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ÖN SÖZ 

Doç. Dr. Gül Sosay 

Biz Birleşmiş Milletler halkları; 

Bir insan yaşamı içinde iki kez insanlığa 

tarif olunmaz acılar getiren savaş 

felaketinden gelecek kuşakları 

korumaya, temel insan haklarına, insan 

kişiliğinin onur ve değerine, erkeklerle 

kadınların ve büyük uluslarla küçük 

ulusların hak eşitliğine olan inancımızı 

yeniden ilan etmeye, adaletin korunması 

ve antlaşmadan doğan yükümlülüklere 

saygı gösterilmesi için gerekli koşulları 

yaratmaya ve daha geniş bir özgürlük 

içinde daha iyi yaşama koşulları 

sağlamaya, sosyal bakımdan ilerlemeyi 

kolaylaştırmaya, ve bu ereklere ulaşmak 

için : hoşgörüyle davranmaya ve iyi 

komşuluk anlayışı içinde birbirimizle 

barışık yaşamaya, uluslararası barış ve 

güvenliği korumak için güçlerimizi 

birleştirmeye, ortak yarar dışında silahlı 

kuvvet kullanılmamasını sağlayacak 

ilkeleri kabul etmeye ve yöntemleri 

benimsemeye, tüm halkların ekonomik 

ve sosyal bakımdan ilerlemesini 

kolaylaştırmak için uluslararası 

kurumlardan yararlanmaya, istekli 

olarak, bu amaçları gerçekleştirmek için 

çaba harcamaya karar verdik. 

 

Birleşmiş Milletler Antlaşması, 1945 

 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, uluslararası 

hukukun temel dökümanlarından biri olarak 

kabul edilen Birleşmiş Milletler (BM) 

Antlaşması yukarıdaki paragrafla açılır. Bu 

kısa giriş bile, bugün hala küresel, 

uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde 

gündemi oluşturan ve siyasal söylemlerlerde 

zaman zaman Lacan’ın terimiyle “boş 

gösterenler”e dönüşen amaçların altını 

çizmek için yeterlidir.: Askeri güvenlik, 

barış, temel insan hakları, eşitlik, adalet, 

özgürlük ve sosyal refah. Bu amaçların 

birbirini dışlamadığı varsayımının kuramsal 

açıdan tartışılabilirliği bir yana, günlük 

siyasetin dinamikleri, aralarında 

önceliklendirme yapmayı çoğu kez gerekli 

kılar. “Birleşmiş Milletler halkları” adına 

BM Antlaşmasını imzalayan devlet 

temsilcileri, amaç olarak en başa “savaş 

felaketinden gelecek kuşakları koruma”yı 

yerleştirmişler, diğer bir deyişle, 

önceliklendirmişlerdir. Antlaşmada yer alan 

kolektif güvenlik mekanizması, 

uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi 

yol ve yöntemleri ve daha sonra eklenen 

barış operasyonları BM’nin bu amaca 

yönelik başvurabildiği seçeneklerdir. Ancak 

Güvenlik Konseyinde beş üyenin veto hakkı 

olması ve geçirilen kararların 

uygulanmasında büyük ölçüde bu üyelerin 

desteğine ihtiyaç duyulması, Antlaşmanın  

girişinde “yeniden ilan” edilen “büyük 

uluslarla küçük ulusların hak eşitliğine olan 

inancı”n birçok vakada pratiğe 

dönüştürülememesine yol açmıştır. Diğer bir 
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girişinde “yeniden ilan” edilen “büyük 

uluslarla küçük ulusların hak eşitliğine olan 

inancı”n birçok vakada pratiğe 

dönüştürülememesine yol açmıştır. Diğer bir 

deyişle, uygulamada eşitlik Antlaşmada 

kabul edilen devletlerin egemen eşitliğinden 

öte gidememiştir. Bunun neticesinde de, 

BM’nin uluslararası hukuk temelinde 

savaşların sonlandırılmasına ve önlenmesine 

yönelik karar ve adımları seçici olmuştur.          

 

Devletlerarası güç dağılımının getirdiği 

kısıtlamaların yanısıra, BM ve uluslararası 

hukuku infaz etmekle yetkili diğer 

kurumların uluslarötesi (transnasyonel) ve iç 

savaşların sonlandırılması ve önlenmesine 

yönelik önlerindeki bir diğer önemli engel de 

uluslararası hukukun devlet-merkezli 

olmasıdır. Bu durum, devlet-dışı aktörlerin 

taraf olduğu güvenlik tehditleri ve askeri 

çatışmalara karşı BM’nin net bir pozisyon ve 

eylem stratejisi geliştirme yetisini 

sınırlamaktadır. Ayrıca devlet egemenliği 

üzerine kurulu uluslararası hukuk ve BM 

sistemi, bu tür askeri güvenlik sorunları ile 

baş etmeyi çok kez ulusal hükümetlere 

bırakmakta ve askeri güvenlik adına, temel 

insan hakları ve özgürlük gibi, diğer BM 

amaçlarından sapılmasına göz yummak 

zorunda kalmaktadır. 

 

Hukuki ve pratik engellerin yanısıra, dünya 

siyasetini anlamayı ve açıklamayı hedefleyen 

kuramsal yaklaşım ve tartışmaların da 

genellikle devlet-odaklı ilerlemesi yeni 

açılımların getirilmesini sınırlayan ve 

statükoyu pekiştiren bir etkendir. Akademik, 

siyasal ve hukuki alanlarda farklı 

paradigmalara ihtiyaç olduğu aşikardır. 

 

Doç. Dr. Gül Sosay 

Boğaziçi Üniversitesi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Öğretim Üyesi 
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EDİTÖRDEN 

Furkan Demirbaş 

Merhaba, 

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci 

Forumu olarak Ocak 2014’ten beri AÇMÖF 

Bülten ile siz sevgili okurlarımızın karşısına 

çıkıyoruz. Aralık 2017 itibariyle elinizde 

bulunan 7. sayımızda dosya konusu olarak 

Uluslararası Hukuk ve Anlaşmazlık 

Çözümü’nü çalıştık. Bundan önce çıkarmış 

olduğumuz 5. ve 6. sayılarımızda dosya 

konusunu farklı örnekler üzerinden yatay 

düzeyde incelememişken, bu sayımızda 

uluslararası hukuk ve anlaşmazlık çözümü 

kavramlarını teorik arka planından, tarihte 

görülmüş ve günümüzde de yaşanmakta olan 

örneklerine doğru inceledik. Böylelikle 

okurlarımıza sadece tarih boyunca üzerinde 

çok fazla entelektüel birikimin inşa edilmiş   

olduğu kavramlar hakkında değil, bu 

kavramların günümüz dünyasında nerede 

durduğuna dair de fikir verme amacında 

çalıştık.  

Konu bu kadar girift ve iddialı olunca, 

yazıların konularının organizasyonu da bir 

bu kadar zor oldu. İlk olarak uluslararası 

uyuşmazlıkların ve bu uyuşmazlıkların 

çözümlerinin temelinde yatan düşünceleri 

işledik. Bu sırada Birleşmiş Milletler’in bu 

konudaki rolü ve çatışma hukuku 

pencerelerinden bu düşüncelerin pratik 

olarak işlenmesine zemin hazırladık. Dosya 

konumuzla doğrudan ilintili olan bu 

konuların yanında, uluslararası 

anlaşmazlıklar ve çözümleri bağlamında 

kesinlikle işlememiz gerektiğini 

düşündüğümüz terörizm, lobicilik ve 

gençlerin radikalleşmesi gibi konulara da 

geniş yer verdik.  

Pratik örnekleri daha rahat içselleştirmek için 

bunları 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

yaşanan uluslararası anlaşmazlıklar ve bu 

anlaşmazlıkların çözüm yollarından derledik. 

Filistin-İsrail çatışması, Birleşik Krallık ve 

Güney Amerika’da tecrübe edilen 

anlaşmazlık çözümleri, Soğuk Savaş’ta 

nükleer silahlanma yarışı, gençlerdeki 

radikalleşme gibi örneklerle ortaya dökülen 

özverili çalışmalarla uluslararası düzeyde 

etkili olmuş anlaşmazlıkları ve çözüm 

süreçlerini okuyucularımızla paylaşarak, en 

başta hedeflediğimiz gibi, teorik düzeydeki 

bilgiyi pratik örneklerle daha da iyi 

açıkladığımıza inanıyoruz.  

Her biri ele aldığı konu ve işleyiş 

bakımından umut vadeden bu yazılarda emek 

büyük. Tüm yazarlarımız ciddi araştırmalar 

yaptı ve ortaya konan tüm çalışmalar 

oldukça geniş bir alan olan uluslarası 

anlaşmazlık çözümleri literatürüne bir 

katkıda bulunmak amacındaydı. Umuyorum 

ki emekle hazırladığımız bültenimiz siz 

değerli okurlarda hak ettiği karşılığı 

bulabilir.  

 

İyi okumalar!  
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ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE 

ARABULUCULUK FAALİYETLERİ 

 

Hüsnü Söğüt 

Uyuşmazlık (conflict) insanlar arasında 

ihtiyaçların, beklentilerin, fikir ve 

inanışların, değerler ve amaçların çarpışması 

ve çakışması sonucu ortaya çıkan mücadele, 

çekişme ve anlaşamama durumudur. Daha 

geniş ve doğru bir tanımlamayla uyuşmazlık, 

özne konumundaki oyuncuların çelişki ve 

farklılıklarını simgeleyen bir kavramdır 

(Diez, 2006) (1). Küresel boyutta barışı 

koruma operasyonları düzenleyen Birleşmiş 

Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü 

(UNITAR) ise uyuşmazlığı, birbiri ile 

bağdaşmayan tek taraflı amaçların ve 

isteklerin peşinde olma, arayışı içinde 

bulunma durumunun sonucu olarak 

tanımlıyor. 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Arabuluculuk, uluslararası boyuttaki 

uyuşmazlıkların çözümü için, çatışan 

gruplara ek tarafsız, üçüncü bir katılımcının 

(mediator) yardımıyla problemlerin 

çözülmesini sağlayan yöntemler bütünüdür 

(Amoh, 2007) (2). Arabuluculuk faaliyetleri 

ile uyuşmazlıkları çözerken faydalanılan 

yöntem ise Alternatif Sorun Çözümü 

(Alternaive Dispute Resolution) olarak 

adlandırılır. Alternatif Sorun Çözümü 

bağımsız, objektif ve tarafsız üçüncü 

katılımcının (the third party) sorunun 

taraflarını bir araya getirip birbirleri ile 

iletişim halinde olmalarını sağlayarak sorun 

üzerinde bir anlaşmaya varmalarını 

hedefleyen alternatif metotlar bütünüdür. 

Alternatif Sorun Çözümü (ADR) sorunların 

içeriklerinin çok çeşitli olması sebebiyle 

birçok tekniği içinde barındırır. Bunları 

kısaca arabuluculuk, müzakere, uzlaştırma 

ve iyi niyet (good offices) olarak 

sıralayabiliriz. Bu makalede tarihsel örnekler 

üzerinden uluslararası uyuşmazlıklarda 

arabuluculuk faaliyetlerinin önemine 

değinilecek. 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE 

ARABULUCULUK  

Arabuluculuk temel olarak, tarafsız üçüncü 

katılımcının çatışan taraflara uyuşmazlık 

durumunu çözmeleri için yardım ettiği 

çözüm biçimidir. Bu süreç tarafların gönüllü 

katılımı ile devam ettirilir ve arabulucu bu 

süreç sonucunda ortaya çıkan anlaşmaya 

(agreement) dahil olmaz. Çatışan taraflar 

anlaşmaya kesinlikle kendi başlarına 

ulaşmalıdırlar. 

Uyuşmazlıkların çözüm süreçlerinde 

arabuluculuk faaliyetlerinin uygulanmasının 

ve öncelikli olarak tercih edilmesinin belli 

sebepleri var. (a) Arabuluculuk faaliyetleri 

taraflar iletişim kurmayı kabul ettikleri andan 

itibaren hasım olmayan taraflarca yürütülür, 

(b) daha az maliyetlidir, (c) güvenilirlik ve 

tarafsızlık garanti altındadır, (d) 

gecikmelerden ve ertelemelerden 

olabildiğince uzaktır, (e) daha rahat ve esnek 

uygulama prosedürü vardır, (f) yasalarla 

çevrelenmiş kesin kuralları olmadığından 
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anlaşmaya daha elverişli bir ortam sunar. 

Arabuluculuk çatışan taraflara sorunlarının 

çözümü için bir fırsat sunar ve sürecin 

sonunda alınan kararların kabulünü garanti 

ederek sürdürülebilir barış ortamı sağlamaya 

çalışır. 

ARABULUCUNUN GÖREVLERİ 

Arabulucunun aktif bir rol üstlenmek ve 

uyuşmazlıkların çözümünde daha etkin 

konuma gelmek için yerine getirmesi 

gereken belirli sorumlulukları vardır: (a) 

Arabulucu çatışan taraflar arasındaki 

iletişimi sağlamalı, devam ettirmeli ve 

ilerletmelidir, (b) taraflar arasındaki bilgi 

akışını kolaylaştırmalıdır, (c) çatışan 

tarafların güven ve itimadını kazanmak için 

onlara dostça davranmalı ve yardım 

etmelidir, (d) aktif arabuluculuk yapabilmek 

için çatışan tarafları (opposing parties) 

müzakere sürecine (negotiation process) 

hazır hale getirmelidir. Curle’ e göre (1986) 

“Arabuluculuk uyuşmazlıkları her zaman 

kökten çözemez; arabuluculuk faaliyetlerini 

iyi bir müzakere süreci takip etmelidir. 

Müzakere süreçleri ise karşılıklı anlayış 

düzeyinin yüksek olduğu ve anlaşmaya 

varmaya kararlı baş aktörler arasında 

yapılmalıdır. Bütün bunlara rağmen 

arabuluculuk faaliyetleri uyuşmazlıkların 

çözümü için iyi bir başlangıçtır.”(3). 

KOSOVA’DAKİ ARABULUCULUK 

FAALİYETLERİ 

2012 yılında Avrupa’daki barışı koruma ve 

tesis etme, demokrasinin ve insan haklarının 

korunması ve yerleştirilmesi amacıyla 

yaptığı çalışmalarla Nobel Barış Ödülü 

kazanan Avrupa Birliği (4), Priştine ve 

Belgrad arasındaki arabuluculuk 

faaliyetlerinin ana sponsoruydu. Çatışan 

taraflar arasındaki ilişki, teknik seviyeden 

başbakanlarının ikili görüşme yaptığı politik 

seviyeye yükseltildi. Bağımsızlık savaşı 

veren ve referandum (2008) ile ayrılma 

kararı alan Kosova yönetimi ile Sırbistan 

arasında ilişkilerin gerilmesi sonrasında 

2013’de bir diplomasi-arabuluculuk zaferi 

olarak imzalanan Brüksel Antlaşması (19 

Nisan 2013) (5) ile balkanlardaki şiddet 

sonlanmış oldu. Dönemin Sırbistan 

Başbakanı İvica Dadic ve dönemin Kosova 

başbakanı ve Kosova Kurtuluş Ordusu’nun 

eski siyasi liderlerinden biri olan Hashim 

Thaçi aynı masa etrafında oturdular ve 

müzakere sürecinin başlamasını istediler. 

