi
hiç dikkate almadan, sadece daha fazla büyüme ve daha fazla kâr elde etme odaklı politikaların, günün
sonunda nasıl bireysel hayatlarımızı tehdit ettiğini gördük. Yelda Erçandırlı’nın makalesi, Antroposen
kavramını ele alarak, içinde bulunduğumuz ekolojik kriz çerçevesinde Uluslararası İlişkiler disiplinindeki kuramsal gelişmeleri tartışıyor.
Sinem Bal’ın makalesi, LGBTİ+ bireylerin haklarını özelinden yola çıkarak yerel yönetimler ile sivil
toplum kuruluşları ve uluslararası ağ bağları arasındaki ilişkileri ele alıyor. Makale, literatürde bu tür
ilişkileri analiz etmekte kullanılan modellerden Bumerang modelini yerel yönetimler bağlamında değerlendiriyor. Büyük ölçüde alan araştırmasına dayanan makale, hem Uluslararası İlişkiler hem yerel
yönetimler, hem de toplumsal cinsiyet çalışanlar açısından önemli bulgular ortaya koyuyor.
Çağatay Özdemir’in makalesi, Brexit sonrası dönemde AB içerisinde yaşanması muhtemel FransızAlman rekabetini ele alarak, alternatif gelişmelere odaklanıyor. Yazar, Britanya’nın AB’den ayrılması
sonrasında Paris ve Berlin’in rekabet edeceği argümanını öne sürüyor.
Bu sayımızda dört kitap incelemesine de yer verdik.
Keyifli okumalar ve sağlıklı günler dileriz.
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