EDİTÖRDEN

Türk dış politikasında son yıllarda en yoğun paya sahip olan Ortadoğu coğrafyası bilimsel ve akademik çalışmaların konusu olmayı sürdürüyor. Bu
çerçevede artan çabalara bir yenisini eklemek şiarıyla ortaya çıkan Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi yedinci sayısıyla okuyucuyla buluşuyor.
Daha çok Ortadoğu coğrafyasına dair Türkiye perspektifli analizlere yer veren Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi’nin öncelikli amaçları arasında
Türkiye’nin bölgesel politikalardaki aktivizmine ışık tutmak, bu aktivizmin
anlaşılmasını sağlamak ve kritiğini yapmak yer almaktadır. Bununla birlikte dergimizde Ortadoğu’daki siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri
yeni perspektifler getirerek inceleyen orijinal araştırmalar da yayınlanmaktadır. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tarih, ilahiyat, sosyoloji ve ekonomi gibi disiplinlerden Ortadoğu’ya
dair analizleri kabul etmektedir.
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Türk dış politikası, toplum ve din
ilişkileri, Türkiye’nin Ortadoğu politikası gibi konu bazlı araştırma alanlarının yanında, İran, Irak, Mısır, Levant ve İsrail çalışmaları gibi ülke ve
coğrafya merkezli çalışma masalarının bulunduğu, yerli ve yabancı 33
araştırmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin bu alandaki en büyük kurumu olan Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından yılda iki kez
yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen makaleler önce editörler tarafından
sonrasında ise en az iki hakem tarafından değerlendirilerek yayın sürecine
girmektedir.
Yedinci sayıdaki ilk yazıda Talha Köse, AK Parti hükümetinin en önemli
girişimlerinden birisi olan Çözüm Sürecini ele almıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde “Kürt Sorunu” olarak tanımlanan problemin çözümü açısından en sistematik ve kapsamlı barış girişimi olarak kayda geçen bu politikanın uluslararası literatürdeki barış süreci tanımlamasına uyduğunu ve barış
süreçlerinin temel özelliklerini taşıdığını vurgulayan Köse, çalışmasında
çözüm sürecinin hangi süreçlerden geçerek günümüzdeki durumuna geldiğini incelemektedir.
Bu sayıdaki ikinci çalışmada Sever Işık, 1979’daki İran Devrimi’ni Michel Foucault’un penceresinden ele almaktadır. Filozof, Şah ve Ayetullah:
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Foucault ve İran Devrimi makalesi 1979 öncesi gelişmeleri yakından takip
eden Foucault’un yaklaşımını gösterirken, bir taraftan da İran siyasi tarihine ilişkin kapsamlı analizlere yer vermektedir. Furkan Polat’ın çalışması
ise son yılların en kanlı iç savaşına sahne olan Suriye’ye değinmektedir.
Bu çerçevede Suriye iç savaşının değişen ittifak ilişkilerini inceleyen Polat,
özellikle Obama liderliğindeki ABD yönetiminin bu süreçte oynadığı role
odaklanmaktadır.
İsrail, Türkiye ve Rusya ilişkilerinde enerji faktörünün incelendiği makalede Güzel Nurieva, Ortadoğu siyasetinin en önemli enstrümanlarından olan
enerji konusuna odaklanmaktadır. Rusya’nın enerji kaynaklarını bölge siyasetindeki etki aracı olarak nasıl kullandığına dair işaretler ortaya koyan
çalışma, Doğu Akdeniz’de son dönemde önemi giderek artan enerji ilişkilerini de açıklamaktadır. Tunus’ta Otoriter Yönetim ve İslamcı Hareketin
Doğuşu: Burgiba Dönemi Üzerine Bir Değerlendirme (1956-1987) başlıklı
makalesinde Rumeysa Dursun, Arap devrimlerinin başladığı ülke olan Tunus’un siyasi tarihinin önemli bir periyodunu yakından incelemektedir.
Yedinci sayıdaki son makalede Haydar Oruç, “Sekülerlikten Radikalleşmeye: İsrail’in Kurucu Felsefesinde Konstrüktivist Dönüşüm” başlıklı çalışmasında İsrail’deki siyasi kültürün nasıl dönüştüğünü incelemektedir.