CAMP DAVİD SÖZLEŞMELERİ 

Gelecek yıl 26 Mart’ta 37. yılına girecek 

olan sözleşme ile uzun yıllar düşman olan, 

Mısır ve İsrail’in barışı sağlandı. 1979’da 30 

yıldan daha az sürede 5 kere savaşan 

Ortadoğu’nun iki güçlü devleti, beyaz 

sarayın bahçesinde, ABD Başkanı Jimmy 

Carter, Mısır Başkanı Enver Sedat ve Israil 

Başbakanı Menachem Begin el sıkışarak 

uyuşmazlıklarının çözüldüğünü ilan ettiler. 

İki devlet arasındaki uyuşmazlığın çözümü 

Jimmy Carter’ın etkin çalışmasının, 

diplomatik yetkinliğinin ve arabuluculuktaki 

yadsınamaz başarısının bir sonucuydu. 
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KEŞMİR SORUNU 

1947’de bağımsızlıklarını kazanan Pakistan 

ve Hindistan arasında 1940’lı yılların son 

dönemlerinde ortaya çıkan Keşmir bölgesi 

sorununda Birleşmiş Milletler çok önemli bir 

rol oynadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyinin 1948’de geçirdiği madde ile 

(resolution 39)(6) iki ülke arasındaki 

uyuşmazlığın araştırılması ve arabuluculuk 

faaliyetlerinin başlaması için çalışmalar 

yapıldı. Çatışan ülkeler arasında ateşkes ilan 

edildi ve anlaşmaya varılması için taraflara 

çağrılar yapıldı. Uyuşmazlık halindeki 

devletler bölgedeki nüfus yoğunluğunun esas 

alınacağı bir plebisit yapmaya davet edildi. 

Ancak taraflar plebisit teklifini kabul etmedi. 

Uyuşmazlığın bölgede devam etmesine 

rağmen BM’nin etkin çalışması ve 

arabuluculuk rolü, silahlı çatışmanın tekrar 

başlamasını engelleyip tarafların iletişim 

halinde olacağı bir zemin oluşturmada 

başarılı oldu. 

DAĞLIK KARABAĞ BÖLGESİ 

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yıllardır 

uyuşmazlık devam ediyor. Uluslararası güç 

erklerinin Dağlık Karabağ bölgesini 

Azerbaycan toprağı olarak görmesine 

rağmen Karabağ bölgesi Ermenistan 

devletinin desteklediği de facto Dağlık 

Karabağ Cumhuriyeti’ne bağlıdır. BM, 

Avrupa Konseyi, Rusya ve Türkiye 

tarafından zaman zaman ve çeşitli 

seviyelerde yapılan arabuluculuk faaliyetleri 

ile uzun ve kısa dönemli ateşkes anlaşmaları 

yapıldı fakat henüz net bir çözüme 

ulaşılamadı. Bölgede uyuşmazlık devam 

ediyor. 

SURİYE İÇ SAVAŞI 

2010 yılında Tunus’ta başlayan 

ayaklanmalarla birlikte (7) demokratik 

reform isteyen Ortadoğu halklarının 

sokaklarda protesto gösterilerine başlaması, 

bölgedeki kanlı dönüşümün ilk adımıydı. 

Tunus’tan Mısıra, Yemen’den Lübnan’a 

birçok Ortadoğu ülkesine ve son olarak 

Suriye’ye uzanan ‘Arap Baharı’ (8) , 

Suriye’de 7 yıla yakın süredir (15 Mart 

2011) devam eden iç savaşın başlamasına 

sebep oldu. Muhalifler ve Suriye rejimi 

arasında Birleşmiş Milletler tarafından 

yürütülmeye çalışılan arabuluculuk 

faaliyetleri başarılı bir sonuca ulaşmadı. 

Arabuluculuk faaliyetlerinin başarısız 

sonuçlanmasını takiben çatışan taraflar 

arasındaki iletişim kanalları kapandı ve 

silahlı çatışmadan başka seçenek kalmadı. 

Bitmek bilmeyen savaş, başka devletlerin de 

müdahalesiyle içinden çıkılmaz bir vakum 

haline geldi ve milyonlarca Suriyelinin ülke 

dışına göç etmesine, binlercesinin hayatını 

kaybetmesine, bölgede çözülmesi zor 

yönetim boşluğunun ve terör örgütlerinin 

yarattığı güvensizlik ortamının doğmasına 

yol açtı. 

Kan ve gözyaşından başka bir sonuç ortaya 

çıkarmayan Suriye iç savaşı, durup bir daha 

düşünüldüğünde, arabuluculuk faaliyetlerinin 

ve çatışan tarafların bağımsız arabulucu ile 

iletişim halinde kalmasının ne kadar önemli 

olduğunu anlatıyor. Arabuluculuk 

faaliyetlerinin çatışan tarafları 

konuşabilecekleri bir masanın etrafına 

getirmenin silahsız çözüm için kaçınılmaz 

olduğunu hatırlatıp uyuşmazlıkları 
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uyuşmazlıkları post-modern insanlıktan 

beklenen düzeyde bir olgunlukla çözmemiz 

umuduyla bu makaleyi bitiriyorum. 
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RESOLUTION OF INTER-STATES DISPUTES BY PEACEFUL METHODS 

 

Sena Saylam 

Disputes, conflicts and wars among states 

which are deemed as equal sovereigns have 

been the major concern of the international 

arena. Especially after going through two 

devastating world wars, there emerged 

attempts to form international organizations 

to prevent the conflicts between states from 

escalating into war. For that purpose, in the 

aftermath of world war 1, The League of 

Nations was established on January 10, 1920 

as a result of Paris Peace Conference. 

However, it fell short of fulfilling its goal to 

solve disputes without resorting to war and 

in 1939 world war 2 broke out. As in the 

case of ww1, ww2, also, brought an inter-

governmental organization, United Nations, 

in its wake taking into account the real 

reasons behind the setback of League of 

Nations. However the initial reason behind 

the establishment of these organizations 

would be the prevention of another world 

war, the growing interdepence, dazzling pace 

of globalization as a result of which 

dwindling away distances among people 

from different parts of the world and in 

general the changing world order have added 

additional dimensions and reshaped the 

function of inter&trans national 

organizations. 

 

Before delving into the details of the 

methods of pacific settlement of disputes 

written concisely and distinctly in the 6th 

chapter of the UN Charter, it is useful to 

examine the nature of international arena and 

its distinguishing anarchical feature. In the 

international field every state is considered 

as equal, in other words, there is no 

hierarchical relation among states 

irrespective of how powerful and big a state 

is. This constitutes the biggest challenge for 

resolving the dispute between two states for 

there is no higher authority that is binding 

for all. Particularly when it comes to the 

issue of judicial ways to solve problems, 

unless states accept that they will conform to 

the final decision, it is void and does not 

mean anything. What makes the situation 

even more formidable is that states may say 

that they will not comply with the final 

resolution which comes out of diplomatic 

procedures. All in all, in the international 

arena in order to solve the dispute among 

states, consent of parties is an essential 

prerequisite. 

 

The 6th Chapter of UN Charter, “Pacific 

Settlement of Disputes”, lays out the means 

through which disputes could be resolved. 

According to Paragraph 1 of Article 33 of 

the Charter the parties to any dispute may 

resort to the following methods, listed 

respectively, in case of an endangering 

situation for  the maintenance of 

international peace and security : 

negotiation, enquiry, mediation, conciliation, 
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arbitration, judicial settlement, resort to 

regional agencies or arrangements, or other 

peaceful means of their own choice. 

Accordingly, the methods for peaceful 

settlement of disputes fall into three 

categories: diplomatic, judicial and 

institutional methods. 

 

DIPLOMATIC METHODS 

 

Negotiation is the first step to resolve any 

problem between two parties. Without the 

intervention of any third party, disputants 

come together voluntarily so as to 

understand the crux of the problem, to pin 

down the conflicting interests and to 

ascertain whether there might be some 

compromises. However, mostly, parties are 

reluctant to gather around a table with the 

opposite party, even though they are willing , 

a fruitful  and mutually beneficial result is 

difficult to be reached since both parties do 

not want to renounce their desires. 

 

Enquiry is not a method per se to solve the 

dispute between parties, rather, it has a 

facilitative function. Commission of enquiry 

as a formal institution enables parties to look 

at the fact through impartial lenses by 

making them realize the important points 

that they have missed for the settlement of 

dispute. The overall function of comission of 

enquiry is to prepare the ground for peaceful 

resolution of dispute through other means. 

 

What if two parties fail to come up with a 

solution for their problem and find 

themselves in the midst of an impasse. At 

that point a third party involvement becomes 

necessary either with the consent of one or 

both of the parties or through offer of a third 

party. There are three methods in which a 

third party gets involved namely mediation, 

conciliation and good offices. 

 

Generally, it is difficult to make a clear 

distinction between these three methods 

since their functions are almost the same: 

bringing contending parties together and 

offer a solution for the issue at hand. 

However, there are some nuances that need 

to be addressed.  

 

In mediation a third party offers its 

assistance to disputants in order to bring two 

sides together and help them by actively 

participating the negotiation process and 

offering non-binding proposals to dispute. 

Nevertheless in the end it is totally up to the 

parties whether to agree on this solution. 

 

Conciliation also does the function of 

mediation but it differs in the sense that 

former takes place in a more formal manner. 

A special commission or organ undertakes 

the role of fact-finding and offering solutions 

which are no binding to disputants. 

If there occurs a rupture of diplomatic 

relations a good office may be helpful in 

providing a negotiable environment so that 

parties agree to come together and resume 

negotiation. Once the necessary athmosphere 

has been created, the mission of good office 

comes to an end. 

 

JUDICIAL METHODS 
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What distinguishes judicial methods from 

diplomatic methods is that while the 

outcome of latter has no binding force upon 

disputants, of former has. Disputes may be 

settled judicially through two ways: either by 

arbitral or international tribunals. Arbitral 

tribunals are set up on the basis of the 

consent and choice of parties to dispute, 

accordingly the rules and judges are chosen 

by them and it is also agreed that final judge 

would be binding for both sides. However, if 

disputes are brought to an international court, 

f.i. International Court of Justice, which acts 

in accordance with international law and is 

considered to be above national, sovereign 

states, then it is called judicial settlement 

differing from arbitration in that way. On the 

other hand, a critical point should be 

underscored. When we are talking about the 

relations among states, we are moving to 

another system in which rules of the game 

change dramatically. Even though we can try 

to find a judicial way to solve disputes, 

ultimately it depends upon the consent of 

individual states. Unlike the domestic order, 

there cannot be a judicial organ or any higher 

authority above individual states in the 

international order. 

 

REGIONAL OR INTERNATIONAL 

AGENCIES ON A SOLUTION 

 

United Nations is part and parcel of 

maintenance of peace thereby of peaceful 

settlement of disputes among nation states, 

which is clearly stated among the purposes 

of UN in the first article of Charter. Main 

organ of UN which is Security Council is 

given the primary task to this end. Apart 

from international agencies as UN, there are 

some regional institutions whose aim is to 

resolve disputes before they grow to an 

irresolvable degree. The formation of such 

regional arrangements are underpinned by 

first paragraph of article 52 of UN Charter 

which indicates that: “Nothing in the present 

Charter precludes the existence of regional 

arrangements or agencies for dealing with 

such matters relating to the maintenance of 

international peace and security as are 

appropriate for regional action provided that 

such arrangements or agencies and their 

activities are consistent with the Purposes 

and Principles of the United Nations. 

 

CONCLUSION 

 

So far we have talked about various ways 

through which disputes among states could 

be resolved peacefully. These methods differ 

from each other sometimes slightly 

sometimes significantly. However all have 

one thing in common: in order to reach a 

peaceful solution “will” of parties is must. 

As it is well said by Ruth Lapidoth “The 

variety of mechanisms available to the 

parties ensures that wherever there is a will 

to solve a dispute peacefully, there is a way. 
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NEITHER COMMITMENT NOR CONSIDERATION: QUESTIONS OF  

POLITICAL DISAPPOINTMENT 

 

Zeynep Bozkurt 

First of all, this proposition which will be 

seen afterwards is not constructed from a 

nationalistic basis nor an analysis of 

globalization. What you will see is an overall 

analysis of private-spherical philosophical 

concepts in the middle of politics, which is 

unescapable and has a tremendous sense of 

value for the public sphere. This will be 

analyzed and conceptualized from the 

academic capital of Middle East in 

Bourdieu’s sense of taste and preferences 

drawing the theoretical lines. 

 

“Philosophy begins in disappointment.” as 

Simon Critchley put it. This is a sentence 

said for philosophical discourse generation, 

but this can be turned into a pun referring to 

what we think about our existence and our 

time and space which are interrelated. In 

Infinitely Demanding, Critchley emphasizes 

the democratic deficit which is in rise. In 

conclusion, it results to be a motivational 

deficit2. The public sphere cited here is of 

the developed communities with their liberal 

starting point originated from Kantian 

practices of human rights. But when we look 

at the communities of underdeveloped 

countries, we should draw different concepts 

beside that. 

 

About more underdeveloped states, we can 

see a rise of nationalism which comes from 

economic instability. So that some ethical 

questions confront the nationalistic 

approaches. One of the questions is about the 

loss of commitment. The nationalist public 

sphere in the underdeveloped states 

condemns the loss of commitment and 

blames them on being out of the community. 

With the rise of nationalism, we can see the 

tendency of becoming a body, creating a 

body politic which can be explained by 

Rousseau’s On the Social Contract. The 

republican idea of body politic is drawn as 

being one of the whole community and 

creating a singular body. This refers to being 

as free as before and giving your rights to 

each-other. This actually creates an 

interdependency in Rousseau’s approach 

which’s influenced from Plato’s dutiful 

approach in The Republic. We can also 

connect this with the Kantian duty, the 

responsibility of being a citizen which starts 

from the private sphere and affects the public 

sphere from the ethical sense. Afterwards, 

when we look at from the angle of 

psychology we can see that patriotism has 

tendencies of obsession coming from the 

needs of connectedness and safety. So that, 

we can see the bold division between the 

nationalists and the disconnected populi. 

  

Since we talk about the academic capital, we 

can start with the main approach: 

utilitarianism. Coming from the pursuit of 

general well-being and happiness, academic 
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capital and generally the educated population 

of the public sphere wants to escape from 

instability that will affect their well-being.  

