Konu Editöründen
Oldukça köklü bir geleneğe sahip olan Demokrasi Platformu uzun bir aranın
ardından yayınlanan bu ilk sayısında Afganistan’ı kapak konusu yapıyor.
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Eylül’ün ardından geçen 20 yılın ardından Amerikan güçlerinin Kabil’den çekilmesi
Afganistan’ı tekrar dünya gündemine taşıdı.

Çok uzun yıllar istikrarsızlıkla

boğuşan bu coğrafyanın önümüzdeki günlerde ne ölçüde huzur bulacağı büyük
ehemmiyet arz etmektedir.

Bu hususla bağlantılı olarak yönetimi devralan

Taliban’ın geçen zaman içerisinde ne ölçüde değiştiği, önümüzdeki süreçte nasıl bir
yönetim sergileyeceği ve Afganistan’daki muhtelif politik aktörlerin pozisyonları
uluslararası toplumda merak uyandıran meselelerdir. En nihayetinde Afganistan
önümüzdeki süreçte istikrarlı bir ülke mi olacak yoksa geçmişte olduğu gibi bir
tehdit kaynağı veya büyük bir kara delik olarak mı anılacak sorusu ise sıklıkla
tekrarlanmaktadır.
Bununla birlikte elbette ki Afganistan’daki güncel gelişmeler yalnızca tek ülke
düzleminde değerlendirilemez. Öyle ki jeostratejik olarak bir keşişim noktasında
konumlanan Afganistan’ın istikrarı aynı zamanda içinde yer aldığı bölgenin
istikrarına da mutlak surette tesir edecektir. Bu anlamda bütün Türk Dünyası’nın
güvenlik ve refahının da Afganistan’ın istikrarı ile mukayyet olduğu ifade
edilebilecektir. Ayrıca diğer bir zaviyeden bakıldığında Afganistan özelinde büyük
devletlerin aldığı pozisyonların küresel siyasetin dönüşümüne dair ipuçları da
sunmakta olduğunun altı çizilmelidir. Bu çerçevede ABD’nin Afganistan’dan
şaşırtıcı ve ivedi geri çekilişi tahmin ve tasavvur edilenden çok daha büyük
gelişmelerin işaret fişeği olabilir. Zira kimilerince söz konusu çekilme süreci
ABD’nin değişen büyük stratejisi ile mütealliktir. Bunun yanında Rusya ve Çin’in
Taliban’a yönelik

sıcak

mesajları

tarihin

akışının

önümüzdeki günlerde

hızlanacağına işaret etmeyeceğini hiç kimse kolaylıkla söyleyemez.
Demokrasi Platformu’nun bu sayısında Afganistan’da yaşanan gelişmelere
dair hakemli akademik yazıların yanında aktüeli yakalamayı hedefleyen röportaj ve
yorumlara da yer verilmiştir. Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ve Dr. Doğacan
Başaran,
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gelişmelere etkilerine değinerek bölgenin geleceğine yönelik kapsamlı bir
projeksiyon sunmaktadır. Öte yandan Dr. Hakan Kıyıcı, ABD’nin perspektifini
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büyük ölçüde şekillendiren terörizm söylemi üzerine odaklanırken aşırılık ve
radikalleşme literatürünün teşekkülünde 11 Eylül öncesi ve sonrası Afganistan’da
yaşanan hadiselerin ne şekilde etkisi olduğunu kaleme almaktadır. Dr. Aminullah
Koshan ise Afganistan’da dini otorite konumunda olan mollaları irdelediği
makalesinde mollalar ve Taliban’ın hangi düzeyde ilişki içinde olduklarını ve
Taliban’ın iktidara taşınmasında mollaların oynadıkları rolü tartışmaktadır.
Akademik makalelerin yanı sıra Demokrasi Platformu’nun bu sayısında yazar
ve uzmanların güncele yönelik fikirleri de serdedilmiştir. Böylelikle öncelikle farklı
kesimlerden çok daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşılması hedeflenmiştir. Bu
kapsamda Dr. Hatif Mokhtar, Afganistan’da önemli bir figür olan Gulbeddin
Hikmetyar’ı Türk okuyuculara tanıtırken, yazar Aslan Balcı Taliban’ın geçmişten
bugüne dönüşümünün detaylı bir fotoğrafını ortaya koymaktadır. Muhammet
Ünlüler’in gerçekleştirdiği röportajda ise yazar Bülent Tokgöz Afganistan’a dair
medyaya da yansıyan ve merak uyandıran pek çok güncel hadiseye ışık
tutmaktadır.
Akademik dergicilik açısından en hayati ilkeler hiç şüphe yoktur ki kalite ve
sürdürülebilirliktir. Elinizdeki bu dergi sayısı geçmişte pek çok değerli kaleme ev
sahipliği yapan ve uzun bir aranın ardından yayın hayatına tekrar merhaba diyen
Demokrasi Platformu’nun yeniden müstesna bir süreli yayın olması için bir ilk adım
olarak düşünülmelidir.
Ayrıca son olarak bu ilk sayının hazırlanmasında tüm meşguliyetine karşın
desteğini esirgemeyen Serkan Yorgancılar ile büyük bir özveri ve azimle ile çalışan
Arş. Gör. Leman Demirbaş’a yürekten teşekkür ederim.
Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Özşahin
Necmettin Erbakan Üniversitesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi
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