Oruç’un makalesi günümüz İsrail siyasetini ve toplumsal yapısının anlaşılmasında literatüre önemli katkılar sunmaktadır.
Ortadoğu’ya dair orijinal analizlere ihtiyacın iyice hissedildiği şu günlerde
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi yer verdiği araştırma metinleriyle
literatüre katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu ve benzeri çabalar hem Türk
bilim dünyası hem de Türk dış politikasını yönlendirenler için önemli bir
kazanım olacaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkçe ve İngilizce araştırmalara yer veren Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, sosyal bilimlerin ilgili
alanlarında Ortadoğu’ya dair konuların Türkiye perspektifiyle farklı disiplinler aracılığıyla incelendiği tüm yazılara açıktır.
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EDITOR’S NOTE
The Middle East maintains an important chapter in academic studies. It
has a major share in Turkish Foreign Policy as well. With its new issue, the
Turkish Journal of Middle Eastern Studies (TJMES) aims to better make
sense of the region and its people. One of its primary objectives is to present
analyses about the Middle Eastern affairs from a Turkish perspective by
shedding light upon Turkey’s now a decade old activism in regional affairs.
TJMES publishes academic studies that analyze political, economic and
social dynamics and developments of the region. It prefers research written
from multi-disciplinary perspectives and from a number of fields: political
science, international relations, history, theology, sociology and economics.
The Turkish Journal of Middle Eastern Studies is published biannually
by Sakarya University’s Middle East Institute which is one of the biggest
institutions in Turkey focusing on the region. The Institute houses 33
researchers from Turkey and abroad who teach and study the region’s
foreign policy, communities, and religious associations as well as Turkey’s
Middle East policy. In addition, it employs experts on individual country
studies such as Iran, Iraq, Egypt, Levant, and Israel. Materials sent to the
journal are being peer-reviewed at least by two academic referees before
publication.
In the first article of the seventh issue, Talha Köse deals with the Peace
Process, one of the most important initiatives of the AK Party government
towards solving the Kurdish issue. Köse examines this most systematic and
comprehensive peace initiative in the history of The Republic of Turkey
regarding the Kurdish Question. He finds out that it is compatible with the
definitions in the literature and basic features of peace processes. Köse
examines the peace process explaining reasons behind its failure.
In the second study of the issue, Sever Işık discusses the Iranian Revolution
of 1979 from Michel Foucault’s point of view. The article (Philosopher,
Shah and Ayatollah: Foucault and the Iranian Revolution) studies Foucault’s
approach who closely followed developments before 1979, and also
provides extensive analysis about Iranian political history.
Furkan Polat’s study focuses on Syria which became the scene of the
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bloodiest civil war of recent years. Polat, who examines the changing
alliance relations in Syrian civil war, focuses especially on the role of the
U.S. administration under Obama leadership.
In her article, dealing with the energy sector relations in Israel, Turkey and
Russia relations, Güzel Nurieva focuses on the energy issue, one of the
most important instruments in Middle Eastern politics. The study shows
how Russia uses energy resources as an instrument of influence in regional
politics. It also explains the increasingly important energy relations in the
Eastern Mediterranean in recent times.
In the article entitled “Authoritarian Rule and The Origins of The Islamist
Movement in Tunisia : An Assessment of The Bourgiba Period (19561987)”, Rumeysa Dursun examines closely a significant period of political
history of Tunisia leading to the Arab revolutions.
In the last article of the seventh issue, “ From Secularism to Radicalization:
Constructivist Transformation in the Founding Philosophy of Israel”,
Haydar Oruç analyzes how the political culture in Israel has been
transformed. Oruç’s article presents important contributions to the literature
on understanding the contemporary Israeli politics and its social structure.
TJMES has the purpose of making a substantial contribution to the literature
on the Middle East from various perspectives. The Journal also offers
both significant research to the Turkish and world academia and valuable
resources for policy advisors on Turkish foreign policy. TJMES publishes
articles both in English and Turkish and welcomes scholars to submit their
high standard research from related social sciences.
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