 

We can also talk about another two 

phenomena that affect not just the academic 

capital, but also the public sphere itself: 

political disconnectedness and 

interventionism. The public sphere starts to 

lose connection with politics when it starts 

with the loss of democratic demonstration 

and the interventions to the private sphere in 

the more totalitarian practices. These start 

with instability. This is actually a dialectical 

process that starts from the outer effect that 

come from the institution. There, the ethics 

of the institution differs from the expectancy 

of the public sphere. Then, when the private 

sphere is directly affected, this turns to a self

-defense mechanism and the outcome of 

which can be seen in the demonstrations of 

public sphere. The demonstrations of Gezi 

Park and the aftermath of it draws a good 

example for that. 

 

We can also look at another aspect of 

political disconnectedness which is the 

disconnectedness from active politics of the 

country. This can be because of the loss of 

morality which is conceptually expected by 

the public sphere, which intensifies 

motivational deficit. For example, the 

movements against Vietnam War is an 

example as a demonstration of ethical 

disappointment. 

 

In conclusion, political disappointment has 

direct relations with ethical concerns and 

concerns about the private sphere which 

includes the life of the individual itself. So 

that this results as phenomena such as 

repulsion, opposition or tendency to escape; 

all of which are attempts of revaluation or 

trans-valuation in Nietzsche’s sense. 
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SAVAŞI YORUMLAMAK 

 

Tuğçe Kırmacı 

‘Savaş’ tarihsel bir konsept, bizim ondan ne 

anladığımız ve anlamadığımız içinde 

yaşadığımız gerçekliğin sosyal, politik ve 

ekonomik şartları doğrultusunda şekil alıyor 

ve çağdan çağa değişiyor. Bu yüzden savaşın 

kaynağına yalnızca saha üzerinde işaret 

etmeye çalışmak eksik ve yanıltıcı olur, 

savaşın tarihsel manalarının izini sürmek de 

dikkate değer bir çaba olabilir.  

 

SAVAŞI ANLAMAK: DEVİR 

FİLOZOFLARININ SAVAŞI OKUMA 

BİÇİMLERİ 

Savaş neredeyse her zaman için bir 

zorunlulukla kendisini dayatır, bu da aslında 

barışın birincilliğinin farkına vardırır. 

Varılması gereken hedef her zaman için 

barıştır-bu barışın ortak bir tanımı olmasa da

- ve çatışma ya da savaş hali, ödenmesi 

gereken bir bedel, geçilmesi gereken dikenli 

bir yol olarak algılanır: Barış ana haldir, 

savaş da düzenin diyetidir. Domestik yapıda 

düzen ve barışın sağlanması ile ilgili olarak 

iki filozofun sivil savaş haline dair fikirlerini 

incelemek faydalı olacaktır: Hobbes ve 

Machiavelli.  

Machiavelli, Discourses eserinde 

cumhuriyeti tanımlar. Aslında tanımını 

yaptığı şey, sivil huzursuzlukların önüne 

geçilmesi amacıyla yapılandırılan bir 

reçetedir. Cumhuriyet ya da ‘karışık 

hakimiyet’, aristokrasi, demokrasi ve 

monarşinin unsurlarının bir arada bulunduğu 

ve bu unsurların meclis kanalıyla birbirine 

meydan okuduğu bir sistemdir. Temel amaç, 

toplumdaki her sınıfın mecliste temsilini ve 

yönetimde söz sahibi olmasını sağlamaktır, 

tanımı yapılan sistem aslında Roma’nın 

yönetim biçimidir ve bu sistemin Roma’nın 

yönetim yapısını uzun yıllar boyunca 

çürümekten koruduğu iddia edilir 

(Machiavelli, 1970[1517]). Ulaşılmak 

istenen temel hedef ise Roma toplumun 

ürettiği yapısal eşitsizliğin ülkenin düzenini 

bozacak ve varlığını tehdit edecek boyuta 

gelmesini engellemektir. Sistemin yapmaya 

çalıştığı şey, savaş halini 

kurumsallaştırmaktır (Pasquino, 1993). 

Hobbes ise, Foucault’un yorumuna göre, 

Leviathan’da savaşı ve sivil huzursuzluğu bir 

abnormalite olarak kabul edip bunları 

kökünden yok etmeye çalışmaktadır 

(Pasquino, 1993). Hobbes, Leviathan’ a 

egemenlik hakkının bütün diğer haklar ile 

birlikte devredilmesinden önce olduğunu 

iddia ettiği sivil savaş halini tasvir eder, bunu 

yaparken de bir noktaya dikkat çeker.  

Bu insanlar birbirine denktir ve birbirlerini 

herhangi bir yolla öldürebilirler, güçle, 

zekayla ya da kurnazlıkla: Hobbes savaşın 

eşitlik halinden doğduğunu ifade eder, ya da 

yetersiz olan farklılıklardan. Barış, savaş 

halinde içine düşülendayanılmaz korku 

sayesinde inşa edilebilir, yani kesin barışa bir 

zaferle değil kitlesel bir razı olma haliyle   
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ulaşılabilir (Foucault ve Ewald, 2003 [1976])  

Hobbes bu kitlesel razı olma halini bir doğal 

sonuç olarak da gösterir, bunu da insanın 

doğasının ve rasyonalitesinin belli bir 

seviyenin üzerine çıkamayacağını 

düşünmesinden ileri gelir, toplum zekasının 

onun kendi içinden çıkardığı ‘ortalama 

adamın’ zekasına denk olduğunu ve bunların 

birbirlerini çok az etkileyip dönüştürdüğünü 

söylemeye çalışır (Hobbes, 2006 [1651]). 

Rousseau ise bunun hem biraz tersinde hem 

de biraz dışında yer alır. Rousseau’nun doğal 

adamı doğaldır ve hayvanidir, acıması vardır 

ve kendi kendini kollamak için yapması 

gerekenleri hesaplayabilecek yetenektedir. 

Doğal adamları yozlaştıran şey uygarlaşma 

tarihidir, çünkü uygarlaşma süreci pek çok 

kriteri olan ve bu kriterler arasındaki 

ilişkilerin birbirlerine tarihsel olarak bağlı 

olduğu ‘sosyal eşitsizlikler’ düzenini 

getirmiştir. Rousseau, medeniyetin toplumsal 

yozlaşmayı şiddetlendirdiği kanısındadır, 

bunun sebebi de bu sürecin ikilikler 

yaratmasıdır (Rousseau, 1992[1755]).  

İlerlemeye inanan filozoflara geldiğimizde, 

savaşın ilerleyişin bir bedeli olduğuna 

duyulan inancın kuvvetlendiğine tanık 

oluruz. Barışın şu hâlde dünyaya 

gelemeyeceğine duyulan inanış savaşın 

çağdaş dünyada çekilmesi lazım gelen bir 

çeşit sorumluluk olduğuna ve barışın 

gelecekte bir zaman ulaşılacağına yönelik 

kanıyı da besliyor ve ‘değişim’ üzerine 

teorilerin tarih sahnesine çıkışına tanık 

olmaya başlıyoruz. Savaş için sebep olarak 

gösterilen karşıtlıklar bu dönemde 

çeşitlenmeye başlar. Hegel ve Marx bütün 

insani kötülüklerin, medeniyetin ürettiği 

sosyal eşitsizliklerin ve çatışma halinde 

olmanın tarihin ta kendisi olduğunu farklı 

açılardan ifade ederler, ancak bunların 

insanlığı en sonunda barışa ve düzene, 

‘ahlaki’ denilebilecek bir yaşantıya 

götüreceğini de iddia ederler. Marx için 

aslında savaş halinde olanlar sınıflardır ve bu 

sınıflar arasındaki niteliksel ilişkinin 

endüstriyel toplumun sömürüye dayalı 

düzeni tarafından empoze edildiğini ve 

biçimlendirildiğini iddia eder, bu devir onun 

için bitmeyen bir savaşım ve devrim dönemi 

olmalıdır. Çatışma halinin ilerleme için iyi 

bir işaret olarak algılanması Aron’da da söz 

konusudur, savaşı tarihsel ilerlemenin bir 

gerekliliği olarak sayar (Hassner, 1994). 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, KANT 

VE PERPETUAL PEACE THEORY  

Kant’ın Perpetual Peace Teorisi savaş ve 

barış üzerine oluşturulan teoremlerin yanında 

biraz ayrıcalıklı bir konuma sahiptir, bunun 

sebebi ise Kant’ın- ve Adam Smith’in- - 

19.yy liberalizminin, emperyalizmin ve 

uygarlık  algısının önde gelen 

düşünürlerinden Kant liberal ve 

cumhuriyetçi devlet oluşumlarının dünyaya 

barış getirebilecek yegâne yönetim biçimleri 

olduğunu iddia eder ve sürdürülebilir bir 

barış için bu devletlerin bir birlik 

oluşturmaları gerektiğini öne sürer, Michael 

Doyle Kant’ın teorisindeki ‘dünya 

federasyonu’ elementini bu şekilde yorumlar 

(Doyle, 1983). Barış, liberal normların ve 

değerlerinin üstünlüğünün bir fonksiyonu 

olarak görülür, ilk bakışta da bu gerçekten 

böyle gibi görünür. Gerçekten de liberal 

devletler birbirleri arasında savaşmazlar, 

savaş yanlısı değillerdir, ancak illiberal ve  
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demokratik olmayan devletlerle savaşlara 

girebilirler, bunun da temel sebebi bu 

devletleri kendi yapılarına birer tehdit olarak 

algılamalarıdır (Buchan,2002). Liberalizmin 

barışı temellendirdiği yer sivil toplumdur, 

barışa bu çekirdeğin doğru evrilmesiyle 

ulaşıldığını iddia eder, bu evrim kendini 

devletin dışarı ile olan ilişkisinde de kendini 

göstermek durumdadır. Sivil toplumun 

barışçılığı temel olarak alınır, bu barışçılık 

liberal devlet savaş yanlısı bir konuma düşse 

de sorgulanmaya açık değildir; bu gücü de 

savaşa girecekleri devletlerin anti 

demokratik ve illiberal özelliklerinden 

alırlar, çünkü sivil toplumun kurduğu 

mekanizmaların bahsi geçen devletlerde 

olmadığı bu yüzden de bu devletlerin önünde 

denetleyici bir gücün olmadığı iddia edilir. 

(Buchan,2002) 

Liberalizm kendi barış argümanının temelini 

‘paha’da kurar. Devletlerin savaşı artık 

karşılayamayacak duruma gelmesi ve ancak 

liberal -bu özelliğinden dolayı da ekonomik 

olarak gelişmiş-devletlerin bu yükün altından 

kalkabileceği ve savaş sanayisindeki 

kavganın kesinkes liberal devletlerin lehine 

sonuçlanacağını, bunun da kesin barışı 

getireceğini iddia eder.(Buchan,2002) Kant 

buna ahlaki bir yön de ekler ve ‘hastalıklı 

biçimlerde oluşturulan anlaşmaların’ 

insanlığı moral açısından bütünleştireceğini 

iddia eder. Nitekim Sovyetler Birliği’nin 

nükleer silah yarışından çekilişinin her iki 

önermeyle de açıklanabilecek tarafları vardır.  

(Hassner, 1994) 

Elbette, devletlerarası savaşların çağdaş 

zamanlarda azaldığını gözlemlemek 

mümkün, ancak iç savaşların ve lokal 

savaşların sayısındaki artış ve bunların 

süreklilikleri bir dünya barışından söz etmeyi 

güçleştiriyor. Enzensberger (2007) de hali 

hazırda dünya devletlerinin pek çoğunun bir 

tür sivil savaş deneyimlemekte olduğunu 

iddia ediyor ve Los Angeles ve Sarajevo’yu 

işaret ediyor. Şiddet difüze olmuş olabilir mi 

ve bunun bedelini ayrıcalıksız sınıflara mı 

ödetiyoruz? Ya da Ortadoğu’daki savaşlar bu 

süregelen barış halinin içinde çok derinlerde 

birikmiş olan varoluşsal bir dışavurumu mu? 

Söylemesi güç.  
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ULUSLARARASI SİLAHLI ÇATIŞMA HUKUKU  

 

Osman Özgüden 

Uluslararası hukukun bir dalı olan 

uluslararası kamu hukukunun büyük kısmını 

oluşturan uluslararası silahlı çatışma 

hukukuna ‘insancıl hukuk’ ve ‘savaş 

hukuku’ da denmektedir. Yazıda uluslararası 

silahlı çatışma hukuku olarak kullanılacaktır. 

Uluslararası silahlı çatışma hukukunun 

tanımı değişmekle birlikte genel olarak 

“savaş ve silahlı çatışma durumlarının 

etkisini sınırlandırmak amacıyla insanlara 

yapılması gerekli olan asgari davranış ve 

yardıma dair kurallar bütünüdür” şeklinde 

ifade edilebilir. 

Silahlı çatışma hukukunun içeriğine 

bakmadan evvel tarihsel gelişim sürecine 

değinmekte fayda var. Temelde yazılı 

olmayan, örf ve adetlere dayalı olan silahlı 

çatışma hukuku kurallarının kökenini Orta 

Çağ’a kadar çekebiliriz. Vicdan esasından 

çıkarak yazılı ve çağdaş hale gelmesi ise 19. 

yüzyıla dayanır. 1859 yılında Avusturya ve 

Fransa arasında yapılan Solferino Savaşı 

silahlı çatışma hukukunun yazılı hale 

gelmesindeki temel etken olaydır. Bu savaşa 

tanıklık etmiş olan Henry Dunant ve 

Guillaume-Henry Dufour 1864’te 

düzenlenen diplomatik konferansta savaş 

esnasında yaralananların durumlarının 

iyileştirilmesini gündeme getirerek ilk 

çalışmaları başlatmışlardır. 1863 yılında 

kurulan Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin 

kurucu 5 ülkesi de bu konferans için teşvik 

edici olmuştur. 1864’te Cenevre 

Sözleşmeleri imzalanarak uluslararası silahlı 

çatışma hukukunun ilk yazılı metni 

oluşturuldu. Sözleşmeler çerçevesinde 

oluşan kurallar çatışma mağdurlarını 

korumak için yazılan ilk evrensel kurallardır.  

Uluslararası silahlı çatışma hukukunun 

günümüzdeki haline gelmesinde etkili olan 

en önemli anlaşmalar 1899-1907 yılları 

arasında Lahey’de yapılan sözleşmeler ile 

1949 yılında Cenevre’de yapılan 4 

sözleşmedir. Bu sözleşmelerin haricinde 

birçok farklı sözleşme de silahlı çatışma 

hukukunun gelişimine katkı sağlamıştır. 

Silahlı çatışma hukuku temelde ikiye ayrılır. 

