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Editöryal 

Barışçıl, birleşmiş ve ekonomik olarak başarıya ulaşmış bir Avrupa 
idealini, tamamen farklı meslek ve gruplardan olmalarına rağmen kendine 
hedef edinen küçük bir kitlenin çabaları, XX. yüzyılın ortalarında meyvelerini 
vermiş ve birbirleriyle birçok kanlı savaş yapmış komşu ülkeler, İkinci Dünya 
Harbi sonrası Kömür Çelik Topluluğu ile barışın temellerini atmışlardır. Altı 
ülke ile başlayan topluluk 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması ile bir 
ekonomik topluluğa (AET) dönüşmüş, aralarındaki gümrüklerin kalkmasını 
mümkün kılmıştır. 1960’lı yıllar ekonomik büyümenin, 70’li yıllar da sayıca 
büyümenin gerçekleştiği yıllardır. 

Berlin duvarının yıkılması, Doğu ve Batı Almanya arasındaki sınırların 
kalkmasına, bu da beklenmedik oranda büyük siyasî değişimlere sebep 
olmuştur. 1990’lı yıllar sınırlardan arındırılmış bir Avrupa’nın konuşulduğu 
yıllardır. Maastricht’le gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) artık müşterek 
hareket kabiliyetini oldukça genişletmiştir. Sancılı geçen yıllar 28 ülkenin 
üyesi olduğu bir birliğin kurulmasına mani olamamıştır. 

Küreselleşmenin akıl almaz boyutlarda cereyan ettiği çağımızda, 
ülkelerin ve hatta kurumların bile tek başlarına hareket etme kabiliyetleri 
daralmakta olduğundan, birliktelikler oluşturulmakta, yeni birlikler 
kurulmaktadır. Yarım asrı geçen bir süreden beri Türkiye’nin de bu kabil 
birlikteliklerde yer aldığı bir gerçektir. Tam üyelik yolunda geride kalan bu 
uzun zamana rağmen bir türlü üyesi olamadığı AB ile olan ilişkileri 
muvacehesinde dergimizin bu sayısını AB-Türkiye ilişkilerine hasrettik. 

Bu yeni sayımızı siz değerli okuyucularımıza ulaştırmanın sevincini 
ifade etmek isterim. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi olarak her sayımızda 
sizlere birbirinden farklı ve bir o kadar da önemli konularla ulaşmanın hazzını 
yaşıyoruz.  

AB-Türkiye İlişkilerine farklı perspektiflerden yaklaştığımız bu sayının 
ilk makalesi, Aycan Cesim tarafından kaleme alınan Immanuel Kant’ın Felsefi 
Görüşlerinin Uluslararası İlişkiler Disiplinine Yansımaları isimli çalışmadır. 
Kant’ın Ebedi Barış eserinin ayrıntılı bir şekilde irdelendiği çalışma, Avrupa 
Birliği fikrinin felsefi alt yapısını besleyen umdeleri anlamaya yardımcı 
olmaktadır. 

İlhan Aras ve Akın Sağıroğlu tarafından hazırlanmış olan Lizbon 
Antlaşması Sonrası Avrupa Sayıştayı: 2009-2017 Dönemi Yıllık Raporları 
Üzerine Bir İnceleme başlıklı çalışmada; yarım milyarlık nüfusu ile 
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azımsanmayacak bir büyüklük arz eden AB’nin bütçesi (150 Milyar Euro 
civarı), gelir ve giderlerinin incelenmesi amacıyla kurulmuş Sayıştay’ın, 
yapısı ve işlevleri yanında 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon 
Antlaşmasından 2017 yılına kadar yayınlanan raporlar ele alınmış ve 
incelenmiştir. 

Sina Kısacık ve Fahri Erenel tarafından hazırlanan Doğu Akdeniz 
Güvenlik Algılamaları Bağlamında, Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma 
Anlaşması (The Permanent Structured Cooperation- PESCO) ve Enerji 
Güvenliği Meselelerinin Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Olası 
Yansımalarını Anlamak adlı çalışmada son dönemlerin üzerinde sıkça durulan 
ve keşfedilen gaz yatakları dolayısıyla da bölge dışındaki devletler ve bölgesel 
organizasyonların da odaklandıkları bir konuma gelen Doğu Akdeniz 
konusunda AB-Türkiye ilişkileri irdelenmektedir. 

Recep Temel’in kaleme aldığı Poujade ve Sarı Yelekliler 
Hareketlerinin Vergi Grevi-Verginin Reddi Olguları Etrafında Analizi başlıklı 
makalede yazar, Vergi Grevi ve Verginin Reddi kavramları çerçevesinde 
Poujade ve Sarı Yelekliler hareketlerini değerlendirmekte ve can kaybına 
neden olan son hareketlerin Vergi Grevinden ziyade Vergi İsyanı niteliği 
kazandığını vurgulamaktadır. 

Hasan Acar’ın Boğazlar Sorunu Üzerine Jeopolitik Bir Değerlendirme: 
İstanbul’un Fethinden Montrö Boğazlar Sözleşmesine başlığıyla kaleme 
aldığı çalışması, dergimizin diğer konuları arasında değerlendirilmiş olmakla 
birlikte, gerek boğazlar sorununun tarihi sürecini irdelemek, gerekse batılı 
ülkelerin önemli rol oynadıkları Montrö Sözleşmesi eksenli olmak hasebiyle 
ana temamıza çok da uzak sayılmamaktadır. 

Diğer konularda ikinci yazımız İskender Kantemur tarafından ele alınan 
Die historische Entwicklungsgeschichte der Demokratie in der Türkei başlıklı 
çalışmadır. Yazar, Türkiye’nin Tanzimat’la başlayan ve çok partili hayata 
uzanan süreçte demokratikleşme yolunda geçirdiği serüveni dergi 
okuyucularımız ile paylaşmaktadır. 

AB-Türkiye İlişkilerinde önemli kilometre taşlarından biri olma 
niteliğini taşıyan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 
kurulmasında, yasasının yazılmasında ve faaliyete geçirilmesinde aktif rol 
almış, 2014 yılına kadar başkanlığını yürütmüş olan Kemal Yurtnaç ile 
yaptığımız Türkiye-AB İlişkilerinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığının Rolü konulu röportajı da sizinle paylaşmak istiyoruz. 
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Osman Gökhan Hatipoğlu’nun Kölelik Yolu (The Road to Serfdom) 
(Friedrich August von Hayek) ve Tolgahan Özkan’ın Oyun Teorisi (Mete 
Gündoğan) isimli kitaplarla ilgili yapılmış inceleme yazıları da dergimizin bu 
sayısında okuyucumuza sunulmaktadır. 

50 yılı aşkın bir süredir üyesi olmak için beklediğimiz Avrupa Birliği 
konusunda şimdiye dek birçok yazının kaleme alındığı yadsınamaz bir 
gerçektir. AB-Türkiye ilişkilerine farklı bakış açıları kazandırmaya 
çalıştığımız sayımızın okuyucuda merak uyandıracağını umuyoruz. 

       Mustafa Yıldız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


