Editörden

Değerli okuyucularımız,
Uluslararası İlişkiler dergisinin 74. sayısında zengin bir içerikle yeniden sizlerle birlikteyiz. Dergimizin Yayın Kurulu’nun yayım dilinin tamamen İngilizce olması kararı doğrultusunda, 31 Aralık 2021
tarihinden önce sunulmuş ve süreci devam eden makale ve kitap incelemeleri dışında artık Türkçe
çalışmalara yer vermediğimiz malumunuzdur. Bu çerçevede sayılarımızın içeriğinin de değişmeye başladığını bu sayıda yayımlanan tamamı İngilizce olan 5 makale ile biri Türkçe, üçü İngilizce olmak üzere
toplam 4 kitap incelemesinden görebilmeniz mümkün.
Sayının ilk makalesinde Beatrix Futak-Campell ve Hylke de Sauvage Nolting, Avrupa/Batı merkezli
ve daha çok Avrupa Birliği üzerine odaklanan “normatif güç” kavramını Türkiye özelinde inceliyorlar.
Arap Baharı sırasında Türkiye’nin Suriye ve Mısır’da “Müslüman Kardeşler” grubuna yönelik politikalarını inceleyen yazarlar, bu çerçevede Türkiye’nin normatif bir güç olarak tanımlayıp tanımlanamayacağı sorusuna odaklanmaktadır. De Zutter’in dört aşamalı modeli çerçevesinde, Türkiye’nin
Mısır örneğinde normatif güç olarak tanımlayamayacağını ileri süren yazarlar, Suriye örneğinde ise
normatif güç olarak tanımlanabileceğini savunuyorlar. Çalışma, Avrupa/Batı merkezli bir kavramın
bağlamı dışında da kullanılabileceğini göstermesi bakımından ilgili yazına önemli bir katkı potansiyeli
taşımaktadır.
Bu sayının ikinci makalesi olan “ABD-Türkiye İlişkilerinde Karmaşıklık Etkisi: Orta Doğu Bölgesel
Güvenliğinin Yeniden Yapılandırılması” başlıklı çalışma Devrim Şahin ve Ahmet Sözen tarafından kaleme alındı. Çalışmada yazarlar, Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan değişimleri karmaşıklık yaklaşımı
çerçevesinden ele alarak, genelde uluslararası sistem ve özelde Orta Doğu bölgesindeki değişimleri
ilişkilerdeki erozyonun hem nedeni ve hem de sonucu olarak ortaya koyuyorlar.
Takip eden çalışmada Esra Akgemici, otoriter popülizmin kriz zamanlarında nasıl daha etkili olabileceğini Brezilya’da Jair Bolsonaro örneği üzerinden inceliyor. Çalışma, popülist liderlerin zemin kazanmak için izlediği “yerelcilik” –bir diğer ifadeyle yerel olmayana karşı geliştirilen tehdit söylemi- ile
yol gösterici niteliklere ve dini unsurlara dayanan “Mesih inancı” ve “komploculuk” stratejilerinin kriz
dönemlerindeki işlevselliklerine odaklanıyor. Bu üçlü stratejinin kriz dönemlerinde liderlere basit çözümler sunmasının yanı sıra diğer politikacıları etkisiz hale getirmek ve otoriter popülist liderlerin
tabanının güçlendirilmesine yardımcı olmak için de kullanıldığı Latin Amerika örneği üzerinden anlatılıyor. Sonuç olarak yazar, Brezilya’da etkili olan otoriter popülizm stratejilerinin etkilerinin ancak
sosyal adalet ve eşitlik mücadelesi çerçevesinde yürütülecek kolektif bir hareketle kırılabileceği öne
sürüyor.
Sayının dördüncü makalesinde Seyedashkan Madani, Çin merkezli bölgesel kalkınma projesi olarak
başlayan Kuşak Yol Girişimi’ne yönelik risk ve zorluklara İran özelinde ışık tutuyor. Riskleri operasyonel, finansal ve jeopolitik olmak üzere üç grupta inceleyen Madani, jeo-ekonomik bakış açısıyla Çin’in
tüm risk ve zorluklara rağmen neden halen İran’a yatırım yapmaya devam ettiği sorusuna odaklanıyor.
Jeo-ekonomik açıdan İran’ın Çin için önemli bir aktör olduğu sonucuna varan yazar, iki ülke arasında1
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ki işlevsel işbirliğinin Çin’i İran’a yatırım yapmaya teşvik ettiğini savunuyor. Sayının son makalesi Melek Aylin Özoflu tarafından kaleme alınan “Avrupa Yanlısı Siyasi Partiler Tarafından Avrupa Kimliği
İnşası” başlıklı çalışma. Söz konusu çalışmada Özoflu, yazında sıklıkla incelenen popülist ve sağcı söylemler yerine, Avrupa yanlısı partilerin 2019 Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde izlediği seçim
stratejilerini söylem-tarihsel yaklaşım yöntemiyle ele alıyor. Parti manifestoları, basın açıklamaları ve
mülakatların analizi çerçevesinde, seçime katılan siyasi parti liderlerinin 2019 Avrupa Parlamentosu
seçimlerini kimlik inşası için nasıl kullandıklarını ortaya koyan çalışma, kimlik inşasının siyasi partiler
tarafından Avrupa Birliği düzeyinde meşruiyet kazanma aracı olarak kullanıldığını savunuyor.
Bu sayıda makalelerin yanı sıra Basri Alp Akıncı, Onur Ağkaya, Emrah Atar ve Tunahan Yıldız tarafından kaleme alınan dört kitap incelemesi de yer almaktadır.
İyi okumalar dileğiyle.
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