Bunlar jus ad bellum ve jus in bello’dur. 

Lahey’de imzalanan anlaşmalarla meydana 

geldiği için Lahey Sözleşmeleri olarak da 

adlandırılan jus ad bellum savaştan önceki 

hukuki süreci belirleyen kurallara verilen 

addır. Hangi durumlarda ve hangi nedenlerle 

savaşa girilebileceğini sorgular. Jus ad 

bellum ile gelen en önemli kurallardan birisi 

devletlerin savaşı ‘ilan etmesini’ zorunlu 

kılmış olmasıdır. Cenevre’de imzalanan 

anlaşmalarla meydana geldiği için Cenevre 

Sözleşmeleri olarak da adlandırılan jus in 

bello ise çatışma esnasında uyulması gereken 

kuralları belirler. Askeri hedef sivil hedef 

ayrımını yaparak sivillerin zarar görmesinin 

engellenmesini sağlamak ve teslim olanlar, 

esir edilenler ve yaralananların şiddet 

görmesini engellemek için belirlenen 
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kurallar jus in bello’nun en önemli 

kurallarıdır. 

Silahlı çatışmanın başlangıcı ve bitişi için 

gerekli görülen durumlar silahlı çatışma 

hukuku kapsamında belirlenmiştir. Devletin 

resmen savaş ilanı veya düşmanca davranış 

çatışmanın başlangıcını ifade ederken 

çatışma, silah bırakışması, müzakere ve 

ateşkes süreci ifade eder. Galibin mağlubu 

ortadan kaldırması, teslim, barış ilişkilerine 

geçilmesi ve anlaşma, ara verme silahlı 

çatışmanın sonlandığı hallerdir. 

Uluslararası silahlı çatışma hukuku 

kurallarına uyulmasını denetlemek ve 

uygulanmasını sağlamak için kurulan 

uluslararası kuruluşlar uluslararası kuruluşlar 

vardır. Uluslararası Kızılhaç Örgütü, silahlı 

çatışma hukuku kurallarının yayılması ve 

uygulanmasında önemli görevleri olan 

örgütlerden biridir. Uluslararası silahlı güçler 

ve barış gücü uygulamaları da bu kapsamda 

yapılan uygulamalardır. Silahlı çatışma 

hukuku kurallara uyulmaması halinde 

tazminat yükümlülüğü ve misilleme gibi 

yaptırımları yasal kılar. Bu konuda olaya 

özgü uluslararası soruşturma komisyonları 

kurulur. Olaya özgü mahkemeler de 

kurulabildiği gibi 2002 yılında Lahey’de 

kurulan uluslararası ceza mahkemesi sürekli 

olarak silahlı çatışma hukuku ihlalleri ile 

ilgili davalara bakan bir mahkemedir. Ayrıca 

Devletlerin şahsi sorumluluğu da uygulama 

kısmının önemli bir kısmını oluşturur. 

Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenler 

de söz konusudur. Mücbir sebepler, meşru 

müdafaa, karşı önlem ve hedef devletin 

rızası, kurallara aykırı davranan devletin 

yükümlülüğünü ortadan kaldırır. Ayrıca sivil 

nüfus arasına terör yaymak maksatlı 

faaliyetler yasaklandığı için devletlerin 

terörizmle yaptığı mücadeleler silahlı 

çatışma sayılmaz ve silahlı çatışma hukuku 

kapsamında yaptırımı bulunmaz. 

Uluslararası silahlı çatışma hukuku çeşitli 

anlaşmalarla çok kez genişletilmiş ve üzerine 

çalışılmış olsa da devlet-egemen uluslararası 

ortamda layıkıyla uygulanamamaktadır. 

Bunun nedenlerinden birisi de silahlı çatışma 

hukukunun kökeni itibariyle meydan 

savaşlarından konvansiyonel savaşlara geçiş 

döneminde çıkmış olması ve geliştirilmiş 

olmasına rağmen savaşın gösterdiği değişime 

ve gelişime ayak uyduramamış olmasıdır. 

Hibrit savaşlardan sonra vekalet savaşlarına 

tanıklık eden günümüz dünyasında silahlı 

çatışma hukukunun gözetilerek 

uygulanabilmesi daha da güç bir hal almıştır. 

Bu noktada vekalet savaşları, devletlerce 

silahlı çatışmaya verilecek uluslararası 

tepkiden ve silahlı çatışma hukuku 

yükümlülüklerinden bir kaçış noktası olarak 

görülmektedir. Uluslararası silahlı çatışma 

hukuku kapsamının da bu noktaları ve 

gelişecek yeni durumları da kapsayarak 

maksadına uygun olarak uygulanabilir hale 

gelmesi gerekmektedir. 
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UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİNDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN ROLÜ 

 

Şehmus Erkan 

Devletler ve halkları her zaman kendileri için 

iyi olanı isterler. Kendileri için istedikleri 

şeyler başka devletlere zarar verebilir. Bu 

durum onların çıkarlarını zedeler ve 

uyuşmazlıklar ortaya çıkar. Ortaya çıkan bu 

uyuşmazlıklar o bölgedeki barış ve huzuru 

tehdit eder. Hatta büyük çaplı olan ve birçok 

devletin dahil olduğu çalışmalar uluslararası 

barış ve huzuru tehdit eder. 

 

Gelişen teknolojiler ile birlikte yerküremizde 

haberleşme ve ulaşım eski zamanlara göre 

epey kolaylaşmıştır. Günümüzde eskilerin 1 

yıllık yol giderek gittiği mesafeler arası anlık 

haber aktarılabiliyor ve ticaret faaliyetleri 

yürütülüyor. Devletler arası karşılıklı fayda 

temelinden ilişkiler kuruluyor. Bazen de 

anlaşmazlıklar ve çatışmalar meydana 

geliyor. Küreselleşme ile birlikte bu 

çatışmalar tüm dünya ülkelerini etkiliyor. 

Örneğin Suriye iç savaşı neticesinde insanlar 

evlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalıyor 

ve gittikleri birçok yerdeki sosyal ve 

ekonomik durumu sarsabiliyorlar. Hatta 

savaşla birlikte ortaya çıkan IŞİD terör 

örgütü dünyanın dört bir yanında intihar 

eylemleri düzenliyor. Bu durum uluslararası 

barış ve huzuru bozuyor. 

 

Günümüzde uluslararası barış ve huzuru 

sağlamak için küresel çapta barış hareketleri 

zaruridir. Günümüz dünyasında bir yerde 

meydana gelen savaş, huzursuzluk, iç 

savaşlar ve çatışmalar tüm dünya halkını 

sosyal, ekonomik, ve psikolojik olarak 

olumsuz etkilemektedir. Uluslararası 

camiaya barış ve huzuru sağlamak için çok iş 

düşmektedir. Barış ve huzuru tesis etmek 

emek ister. Bir şeyi yapmak zordur; fakat 

onu yıkmak çok daha kolaydır. Savaşlar, 

uyuşmazlıklar, çatışmalar tesis edilen barış 

ve huzuru yıkmak demektir. Bu yüzden 

dünya ülkelerine büyük işler düşmektedir. 

 

Bahsettiğimiz gibi uluslararası barış ve 

huzuru sağlamak için tüm devletlerin ve 

ulusların ortak çabası gereklidir. Dünyamız 

zamanında çözülemeyen uyuşmazlıkların 

çatışmaya dönmesi neticesinde iki tane 

dünya savaşı atlattı. Milyonlarca insan öldü, 

onca emekle yapılan binalar zayi oldu ve 

silahlara muazzam kaynaklar aktarıldı. 

Tekrar bu savaşların olmaması adına BM 34 

devletin katılımıyla 2.Dünya Savaşı’ndan 

sonra kurulmuştur.  

 

BM uluslararası anlaşmaların çözümünde 

önemli rol oynamaktadır. Dünyadaki 193 

ülke BM sözleşmesine imza atmıştır. BM 

Anlaşması devletler çapında üzerinde en çok 

mutabık olunan anlaşmadır ve dünyada 120 

ülkeden 110 bin insan BM bünyesinde 

çalışmaktadır. Bu durumda dünya barışı ve 

güvenliği sağlama adına BM dünya çapında 

en meşru kurum olma potansiyeline sahiptir. 
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BM dünya barışını sağlama adına belli yollar 

takip etmektedir. Uyuşmazlıkların ve 

çatışmaların nasıl, ne zaman ve hangi ölçüde 

müdahale edilerek çözülmesi gerektiği 

sistematik bir şekilde BM antlaşmalarında 

ifade edilmiştir. Antlaşmanın 6.Bölümü 

anlaşmazlıkların nasıl çözülmesi gerektiğini 

ele almaktadır. Uyuşmazlığa taraf olanlar 

sorunlarının ilk olarak görüşme, soruşturma, 

arabuluculuk gibi barışçıl yollarla 

çözülmesini şart koşmaktadır. Aslında ilk 

amaçlanan devletlerin birbirleri ile barışçıl 

yoldan anlaşarak uyuşmazlığı gidermeleridir. 

Kendi aralarında uyuşmazlığı 

gideremedikleri takdirde taraflar BM 

Güvenlik Konseyi’ne başvurabilirler. 

Güvenlik Konseyi BM’nin barışı 

sağlamadaki en yetkili kurumudur. Konsey 

anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi 

için tarafları uyarabilir, barışçıl yollarda 

çözüm tavsiyelerinde bulunabilir, özel 

temsilciler atayabilir, Genel Sekreter’den iyi 

niyet görevi üstlenmesini talep edebilir; 

inceleme başlatabilir ve arabuluculuk 

yapabilir.  

 

Güvenlik Konseyi, anlaşmanın 7. Bölümüne 

dayanarak kararlarını devreye sokmak için 

belli yaptırımlar uygulayabilir. Gerek 

gördüğü durumlarda kararlarının 

uygulanması için ambargo uygulayabilir 

yahut barış gücünü devreye sokabilir. Barışı 

tehdit eden koşulların devam etmesi 

durumunda BM üye devletlerin oluşturduğu 

askeri birliğiyle müdahale edebilir ve 

soykırım gibi durumlarda tarafların 

uluslararası mahkemelerde yargılanmasını 

temin edebilir. 

BM çatısı altında barış faaliyetlerini yürüten 

diğer bir birim de Genel Kuruldur. Genel 

Kurul uyuşmazlıkların çözümü için tarafları 

bir araya getirir. Çözüm için Güvenlik 

Konseyine tavsiye verebilir. Kurulun 

kararları tavsiye niteliğindedir. Güvenlik 

Konseyi gibi Genel Kurul’un yaptırım gücü 

yoktur. Birleşmiş Milletler Antlaşması 

(Madde 11) Genel Kurul’a “uluslararası barış 

ve güvenliğin korunması için yapılacak iş 

birliğinin genel ilkelerini inceleme” ve bu 

ilkeler doğrultusunda hem üye devletlere 

hem de “Güvenlik Konseyine tavsiyede 

bulunma” yetkisi verir.  

 

BM çatışmaların önlenmesi için belli 

stratejiler takip etmektedir. Bunlar koruyucu 

diplomasi, koruyucu askeri konuşlandırma 

ve koruyucu silahsızlandırmadır. Koruyucu 

diplomasi, tarafların uyuşmazlıklarının 

çatışmaya dönüşmesinden evvel BM’nin 

aktif diplomatik faaliyetleri sayesinde 

çatışmaları önlemeye çalışır. Koruyucu 

askeri konuşlandırma durumunda ise çatışma 

çıkması muhtemel bölgelere BM üye 

devletlerinin askerleri gönderilir. Bu askerler 

çatışmayı önlerler ve tekrar taraflara bir 

müzakere daha yapma hakkı tanırlar. Ayrıca 

bu askeri misyonlarla, çatışma ile zarar 

görebilecek sivillerin korunması ve yardım 

konvoylarının güvenliği sağlanır. Koruyucu 

silahsızlandırma yöntemi ile BM uluslararası 

ya da bölgesel antlaşmalarla tarafların 

karşılıklı silahlarını azaltmalarını sağlamaya 

çalışır. Böylece ortaya çıkacak çatışmalarda 

siviller daha az zarar göreceklerdir. 

Silahsızlandırma eylemi özellikle nükleer 

silahların yaygınlaşmasının önüne geçmede  
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epey önem taşır. Bu silahlar kitle imha silahları 

oldukları için patlatıldıkları yerlerde bir anda 

yüz binlerce insanın ölümüne sebep 

olmaktadırlar. 

 

BM barışın korunması için 60 yıl önce Mavi 

Bereliler adlı bir birim kurdu. Bu birim BM’nin 

Barış Gücü’dür. Bu askeri birim hafif silah 

taşırlar ve gittikleri yerlerde çatışmaya 

girmezler. Zamanında Libya ve Suriye’de 

mevcut rejimlerin halka ateş açması durumunda 

Mavi Berelilerin o topraklara gönderilmeleri 

gündeme geldi. Barış Gücü’nde 120 ülkeden 

110 insan çalışmaktadır. Bu sayede polis gücü 

eğitimi, silahsızlandırma çalışmaları, seçimlere 

destek ve okul ve köprü inşaatları 

yapılmaktadır. Örneğin, 2007 yılında Barış 

Gücü ve Haiti polisi birlikte çalışarak çetelerin 

kontrolünde olan şehirlerde asayiş ve güvenliği 

sağladılar.  

 

BM Antlaşma’nın 7. Maddesine dayanarak 

çeşitli örgütlerle bölgesel iş birliği yapabilir. 

BM bir başına bir yerde barış ve huzuru 

sağlamada zorlanabilir. Başka örgütlerden 

destek alması barışın sağlanmasını kolaylaştırır. 

Mesela eski Yugoslavya’da seçim desteği 

vermek amacıyla Avrupa Konseyi ve Avrupa 

Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı ile birlikte 

çalıştı. Böylece o bölgedeki insanların 

iradesinin sandığa yansımasında etkili oldu.    

 

BM’nin, tarafların kendi aralarında barışla 

çözemediği ve tarafların arabuluculukla, 

anlaşmalarla, müzakerelerle çözüme 

ulaştıramadığı meselelerde yaptırım 

uygulayarak meseleyi çözmeye hakkı vardır. Bu 

yaptırım hakkı BM Güvenlik Konseyi’ne aittir. 

Bu yaptırımlar silah ambargosu, ticari 

kısıtlamalar, seyahat yasakları ve diplomatik 

 ilişkileri kısıtlama şeklinde olabilmektedir. Eğer bu 

yöntemler de çözüm olmazsa askeri harekât 

yapabilme hakkını saklı tutar. Üye devletler barışı 

sağlamak adına asker gönderirler. Örneğin 1999 

yılında Irak Kuveyt’i işgal etti ve arabuluculukla 

çözüm yolları tıkandı. Bu durumda BM, Kuveyt’in 

egemenliğini korumak için bölgeye askeri harekât 

düzenledi. Aynı şekilde 1994 yılında Haiti’de 

demokratik yollarla başa gelen hükümeti korumak 

için benzer yolu izledi. 

 

BM çatışmaları çözmek, asker sevkiyatı yapmak gibi 

zahmetli ve masraflı işlere girişmek yerine barışı 

baştan tesis etmeye çalışmaktadır. Bölgesel ve dünya 

çapında kapsayıcı barış antlaşmaları, çalışmaları 

yaparak barışı bu yolla tahsis etmeye çalışır. BM 

diplomatik bir misyon üstlenerek çatışma ihtimali 

olan durumlarda taraflar arası arabuluculuk yaparak 

sorun oluşmadan sorunları çözmeye çalışır.  

 

Birleşmiş Milletler kalkınma yoluyla barış ve huzuru 

temin etmek için belli kuruluş ve yardım dernekleri 

kurmuştur. UNICEF, dünya çapında gönüllüsü olan 

ve büyük çapta fon desteği olan bir kuruluştur. 

Amacı, çocuklara destek olmaktır. Bunun gibi 

BM’nin başka alanlarda çalışan WFP (Dünya Gıda 

Programı) ve UNHCR (BM Mülteciler Yüksek 

Konsolosluğu) gibi yardım kuruluşları vardır.  

 

BM çok yönlü stratejilerle barış ve huzuru 

sağlamaya çalışmaktadır. Tabi günümüz dünyasında 

birçok yerde çatışmalar ve anlaşmazlıklar 

yaşanmaktadır. BM bu durumları önlemek için 

zamanında tespit ve müdahale hamleleri yapmaya 

çalışmaktadır. Tekrar bir dünya savaşı görmememiz 

için bölgesel çaplı ya da bir ülkede meydana gelen 

sıkıntıların dünya çapında bir çatışma meselesi 

olmasının önüne geçmek BM’nin misyonlarından 

biridir. Hem çatışmaların önlenmesi, en önemlisi, 

ateşin düştüğü yerdeki insanlar için çok önemlidir. 



Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu Bülteni 

29 

 

 

 

 

    

Onların akıl, ruh ve beden sağlıklarının 

korunması; güzel, mutlu ve refah bir hayat 

yaşamaları barış ve huzurun teminine bağlıdır. 

Barış ve huzurun sağlanması bu güzelliklerin 

asgari şartıdır. 
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THE PRECONDITIONS OF THE FORMATION OF ‘’PERPETUAL 
PEACE’’ WITHIN INTERNATIONAL CONFLICTS: THE ABOLITION OF 

STANDING ARMIES  

 

İlayda Bal 

ABSTRACT 

 

Perpetual Peace written by Immanuel Kant 

had been influential in terms of construction 

of perception within the framework of at-

tempts to achieve lasting world peace 

through states’ dispositions in the sense of 

political and military behavior and umbrella 

of their interactions with one another, in ad-

dition to the indications of whither world 

order goes if certain measures that have of 

vital importance are not taken. The first sec-

tion of Perpetual Peace constitutes of six arti-

cles which in case of appliance would bring 

international peace, as Kant suggests. These 

articles, more specifically the one regarding 

standing armies, as preconditions, will be 

examined within the context of formation of 

perpetual peace among states, rather than 

ending up with international conflicts and 

investigated what will happen to the world 

order in the absence of certain provisions. 

 

FIRST SELECTION OF PERPETUAL 

PEACE: EVALUATION OF THE ARTI-

CLE REGARDINF STANDING ARMIES 

To Kant's mind the whole process of history 

falls rather definitely into the formation of 

separate civil societies and the formation of a 

universal society. The natural relation be-

tweestates as well as between individuals is 

one of war. This results from state of nature 

which, in this sense, is like Hobbes’ view of 

point. However, Kant makes emphasis on 

how not to convert into state of war in which 

interstate conflicts emerge and demonstrates 

that in the first section of Perpetual Peace 

subtitled, ‘’Which Contains the Preliminary 

Articles of a Perpetual Peace Between 

States", which contains six articles, and com-

mentary on them, might just as much serve 

as the basis for international peace, if prac-

ticed today, as Kant supposed at his time. 

1) No conclusion of peace shall be con-

sidered valid as such if it was made 

with a secret reservation of the material 

for a future war.  

2)  No independently existing state, 

whether it be large or small, may be 

acquired by another state by inher-

itance, exchange, purchase or gift.  

3) Standing armies will gradually be abol-

ished altogether.  

4) No national debt shall be contracted in 

connection with the external affairs of 

the state.  

5)  No state shall forcibly interfere in the 

constitution and government of another 

state.  

6) No state at war with another shall per-

mit such acts of hostility as would 

make mutual confidence impossible 

during a future time of peace. Such 



Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu Bülteni 

31 

acts would include the employment of 

assassins or poisoners, breach of agree-

ments, the instigation of treason within 

the enemy state, etc. 

 

Under the "law of nations", "a state is a mor-

al person living with and in opposition to 

another state in a condition of natural free-

dom which itself is a condition of continual 

war." Michael Doyle’s famous ‘’democratic 

peace’’ interpretation of Kant’s Perpetual 

Peace, reflects modern day liberal democra-

cies do not go to war with one another be-

cause they have shared values, but they 

sometimes go to war against non-democratic 

states. However, it is still problematic be-

cause it does not change the fact that it im-

poses threat on states that do not share com-

mon values with other states. 

According to Kant’s point of view, as long as 

states keep their standing armies, it will 

eventually cause an interstate conflict mainly 

because it results in security dilemma even if 

their motivation is to protect themselves 

against any power that might damage their 

national security. It should be noted that it is 

counted as security dilemma because they 

are in the position of imposing threat upon 

other states by gaining too much power un-

der the claim of defending themselves. This 

concept is related to the existence of standing 

armies in the sense that it creates such a per-

ception that each state should stay on alert 

together with the consciousness of any likely 

conflict. Under such circumstances, interna-

tional peace, especially everlasting peace, 

cannot be achieved. Kant also implies the 

notion of human rights on individual level as 

well as state level, for which we can assume 

that it is the right of each and every state to 

live under secure conditions so that they also 

can create such an environment under which 

individuals can live in a peaceful way, too. 

CONCLUSION 

What we can end up with Kant’s statements 

is that standing armies should be abolished 

for the sake of achieving perpetual peace 

among states. If standing armies are kept, 

even for national security purposes, it will 

continue to lead to international conflicts 

since it becomes the first idea in terms of 

usage when any kind of dispute occurs 

among states, which can also be dissolved 

through peaceful means with the diplomatic 

agencies.  
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NÜKLEER ÇAĞDA DİPLOMASİ VE DIŞ POLİTİKA 

 

Mahmut Karaca 

 Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde Kuzey 

Kore ve Amerika arasında oluşan ve giderek 

büyüyen gerilim  dünyada bir panik havası 

yarattı ve herkesin dikkatini üzerine çekmeyi 

başardı. İki ülkenin devlet başkanlarının 

tehditlere varan sözlü atışmaları tüm dünya 

tarafından tedirginlikle takip ediliyor. Kuzey 

Kore lideri Kim Jong-un’un agresif tavırları 

ve politikalarına karşılık Amerika başkanı 

Donald Trump’ın ani çıkışları, bu iki 

kıvılcımdan bir felaket ortaya çıkma 

olasılığını düşündürüyor  dünya kamuoyuna. 

Peki bu diplomatik krizin temel sebepleri 

nelerdir? Geçmişte de sorunlar yaşamış bu 

iki ülke için uzun süredir durgun görünen 

sular neden tekrar bulandı? Elbette ki bu sor-

uların uzun uzadıya açıklamaları vardır fakat 

biz burada birkaç kelimeyle sorunu özetle-

mek istersek sebep olarak ya “Nükleer Si-

lahlanmalar”ı  ya da “Kuzey Kore’nin 

Nükleer Testleri” ni öne süreceğiz. Kuzey 

Kore’nin nükleer çağda geri kalmamak için 

bu alanda açık açık yatırımlar yapan bir ülke 

olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. 

Fakat Kuzey Kore son dönemde sanki biri-

lerine duyurma çabasındaymış gibi yapıyor 

tüm nükleer çalışmalarını. Atom bombasın-

dan kat be kat güçlü olan hidrojen bombasını 

başarılı bir şekilde test ettiklerini iddia et-

meleri, yavaş yavaş kıtalararası balistik 

füzelere sahip olduklarına dair bilgilerin 

yayılması ve Pasifikte başka ülkelerin sınır-

larına yakın yerlerde füze denemeleri ve 

nükleer testler yapmaları ve bunları son za-

manlarda sıklaştırmaları bu çabalarına verile-

bilecek en güzel örnekler. Peki Kuzey Ko-

re’de yaşanan bu gelişmeler Amerika’yı 

neden bu kadar ilgilendiriyor? Bu gerilim 

savaş noktasına kadar gelir mi? Yazımın 

temel konusu bu iki ülke arasında yaşanan-

ların perde arkasını, sebeplerini incelemek 

değil. Gündemde henüz yeni olduğu için 

yazıma Kuzey Kore-Amerika örneğiyle 

başlamak istedim. Asıl amacım yaşadığımız 

bu teknoloji çağında teknolojinin ikinci dü-

nya savaşından sonra ortaya çıkan nükleer 

ayağının diplomasiye ve devletlerin dış poli-

tikalarına tarih boyunca nasıl yön verdiğini 

soğuk savaş yıllarını ele alarak özetlemek, 

günümüzdeki nükleer gelişmelerden ve 

nükleer enerjiye yatırım yapan ülkelerden 

bahsetmek. 

SOĞUK SAVAŞ     

 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1947’den 

1989’a kadar süren Soğuk Savaş döneminde, 

ideolojik ve politik açıdan dünyanın iki zıt 

kutbunu temsil eden Amerika ile Sovyetler 

Birliği gerçek ve sıcak bir savaşa dönüşmey-

en yoğun bir düşmanlık halindeydiler. Bu 

dönem caydırıcılık ve çevreleme poli-

tikalarıyla bu iki süper gücün sürekli birbiri-

ne üstünlük kurmaya çalıştığı, sadece bu iki 

ülkeyi değil tüm dünyayı etkilemiş bir dö-

nemdi. Her iki ülke de bu yıllarda denge 

politikaları gütmüşler ve caydırıcılık poli-

tikalarını nükleer silahlarının sürdürülebil-
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irliğine dayandırmışlardır. Kırk yılı aşkın bu 

dönemde soğuk savaşın sebeplerini ve temel 

sorumlularını açıklayan birçok görüş ifade 

edildi. Bunlardan en önemlilerini Joseph S. 

Nye, Jr. ve David A. Welch’in 

“Understanding Global Conflict And Coop-

eration” kitabında yaptığı gibi üçe ayırabilir-

iz (Traditionalists, Revisionists, Postrevi-

sionists).  

Gelenekçiler (Traditionalists) soğuk savaşın 

başlama sebebinin Stalin ve Sovyetler birliği 

olduğunu iddia ediyorlardı. İkinci Dünya 

Savaşı’nın sonunda Amerika’nın savunmacı 

bir diplomasi gütmesine rağmen Sovyetlerin 

daha agresif ve yayılmacı olduğuna, 

dolayısıyla Amerika’nın Sovyet tehdidine 

karşı hareket ettiğine inanıyorlardı.  

 Revizyonistler ise sorunun Amerika’dan 

kaynaklandığına inanıyorlardı. Dünyanın 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra aslında iki 

kutuplu olmadığını, Amerika’nın elinde 

bulundurduğu nükleer silahlarla 

Sovyetlerden çok daha güçlü olduğunu ve bu 

gücüyle kapitalist düşünceyi komünist 

düşünceye karşı galip getirmeye çalıştığını 

iddia ediyorlardı.  

 Bu iki düşünceye ek olarak sonradan 

(1970’ler ve 1980’ler) ortaya çıkmış bir de 

post-revizyonistler grubu var. Bu kişiler ge-

lenekçilerin ve revizyonistlerin her ikisinin  

de yanıldığını iddia ediyorlardı. Onlara göre 

soğuk savaş, dünyadaki savaş sonrası iki 

kutuplu güç dengesinin kaçınılmaz bir sonu-

cuydu.  

Amerika ve Sovyetler Birliğinin; Polonya, 

Doğu Avrupa, Almanya, Doğu Asya ve Orta 

Doğu’daki ekonomik, ideolojik ve politik 

emellerinin çatışmasına ek olarak Ameri-

ka’nın atom bombasına sahip olması me-

selesi de kutuplaşmanın temel sebebi olarak 

görülebilir. Soğuk Savaş’ın çok katmanlı 

değişkenleri olsa bile nükleer silahlanma 

mevzusu bu yıllarda zaman zaman dengeyi 

sağlayan, zaman zaman gerilimi artıran en 

önemli değişkenlerden biridir. Roosevelt 

nükleer silahların sırlarını kimseyle 

paylaşmama kararındaydı fakat Truman dö-

neminde Amerika, Hiroshima ve Nagasaki’yi 

vurarak elindeki gücün ne kadar devasa 

olduğunu göstermiş oldu. Postdam 

buluşmasında da Truman Stalin’e bu gücün-

den bahsetti. 1946’da Amerika, Birleşmiş 

Milletler’in nükleer silahlar üzerinde kontrol 

kurmasını istedi fakat Stalin bunu reddetti 

çünkü Sovyetler Birliği’nin kendi nükleer 

silahlarını yapması gerektiğine çoktan karar 

vermişti. Truman Doktrini, Marshall Planı, 

Kore Savaşı, Küba Füze Krizi, Vietnam 

Savaşı, Berlin duvarının yapılması, Mikhail 

Gorbachev’in Sovyetlerin başına geçmesi ve 

Berlin Duvarı’nın yıkılması gibi planlar, 

savaşlar ve olaylarla anılan Soğuk Savaş dö-

neminde benim üzerinde durmak istediğim 

konu, nükleer silahların bu savaş üzerindeki 

rolü. 

Soğuk Savaş yıllarının başlarında nükleer 

güce sahip olan tek ülke Amerika’ydı fakat 

1950’den sonra Sovyetler Birliği de nükleer 

güç kazanmaya başladı. 1980’lere 

gelindiğinde her iki ülke de binlerce nükleer 

silaha sahipti. Her iki ülkenin sahip olduğu 

bu muazzam yıkıcı güç o kadar ürkütücüydü 

ki, yayınladıkları raporda Amerikan Katolik 

Piskoposları şu ifadeleri kullandılar: 

“Yaratılıştan bu yana Tanrı’nın yarattıklarını 
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 yok etme gücüne sahip ilk nesiliz.”(1) 

Nükleer silahların bu devasa gücü, her ne 

kadar dünyadaki ülkeler arası anarşi düzenini 

bozmasa da, savaşların doğasını değiştirdi. 

Artık büyük güçler birbirlerine doğrudan 

saldırma konusunda daha temkinli 

davranmak zorundaydı çünkü muhtemel bir 

nükleer silah kullanımı galibi olmayan bir 

savaşa zemin hazırlayabilirdi. 

 Nükleer devrimin bir diğer önemli evresi 

1952’de hidrojen bombasının üretilmesi ve 

test edilmesiyle başladı. Bu yeni nükleer 

silah tek patlamayla oluşturulabilecek yıkımı 

çok büyük oranda artırdı ve boyutu atom 

bombasına göre küçük olduğu için taşınması 

da kolaylaştı. Amerika Hiroshima ve 

Nagasaki’ye bıraktığı atom bombalarını 

kocaman uçaklarla taşımıştı ama artık 

hidrojen bombaları balistik füzelerle çok 

daha rahat bir şekilde istenilen yere 

gönderilebilirdi. Bu da kıtalararası bir 

nükleer savaşın ne kadar rahat 

başlatılabileceğini gözler önüne seriyordu. 

Hidrojen bombasının beş önemli politik 

etkisi şunlardır: 

 Sınırlı savaş kavramını yeniden 

canlandırdı.(Sınırsız Savaşlar= 1. ve 2. 

Dünya Savaşları) 

 Doğru bir sonuca varma yolu olarak 

krizler savaşların yerini aldılar. ( Berlin 

Krizi, Küba Füze Krizi, Orta Doğu 

Krizi) 

 Caydırıcılığın anahtar strateji olmasını 

sağladı.  

 Süper güç sağduyusuna dayalı bir fiili 

rejim geliştirdi. Süper güçler, her ne 

kadar keskin ideolojik farklılıkları olsa 

da, bir ortak paydada buluşabildiler: 

nükleer savaştan kaçınmak. Sonuç 

olarak iletişim kurmayı öğrendiler. 

 Otoritelerce nükleer silahların savaş 

zamanı kullanılamaz olduğu anlaşıldı.( 

 Bu etkilerinden de anlaşılacağı üzere 

nükleer silahlar ülkeler arasında kendine has 

bir güç dengesi oluşturdu. Bu denge nükleer 

silahlardan kaynaklanan caydırıcılık kavramı 

ile açıklanabilir. Saldırma düşüncesi olan 

ülkeler, ellerinde nükleer silah olsa bile, 

karşı tarafın, bu saldırıyı durduramasa bile, 

sonrasında vereceği ağır cevabı düşünerek 

daha başlangıçta saldırmaktan vazgeçip 

sorunu görüşmelerle halletmeye başladılar.  

KÜBA FÜZE KRİZİ 

 Ekim 1962’de dünya nükleer savaşa en 

yakın olduğu günleri yaşadı. Sovyetler 

Birliği devlet başkanı Khrushchev’in nükleer 

füzeleri gizlice Küba’ya sokmaya 

çalışmasıyla başlayan ve tüm dünyayı 

tedirgin eden kriz 13 gün sürdü. Amerika’yı 

tehdit ettiği açık olan bu füzeler aslında 

Amerika’ya savaş ilan etme hakkı verdi fakat 

onlar bu ihtimali değerlendirmedi.Bir 

nükleer füzenin bile Amerika’da bir şehre 

isabet etmesi ihtimali, başkan Kennedy’nin 

bu riski alıp saldırı kararı vermesine engel 

oldu. Bu gelişmelerden de anlaşılacağı üzere 

nükleer gücün caydırıcılığının en önemli 

örneği Küba Füze Krizi’dir diyebiliriz.  

KİTLE İMHA SİLAHLARININ 

ÇOĞALMASI VE YAYILMASI  

 Dünyada globalleşmenin artması her alanda 

olduğu gibi nükleer silah sektöründe de 

etkisini gösterdi. Ticareti yapılan her üründe 

olduğu gibi nükleer silahlarda da şirketler 
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yayılmacı bir politika izledi ve teknolojinin 

yayılmasıyla nükleer silahlar da yayılmaya 

başladı. Sovyetler Birliği’nin çöküşünden 

önce nükleer silaha sahip olan sekiz ülke 

vardı. Bunların beş tanesi 1968’de imzalanan 

Nükleer Silahların Yayılmaması Anlaşması 

( Treaty on the Nonproliferation of Nucleer 

Weapons ) ile resmen nükleer silah 

bulunduran ülkeler olarak bildirildi: 

Amerika, Sovyetler Birliği, Britanya, Fransa 

ve Çin. Kalan üç ülke olarak İsrail, Hindistan 

ve Pakistan da nükleer silah geliştirmeyi 

gizlice sürdürdüler. Sonraki yıllarda Irak, 

İran ve Kuzey Kore bu anlaşmaya katıldı 

ama nükleer silah üretme arzuları devam etti. 

Zaten bir süre sonra Kuzey Kore bu 

anlaşmadan ayrıldı. İsrail de resmi olarak 

açıklanmasa da nükleer silaha sahip olduğu 

düşünülen ülkeler arasındadır. 

Dünyada nükleer silah bulunduran ülkelerin 

sayısı resmi olarak çok fazla olmasa da 

nükleer enerji üreten ve kullanan ülke sayısı 

oldukça fazla. Dolayısıyla ülkeler nükleer 

enerji üretiminin nükleer silah üretimine 

dönüşmesini engellemek için sürekli 

gözlerini birbirlerinin üzerinde 

bulunduruyorlar. Buna en güzel örnek uzun 

süre İran üzerine uygulanan ambargo 

sayılabilir. Nükleer çalışmalarda biraz ileri 

gittiğinin düşünülmesi bile İran için sıkıntılı 

süreçlerin yaşanmasına neden olmuştu ve 30 

Mart 2015’te İsviçre’de Birleşik Devletler, 

Birleşik Krallık, Rusya, Almanya, Fransa, 

Çin, Avrupa Birliği ve İran arasında  

imzalanan anlaşmayla sorun tatlıya bağlandı 

ve ambargo kaldırıldı.  

İran örneğinden de anlaşılacağı gibi her ne 

kadar nükleer silaha sahip olan ülkelerin kim 

oldukları biliniyor olsa bile nükleer enerji 

üretiminin bu kadar yayılması, başka 

ülkelerde de nükleer silah üretiminin 

yapılabilmesi ihtimalini artırıyor ve bu da 

başta büyük güçler olmak üzere ülkeleri 

rahatsız ediyor. Ülkeler halihazırda kurmuş 

oldukları nükleer silah dengesini bozmak 

istemiyorlar.  

Sonuç olarak yirminci yüzyılın ortasından 

beri hayatımızda olan nükleer enerji ve 

nükleer silahlar; devletlerin diplomasilerini, 

dış politikalarını, savaşlara karşı tutumlarını 

büyük oranda değiştirdi. Bu yönüyle nükleer 

silahların dünya siyasetine yön verdiğini 

iddia edebiliriz.  
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Since the early 1950's, military strategists 

have been trying to resolve the problem of 

mankind's potential for mass destruction. 

Nuclear power has made all-out war between 

great nations an unrealistic proposition, but 

some form of limited warfare appears to be 

necessary in the regulation of international 

relationships. This development has had 

profound implications for international 

terrorism, particularly as to wars of national 

liberation and the struggles for political self-

determination. These ageold sentiments have 

been and are being exploited in a way that 

was neither desirable nor possible in former 

times. Many nations have recognized the 

great potential of terrorism; the terrorist is 

now the spearhead of a developing theory 

and practice of surrogate warfare. 

Governments unwilling to risk the 

consequences of conventional warfare to 

alter the present balance of power more and 

more are subsidizing, training, and deploying 

clandestine organizations ranging from 

unofficial, quasi-armies to smaIl, anarchical 

terrorist groups.  

Terrorism has existed through the human 

history and almost every state has struggled 

to resist against this phenomenon. The terms 

"terrorist" and "terrorism" originated during 

the French Revolution of the late 18th 

century. Although it is an immemorial 

notion, even authorized people could not 

come to terms what terrorism is. Bruce 

Hoffman, a political analyst known for his 

views on terrorism and insurgency, explains 

this perplexity in his article: “It is not only 

individual agencies within the same 

governmental apparatus that cannot agree 

on a single definition of terrorism. Experts 

and other long-established scholars in the 

field are equally incapable of reaching a 

consensus. In the first edition of his 

magisterial survey, 'Political Terrorism: A 

Research Guide,' Alex Schmid devoted more 

than a hundred pages to examining more 

than a hundred different definitions of 

terrorism in an effort to discover a broadly 

acceptable, reasonably comprehensive 

explication of the word. Four years and a 

second edition later, Schmid was no closer to 

the goal of his quest, conceding in the first 

sentence of the revised volume that the 

"search for an adequate definition is still 

on”.”  

Eventhough there is no commonly 

accepted definition of "terrorism", it is 

defined in Oxford Dictionary as “The 

unlawful use of violence and intimidation, 

especially against civilians, in the pursuit of 

political aims.” 

In 2002, political philosopher Michael 

Walzer tried to constitute another definition 

of the term as such: “Terrorism is the 

deliberate killing of innocent people, at 

random, in order to spread fear through a 

whole population and force the hand of its 

political leaders.”  

TYPES OF TERRORISM 

Betül Efendi 
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He also mentions that: “But this is a 

definition that best fits the terrorism of a 

national liberation movement (the Irish 

Republican Army, the Algerian National 

Liberation Front [F.L.N.], the Palestine 

Liberation Organization, the Basque 

Separatist Movement, and so on). There is 

also state terrorism, commonly used by 

authoritarian and totalitarian governments 

against their own people, to spread fear and 

make political opposition impossible: the 

Argentine “disappearances” are a useful 

example. And, finally, there is war terrorism: 

the effort to kill civilians in such large 

numbers that their government is forced to 

surrender. Hiroshima seems to me the 

classic case. The common element is the 

targeting of people who are, in both military 

and political senses, noncombatants: not 

soldiers, not public officials, just ordinary 

people. And they aren’t killed incidentally in 

the course of actions aimed elsewhere; they 

are killed intentionally.” We can see that 

defining what terrorism is tightly linked with 

the perspective and the situations of the 

parties involved. 

Despite all these confusions about terrorism, 

there are different sources categorizes it into 

several categories, like Walzer did. At that 

point it is crucial to mention the “National 

Advisory Committee on Criminal Justice 

Standards and Goals”. The National 

Advisory Committee was formed by the Law 

Enforcement Assistance Administration 

(LEAA) in the spring of 1975. The purpose 

of the Committee was to continue the ground

-breaking work of its predecessor 

organization, the National Advisory 

Commission on Criminal Justice Standards 

and Goals. In 1973 the Commission 

published a six-volume report setting forth 

standards and goals for police, courts, 

corrections, the criminal justice system, and 

crime prevention. Two years later, the 

National Advisory Committee addressed 

several additional areas of concern: juvenile 

justice and delinquency prevention, 

organized crime, research and development, 

disorders and terrorism, and private security. 

Task forces were established to study and 

propose standards in each of these areas. The 

task forces were comprised of a cross section 

of experts and leading practitioners in each 

of the respective fields. In “Disorders and 

Terrorism” volume of Committee’s report, 

they seperated terrorism into five categories: 

POLITICAL TERRORISM 

Political terrorism may be defined as violent, 

criminal behavior designed primarily to 

generate fear in the community, or a 

substantial segment of it, for political 

purposes . It is characterized by: (1) its 

violent, criminal nature; (2) its impersonal 

frame of reference; and (3) the primacy of its 

ulterior objective, which is the dissemination 

of fear throughout the community for 

political ends or purposes. To illustrate: the 

killing of a police officer in the ordinary 

course of a felony, however brutally the act 

might have been carried out, would not 

fulfill this definition. The deliberate killing 

of a police officer, unconnected with the 

commission of any other crime and having as 

its object the intimidation of other members 

of the police force and the community as a 

whole, would be characterized as an act of 
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political terrorism. A bank robbery intended 

simply to obtain money would not be an act 

of political terrorism because of the manner 

of its execution or the fact that victims were, 

incidentally, put in fear. It would take on the 

character of political terrorism only if the 

perpetrators deliberately engendered fear in 

the victims for political ends. Even if the 

crime were intended to finance illegal 

subversive or revolutionary operations, it 

would not necessarily assume the nature of a 

terroristic act. Kidnaping for ransom, when 

the only purpose of the kidnaper was private 

gain, would be excluded from this definition. 

The skyjacking of a commercial aircraft, by 

its very nature a terrifying act, would not be 

an act of politic terrorism if the crime were 

committed for private gain or represented the 

nonpolitical act of a mentally disturbed 

person. For each of the examples given, the 

law is generallycomprehensive and severe 

enough to encompass both the crime itself 

and any element of terror arising inciaentally 

from it. It is the purpose of the political 

terrorist, usually manifested in the cruelty or 

the wantonness of his behavior, that is 

beyond the scope of ordinary laws. When 

special laws are enacted for the purpose of 

sanctioning such behavior with increased 

severity or authorizing specific responses to 

it, it is important that the term political 

terrorism be used with care and precision. It 

should never be allowed to degenerate 

through promiscuous use into an automatic 

label for all violent acts of a terrifying 

nature. 

 

NON POLITICAL TERRORISM 

There is a vast area of true terroristic activity 

that clearly cannot be termed political, 

notably that frequently ascribed to the 

present-day operations of organized crime. 

This is true terrorism, exhibiting conscious 

design to create and maintain a high degree 

of fear for coercive purposes, but the end is 

individual or collective gain rather than the 

achievement of a political objective. 

Unquestionably, such terror may affect 

society and its patterns of behavior on a 

considerable scale. Similarly, school 

vandalism and other terroristic behavior of 

teenage gangs that is designed in many 

instances expressly to terrorize a community 

does not fall within the definition of political 

terrorism. Although the aggrandizement of 

fear is achieved, its message is largely 

unexploited for political ends. Other criminal 

activity of a manifestly terroristic nature, 

such as that engaged in by Charles Manson 

and his followers, is also a form of 

nonpolitical terrorism  This is a borderline 

case, but such political elements as were 

introduced at a late stage seem to have been 

rationalizations after the fact. The social 

structure of the groups involved and the 

objectives they pursued were not of a truly 

political character, nor was the victims' fear 

primarily directed toward achievement of 

social or political change. Another type of 

nonpolitical terrorism is the work of 

mentally disturbed individuals whose 

terroristic activities are committed in 

obedience to some internal demand of a 

psychopathological nature. Examples of this 

would be Metesky, the "mad bomber" of the 

1950's, and the sniper killings of Charles 

Whitman from the campus tower in Austin, 

Texas. Such terrorism is discussed in this 
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report with respect to the different responses 

necessary to counter it, some of which are 

relevant to handling political terrorists who 

show symptoms of mental stress or 

imbalance.  

 

QUASI-TERRORISM 

Quasi-terrorism is a description applied to 

those activities incidental to the commission 

of crimes of violence that are similar in form 

and method to true terrorism but which 

nevertheless lack its essential ingredient. The 

behavior distinguished here is a synthetic or 

pseudo terrorism; although it is not the main 

purpose of the actor to induce terror in the 

instant victim, he uses the modalities and 

techniques of the true terrorist and produces 

similar consequences and reaction. Quasi-

terrorism is the use of terroristic techniques 

or tactics in situations that are not terroristic 

crimes per se; it is different from common 

crimes that involve terror for this reason. The 

taking of hostages is a prime example of a 

common terroristic technique that has been 

adopted by quasi-terrorists. In the true 

terroristic situation, the victims who are 

seized and threatened serve as a bargaining 

counter to coerce authorities to comply with 

the terrorist's demands. This situation is then 

exploited for publicity purposes in such a 

way as to serve the terrorist's ends. It has 

become increasingly common in recent years 

for ordinary criminals, who have no original 

terroristic purpose, to take hostages in the 

course of a conventional crime of violence, 

such as bank robbery. In such cases, hostages 

are terrorized and used as bargaining 

counters either to facilitate the commission 

of the offense or to avoid the consequences 

of apprehension. Quasiterroristic acts 

frequently are directed toward other ends, 

such as the exploitation of a particular 

situation in the course of a prison riot for 

protest purposes or to secure freedom in 

exchange for the lives of the hostages taken. 

Although it is clear that this cannot be true 

terrorism according to the criteria 

established, the techniques and tactics are 

perfectly imitated and the responses called 

forth to cope with the phenomenon are 

essentially the same. Skyjacking, too, can be 

a manifestation of true terrorism, as when a 

transnational terrorist seizes a passenger 

aircraft in flight to compel a political 

adversary to accede to his demands, or quasi-

terrorism, when the aircraft and hostages are 

threatened subject to the payment of a 

ransom for private gain. 

 

LIMITED POLITICAL TERRORISM 

Political terrorism in its fully developed form 

is revolutionary in character; whether it is a 

realistic tactic or not, it has as its purpose the 

subversion or overthrow of an existing 

regime. But many incidents of political 

terrorism hav~ more limited objectives, 

either to fulfill a specific purpose or because 

the terrorists know they lack the strength and 

popular support they need for a larger attack. 

Paul Wilkinson has called such acts "sub-

revolutionary terrorism" and defined them 

as: "Acts of terrorism which are committed 

for ideological or political motives but which 

are not part of a concerted campaign to 

capture control of the State." Clearly 

terroristic by reason of the technique 
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employed and political objectives, these acts 

are limited to their particular social context. 

The execution-style killings ordered by the 

Spanish Anarchist labor leader Durrutti in 

reprisal for the killing of his followers is an 

example of limited political terrorism. The act 

of the lone terrorist, impelled by essentially 

private motives to do a public, political act of 

this sort would be another. Much domestic 

terrorism is of this type, and the category is 

important for the distinctions it raises and the 

differences in response for which it calls. It 

reminds us, in particular, that not all 

subversives are terrorists and that not all 

terrorists are subvetsive in the sense that they 

seek the overthrow of the state. 

 

OFFICIAL OR STATE TERRORISM 

The United Nations Report of the Ad Hoc 

Committee on International Terrorism said: 

“In the opinion of several representatives, it 

was the terrorism of State which constituted 

the principal causes of individual violence. 

The opposition between the oppressive 

policies of a State and the will of a people led 

the State to use violence and this reciprocally 

led the people to react by violent means. The 

terrorism against a State was provoked by a 

violent action on the part of a State or by a 

situation of political injustice, economic 

inequality or social trouble and by the failure 

of all other means of redress available to the 

victims. In this connection, specific reference 

was made as to causes of international 

terrorism of the repressive acts of colonial, 

racist, and alien regimes against peoples 

struggling for their liberation and legitimate 

right to self-determination, independence and 

other fundamental freedoms.” There have 

been, are, and probably always will be, 

nations whose rule is based upon fear and 

oppression that reach terroristic proportions. It 

is not considered pertinent here to criticize or 

to make value  judgments about such regimes. 

However, much terroristic behavior by 

individuals and dissident groups is claimed to 

be a response to the terroristic behavior of  

such governments. Many incidents of 

international terrorism are justified by similar 

claims, and much of the difficulty in reaching 

international agreement on what to do about 

terrorism can be traced to these competing 

contentions. This old anarchist argument, 

which can clearly be pressed too hard for 

conviction in many cases, must be seriously 

addressed because it is now used over an 

extremely wide range of situations. At one 

extreme, it is invoked by prison inmates to 

justify militant resistance to authority; at the 

other, it can orient domestic terrorist strategy 

toward actions likely to provoke massive 

official repression. In the latter case, 

overreaction is characterized as "Fascist 

repression" and any incidental disruption of 

public order is used to justify the very terrorist 

activity that has caused it. 
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İnsanlık tarihinin en başlangıcından itibaren 

insanlar birbirleriyle suya ulaşabilmek için, 

daha verimli toprakları gruplarının tekeline 

alabilmek için ya da daha kişisel sebeplerle 

savaştı. Ama insanlar gerçekten ne için 

savaşıyordu? İhtiyaçları doğrultusunda mı 

yoksa sırf kan dökmüş olmak için mi ya da 

nihai barış ve huzura kavuşmak için mi? Bu 

yazıda kişisel sebeplerine bakmayacağız 

çünkü burada bireylerin psikolojilerini değil 

grupların, toplumların, devletlerin savaşı ne 

amaçla çıkardığını inceleyeceğiz. 

DEVLETLERİN ORTAYA ÇIKIŞI 

Siyaset biliminde bazı düşünürlere göre 

dağınık toplumlardan düzenli yerleşkelere ve 

düzenli bir toplumsal sisteme geçiş 

“toplumsal sözleşme” ile oldu. Ana 

hatlarıyla ele alacak olursak toplumsal 

sözleşme, insanların kendi özgürlüklerinden, 

özgür iradelerinden gönüllü olarak vazgeçip 

kendilerinden daha üst konumda olacak 

şekilde bir kuruma ya da bir lidere yetkiler 

vererek bireylerin bazı haklarının korunması 

ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla 

oluşturulmuştur. Bu şekilde toplumsal 

sözleşme insanın doğal halden vazgeçip 

kendilerini koruması için devleti oluşturduğu 

bir anlaşmadır. Peki insan devleti neden 

oluşturdu? Bunun cevabını tarih boyunca 

birçok filozof araştırmıştır.  

Toplumsal sözleşme kuramını açıklayan en 

önemli üç Aydınlanma Çağı düşünürü; 

Thomas Hobbes, John Locke, ve Jean-

Jacques Rousseau’dur. Thomas Hobbes’a 

göre insanın doğası kötüydü ve devlet öncesi 

durumda onları durduracak bir kuvvet 

olmadığı için hırsızlıktan insan öldürmeye 

kadar birçok kötü şey yapıyordu. Hobbes’un 

devlet öncesi tarihinde dünyaya kaos ve 

savaş hakimdi. Devlet de insanların barış 

arayışına bir karşılık olarak doğmuştur. Ama 

Hobbes’a göre bu kadar kötü yaradılışı olan 

insanları yönetmek için adını mitolojiden 

alan “Leviathan”, yani tek adam tiranlığı 

gerekiyordu. John Locke ise toplumsal 

sözleşme ve kökenine daha liberal bir açıdan 

yaklaşmaktadır. Locke’a göre insanın doğası 

kötü değildi ve insanlar eşit bir şekilde özgür 

yaşıyordu. Ama bir suç işlendiğinde kişiye 

cezai yaptırım uygulanacak yasalar ve 

tarafsız yargıçlar yoktu. Bunun sonucunda 

insanlar kendi yasalarını uyguluyordu ve bu 

kaotik bir düzene yol açıyordu. Bu yüzden 

Locke, insanların can güvenliklerini ve özel 

mülkiyet haklarını korumak için devletin 

oluşturulduğunu savunur. Jean-Jacques 

Rousseau ise insanın doğasını iyi ama vahşi 

olarak tanımlamıştır. İnsanı hayvandan 

ayıran iki özellik vardır. Bunlardan biri 

özgür irade ve diğeri kendini geliştirme 

duyusudur. Rousseau, toplumsal sözleşmeye 

giden yolu ilk insan örneklemi üzerinden 

vermiş ve ilk insanların faydayı arttırabilmek 

için gruplaşma yoluna gittiğini söylemiştir. 

Burdan hareketle Rousseau insanların 

birlikte bir toplum halinde bireyci 

düşüncelerini arka plana iterek toplumun 

çıkarına çalışmayı istemeleriyle, çünkü bu 

BARIŞ İÇİN SAVAŞ(MA)MAK 

Aydal Yenikale 
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onlara maksimum faydayı sağlayacaktı, 

devletin oluştuğunu savunur. 

BARIŞI KORUMA ARACI OLARAK 

DEVLET 

Bu üç düşünürün toplumsal sözleşme 

kuramlarının birbirinden çok farklı noktaları 

olmasına rağmen birleştikleri nokta insanın 

devleti nihai barış ve huzura kavuşmak için 

kurduğudur. Peki devletlerin esas amacı 

vatandaşlarına barış ve huzuru sağlamaksa 

geçmişe ve günümüze baktığımızda neden 

savaşıyorlar? Devletler gerçekten barışı 

sağlamak ve sürdürmek için doğru araç 

mıydı? Bunun için önce devletlerin 

yürüttüğü faaliyetleri anlamak lazım. Charles 

Tilly’e göre devletler 4 şey yapar. Bunlar 

savaş yaratımı, kendi sınırları dışındaki 

tehditleri ortadan kaldırır; gücünü 

sağlamlaştırma, kendi sınırları içindeki 

tehditleri ortadan kaldırır; koruma, 

kendilerinden yardım isteyenlere 

(vatandaşlar, anlaşma yapılan diğer devletler, 

vs.) yönelik tehditleri ortadan kaldırma; ve 

ilk üç madde için gereken araçları tekelinde 

tutmaktır. Tilly, devletlerin varlıklarını 

meşru kılmak ve faydalı göstermek için suni 

tehditler yaratarak vatandaşın korunma talep 

etmesini sağladığını söyler. Başka bir deyişle 

devletler barışı koruma adına savaş 

çıkartırlar.  

BARIŞCIL ORGANİZASYONLAR 

Barışı sağlamak ya da korumak sadece 

devletlerin tekelinde midir? Tarihte devletler 

olası savaşlarda kendi ellerini güçlendirmek 

ve barış döneminde olası tehditleri nötralize 

etmek adına bazı devletlerle ittifak kurmaya 

gitmiştir. Bu anlaşmalar, ittifak ülkelerin 

birbirleriyle savaşmalarını engellemiştir ama 

yakın tarihe baktığımıza büyük çaplı 

yıkımlara yol açan dünya savaşlarının ortaya 

çıkışına zemin hazırlamıştır.  

Devletler bazen kendi aralarında uzlaşmaya 

varamadıklarında onları savaşmaktan 

alıkoymak için sivil toplum kuruluşları 

ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları 

uluslararası statüye kavuşmuştur. Bunlardan 

en önemlisi Birleşmiş Milletler’dir. 

Birleşmiş Milletler herhangi bir devlete bağlı 

olmayan bağımsız bir yapıdır. Dünya barışını 

sağlama ve  üye ülkeler arasındaki 

ekonomik, diplomatik, kültürel bağları 

kuvvetlendirme misyonlarını taşır. Birleşmiş 

Milletler’in diplomatik yollarla çözülemeyen 

olaylarda uzlaşmayı sağlamak ve sivilleri 

korumak için çatışma bölgelerine gönderdiği 

Barış Güçleri adında askeri kuvvetleri vardır. 

 SONUÇ 

Devletler kaosu bitirme ve huzuru sağlama 

iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Ancak tarihe 

baktığımızda devletler vatandaşlarının 

güvenliklerini sağlamak ve ülkelerine barışı 

getirmek için bir sürü savaş çıkarmıştır. Bu 

açıdan bakıldığında devletler vatandaşlarına 

barışı sağlama ve sürdürme vaatlerinde 

başarısız olmuştur. İnsanlar süregelen 

savaşlarda ve iç savaşlarda barışı ve düzeni 

sağlamak için ek kuruluşlara ihtiyaç 

duymaya başlamıştır. Bunun neticesinde sivil 

toplum kuruluşları ortaya çıkmıştır. Ama 

Birleşmiş Milletler’in Barış Güçleri 

örneğinde olduğu gibi gene militarist bir 

yaklaşımla barış sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Her ne kadar Barış Güçleri savaşa direkt 

dahil olmasa da militarist bir oluşumdur. 
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Yazının başlığında belirtildiği gibi geçmişten 

bu yana barışı sağlamak için militarist bir 

tavır takınılmıştır. Bu durum Barış Güçleri 

örneğinde görüldüğü üzere bazı sivil toplum 

kuruluşlarında da barış için bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Elbette ki silahlı çatışma 

bölgelerine barışı sağlamak için gönderilen 

insanların kendilerini korumaları için gerekli 

bir hareket olarak görülebilir bu. Ama nihai 

barışsa amaç anti-militarist yaklaşımlar 

benimsenmelidir. 
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 Lobi kelimesi birçok ülkede olduğu gibi 

bizim ülkemizde de genel olarak kötü 

çağrışımlar yapmaktadır lakin işin aslına 

baktığımızda Türk Dil Kurumuna göre lobi 

“bazı ortak çıkarları olan grupların 

temsilcilerinden oluşan topluluk” manasına 

gelir. Lobicilik ise bu çıkar gruplarının, 

siyasi kararları kendi istek ve amaçları 

doğrultusunda etkilemek için yürüttükleri 

faaliyetlerin bütünüdür. Peki o zaman bu 

tanımlardan yola çıkarsak lobicilik yapmak 

doğru mudur? Lobiciliği veya lobi yapmayı 

bir motif üzerinden anlatırsak lobicilik aynı 

ilaç gibi doğru zamanda ve doğru miktarda 

kullanıldığında hayatın işleyişini korur, farklı 

grupların seslerini duyurmasına olanak 

sağlar aksi durumda hayatın işleyişine ket 

vurur, dengeleri bozar ve sistemlere zarar 

verir. Kavramsal olarak modern çağda 

türemiş ve anlam kazanmış gibi dursa da 

aslında lobicilik, tarihin ilk zamanlarından 

bu yana gerek günlük hayatın gerekse 

yönetim sistemlerinin kaçınılmaz bir 

parçasıdır. Geçmişten farklı olarak ise 

günümüzde karar almadaki katı kurallar 

ortadan kalkmıştır. Eskinin aksine 

yetkililerce alınan bir karar kesin olarak 

siyah veya beyaz olarak birbirinden ayrılmaz 

duruma gelmiştir yani lobicilik faaliyetleri 

yapmayanlar ortadaki pastadan hiç pay 

alamazken bu işi iyi yapanlar en büyük 

dilimi aldığı sistem günümüze egemendir.  

 

 Tanımından bağımsız olarak tarihsel yönüne 

baktığımızda lobicilik teriminin çıkış noktası 

olarak şu anekdot paylaşılmaktadır: 

1870`lerin ABD Başkanı Ulysses S. Grant, 

Beyaz Saray`da geçirdiği iş gününün 

stresinden, hemen yakındaki Willard otelinin 

şık lobisinde puro ve konyak ile 

uzaklaşmaya çalışırmış. Başkan Grant`in bu 

alışkanlığını başkaları da keşfedince, kişisel 

ya da başka nedenlerle onun desteğini almak 

isteyen birçok kişi zamanla bu otelin 

lobisinde toplanmaya başlayınca, Grant da 

kendisine dertlerini anlatmak için etrafında 

dönenlere `lobiciler` adını takmış (Kaleağası, 

2006). Türkiye’de ilk lobicilik faaliyetlerinin 

Osmanlı Devleti’nde 2. Abdulhamit 

zamanında yapıldığı söylenebilir (Avrupa 

kamuoyunu Osmanlı lehine yönlendirmek 

için) ama Cumhuriyet döneminde 

Amerika’da ilk Türk lobisi olma özelliğini 

taşıyan Türk Teavün Cemiyeti “Turkish 

Welfare Associaton” Türkler tarafın’dan 

1924 yılında kurulmuştur. Bu cemiyet 

Amerika’da yaşayan Türklerin Ermeni 

lobilerinin faaliyetlerine karşı eylem 

yapmaları için kurulmuştur. 

 

Genel tanıma baktıktan sonra şimdi de 

lobiciliğin nasıl işlediği üzerinde duralım. 

Lobicilik nasıl yapılır, her elini kolunu 

sallayan lobicilik yapabilir mi? Lobiciliğin 

genel tanımına bakılacak olursa aslında 

parası ve gücü olan herkes kendi çıkarını 

gözetmek için lobicilik faaliyetinde 

bulunabilir fakat devletler veya büyük 

oluşumlar lobiciliğin oluşturacağı zararları 

ve tehlikeleri önlemek için birtakım önlemler 

LOBİCİLİK 

Ramazan Hazır 
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almıştır, böylece lobiciliği yasal bir zemine 

oturtmuşlardır. Burada bahsedilen zararlara 

örnek vermek gerekirse mafya veya silahlı 

çetelerin kullandığı tehditler veya verdikleri 

rüşvetler lobicilik tanımı içinde 

değerlendirilebilir, sonuçta bu faaliyetlerdeki 

amaç kendi isteklerini karşı tarafa kabul 

ettirmek. Asıl lobicilik olarak görülen 

faaliyetler ise daha çok devlet 

kademelerinden alınacak kararların 

çıkarlarına göre yönlendirilmesi üzerinedir. 

Devletler ise bu tarzdaki lobi faaliyetlerine 

karşı farklı tutumlar sergilemektedir. Bazıları 

lobiciliği görmezden gelip el altından devam 

etmesine göz yumarken bazıları da bu olayı 

meşrulaştırmakta ve bir takım yasal 

çerçeveler içinde yapılmasına olanak 

sağlamaktadır. Lobiciliği daha da iyi 

anlamak ve ayrıntılarına vakıf olmak için iki 

farklı yönetim sisteminde lobiciliğin nasıl 

yürüdüğüne beraber bakalım: AB ve 

Türkiye. Bu sayede, bu iki yönetim 

üzerinden lobiciliği mukayese edelim ve 

hangi sistemin daha mantıklı olduğu 

konusuna açıklık getirelim. 

 

AVRUPA BİRLİĞİ 

AB’nin sınırlarının ve yetki alanlarının 

günden güne gelişmesi ve nüfuzunun 

artmasıyla AB parlamentosunun vereceği 

kararların önemi günümüzde yadsınamaz 

seviyelerde. Durum böyle olunca AB 

parlamentosunun vereceği kararları 

etkilemek isteyen çıkar grupları da bir hayli 

fazla ve istekli. AB’ye üye her ülke için 

lobiciliğin anlamı ve uygulama şekilleri 

farklı lakin gene de AB’nin ortak kararları 

için sistem aynı. Lobicilikte amaç yönetimin 

aldığı kararları etkilemek olduğu için 

AB’deki lobicilik faaliyetleri doğal olarak 

AB karar alma sistemine göre gelişim 

göstermiş durumda. Bu durumda AB 

kararlarını etkilemek için yirmi beş başkentte 

ayrı ayrı etkinlik düzenlemek ve üzerine 

Brüksel’de de müdahalede bulunmak şart.  

Günümüzde Brüksel’de tahmini olarak 20 

bin civarında lobici konumlanmış durumda. 

Dolasıyla Lobicilik, Brüksel'deki iklimin 

önemli bir parçası haline geliyor. Birkaç 

örnekle daha açıklayıcı olmak gerekirse: 

ulusal ekonomiler, sektörler, ABD, Japonya, 

Türkiye, Rusya, Çin, Brezilya gibi üçüncü 

ülkelerin özel sektörleri, uluslararası 

şirketlerin AB temsilcilikleri, AB ülkeleri 

veya diğer ülkelerin bölgeleri, eyaletleri ve 

büyük kentlerinin temsilcilikleri, sosyal, 

ekolojik, siyasal, kültürel, dinsel ve etnik 

nitelikli kurumlar, düşünce kuruluşları ve 

danışmanlık şirketleri… AB içindeki bu 

çıkar grupları için direk lobi kelimesi değil 

de daha çok temsilcilik ,AB danışmalığı veya 

kamu ilişkileri kelimeleri tercih edilmektedir. 

Bunun sebebine ise AB düzeyinde bu 

ilişkilerin ABD’deki kadar doğrudan 

lobicilik lobicilik faaliyeti olarak sayılmaması 

lakin AB kurumlarının farklı çıkar grupları 

ile istişareye açık bir tutum sergileyerek 

lobiciliğin önünü açması diyebiliriz. Bu 

bağlamda lobicilik faaliyeti yürütmek isteyen 

bütün çıkar gruplarının Brüksel’de temsil 

edilebilme olanağı vardır.. Böylece her baskı 

grubu istediği taktirde Brüksel’de 

örgütlenerek kendi faaliyetlerini ülkesinden 

bağımsız olarak sürdürebilirler. Bu 

örgütlenmeler üç farklı şekilde faaliyetlerini 

sürdürür: Avrupa Grupları (Euro Groups), 
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Direk Lobiciler ve Profesyonel Lobiciler. Bu 

genel kategorilerin dışında çeşitli bölgesel 

gruplar, sürekli veya kısa süreli koalisyonlar 

ve müttefikler de bulunmaktadır. Lobicilik 

faaliyetlerine yakından baktığımızda bazı 

sektörler öne çıkmaktadır zira kazancın çok 

olduğu alanların lobicilerin kümelendiği 

yerler olması kaçınılmaz. Tütün mamülleri, 

enerji, mobil ve teknoloji son olarak da gıda 

sektörleri yüksek kazançlarından dolayı 

lobiciliği de en çok destekleyen ve önem 

veren yerlerdir. 

 

TÜRKİYE  

Türkiye’ye baktığımızda ise büyük bir 

boşluk ve karanlık görüyoruz. Türkiye’de 

lobiciliği şeffaf hale getirecek, denetlenebilir 

bir yapıya sokacak veya kötüye kullanımını 

engelleyecek mekanizma maalesef mevcut 

değil. Devlet bu konuda girişimlerde 

bulunmadıkça lobicilik el altından ve kapalı 

kapılar ardında yapılmaya devam edecek zira 

lobicilikle ilgili yasal düzenlemelerin 

olmaması lobiciliğin yapılmadığı anlamına 

gelmiyor. Hatta denetleyici sistemin 

olmaması, lobiciliğin şu an Türkiye’de hangi 

boyutlarda olduğunu bilmediğimizden, bu 

faaliyetleri daha da bilinmez ve halk 

nezdinde tehlikeli hale getiriyor.   

 Her ne kadar Türkiye’de lobicilik sistematik 

hale gelmese de dünya yönetimlerine ayak 

uydurmak adına yurtdışındaki yönetimlerde 

Türkiye çıkarına baskı kuracak bir takım 

lobicilik faaliyetleri kaldığı yerden 

çalışmalarına devam etmektedirler. 

TOBB’un Eurochambres, Türk-İş ve Hak-

İş’in sendikalar Konfederasyonu, TÜBİTAK 

öncülüğündeki Turbo’nun Iglo, TÜ- 

GİAD’ın Yes for Europe, İTKİB ve TGSD 

gibi birçok sektör kuruluşunun Avrupa 

düzeyindeki muadil örgütleri dahilindeki 

üyelikleri büyük kazançtır. Ayrıca TEMA, 

KAGİDER ve AÇEV gibi derneklerin 

Avrupa girişimlerinden ve AGEE, JCI, 

Rotary, Lions gibi birçok uluslararası ağda 

Türkiye’den Avrupa’ya çok olumlu etki 

dalgaları yayılmaktadır. Ancak hedef ve 

potansiyel daha büyüktür. Bu nedenle 

Brüksel’deki lobicilik faaliyetleri halen aktif 

bir şekilde desteklenmelidir. 

Yukarıda verdiğimiz AB ve Türkiye 

örneklerine baktığımızda daha gelişmiş olan 

AB toplumu zaten önlenemez olan lobicilik 

faaliyetini görmezden gelmeyip  aksine 

pozitif  yaklaşımla toplumsal bilinci 

arttırmak, halkın kafasındaki lobiciliğin 

kötüye kullanımına ilişkin soru işaretlerini 

kaldırmak ve en önemlisi lobiciliğin 

gerçekten kötüye kullanılmasını önlemek 

adına sistemi şeffaf hale getirmişlerdir. 

Türkiye'de ise lobicilik ile ilgili boşluk ve 

bilinmezlik halk arasında dolaşan kahvehane 

dedikodularından ileri gidememiştir. Hal 

böyle olunca zaten yönetim sistemlerinin 

olmazsa olmazı baskı grupları Türkiye 

yönetiminden beklentilerini kapalı kapılar 

ardında ve  hangi şartla altında yapıldığını 

bilmediğimiz ortamlarda dile getirmeye 

devam ediyor. 

 

Lobicilik zaman içinde farklı formlara girse 

de dün var olduğu gibi yarın da var olmaya 

devam edecek gibi gözüküyor fakat eskinin 

aksine günümüz modern devletleri, var olan 

bu sistemi görmezden gelmek yerine daha 

şeffaf hale getirmek için uğraşıyorlar. Bu 
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sayede kafalardaki soru işaretlerini ortadan 

kaldırmayı hedefliyorlar. Zira gücü elinde 

bulunduran kurum veya insanlar her zaman 

kendi çıkarları doğrultusunda karar alma 

mercilerini yönlendirmeye devam 

edeceklerdir. Özellikle kapitalist sistemin 

egemen olduğu günümüz dünyasında 

şirketler lobicilik faaliyetlerine fazlaca önem 

vermektedirler. Böylece kendi zayıflıklarının 

zarara dönüşmesini önlemekte ve karlarına 

kar katmaya devam etmektedirler. Kısacası 

güçlü olan her zaman olduğu gibi öyle veya 

böyle karar alma mercilerini etkileyecek ve 

istediğini alacak. 
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GİRİŞ 

 

Günümüz dünyasında savaş, terör ve silahlı 

mücadele kalıcı hasarlar bırakan sorunların 

en başında gelmektedir. Şiddet temeline 

oturtulmuş, toplum üzerinde psikolojik, 

sosyal ve ekonomik pek çok hasara sebep 

olan bu sorunlar, ne var ki, sadece günümüz 

dünyasına ait değildir. Savaş kavramı 

insanlık tarihi ile yaşıttır. Elbette, bu 

kavramın kaçınılmaz sonucu olan ‘barış’ 

terminolojisi de aynı tarihsel süreçten 

gelmektedir. Her savaşın nihayetinde vardığı 

yer ‘barış noktasıdır’. 1815 Waterloo 

Muharebesi, 1950 Kore savaşı, I.-II. Dünya 

Savaşı veya İspanya da ki ETA, Birleşik 

Krallık’da ki IRA,  Kolombiya’da ki FARC 

gibi silahlı örgütler yakın tarihte ki şiddet 

temelli mücadeleler arasında göze 

çarpanlardan sadece bir kaçı. Bütün bu 

mücadelelerin, savaşların kaçınılmaz sonucu; 

Barış. Farklı süreçler ve aşamalardan aynı 

sonuca varılmasına rağmen bütün bu savaş-

barış ilişkilerinin bir ortak noktası, bir ortak 

anahtarı var; çözümün anahtarı: ‘mütareke’ 

ya da diğer bir deyişle ‘silahların 

bırakılması’. 

 

MÜTAREKE ÖRNEKLERİ 

Çatışma çözümlerinden ortak noktalarından 

biri olan mütareke örneklerinin en önemlisi 

Büyük  Britanya ile IRA (İrlanda 

Cumhuriyet Ordusu) arasında yaşananlardır. 

IRA 1969 yılında kurulan ve  Kuzey 

İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını 

savunan ayrılıkçı bir örgütlenmedir. Yaklaşık 

olarak 3600 kişinin ölümünden sorumlu olan 

IRA ile Britanya hükümeti müzakerelerine 

Haziran 1972’de başladı. Bu görüşmelerin 

ardından IRA, ilk ateşkes kararını almış 

oldu. Ancak görüşmeler devam ederken 

IRA’nın isteklerinin kabul edilmemesi 

sonucunda ateşkes 14 gün sonra IRA 

tarafından tek taraflı olarak kaldırıldı. 

Ateşkesin sona ermesinin ardından IRA ilk 

büyük kanlı eylemini 21 Temmuz 1972’de 

Belfest de yaptı. “Kanlı Pazar” olarak tarihe 

geçen olayda 14 sivil ve 2 asker hayatını 

kaybetti.       İlk çözüm görüşmelerinin 

bilançosu çok ağır olmuştu Britanya 

Hükümeti için ve bu sonuç 2005 yılına kadar 

sürecek bir şiddet rüzgarını oluşturdu. Belli 

dönemlerde IRA silah bırakıp anlaşma 

masasına oturmak istese de bu çabalar 

sonuçsuz kalmıştır. 1984 ve 1993 yılında 

tekrardan bazı görüşmeler yapılmıştır hatta 

1993 yılındaki görüşmeler ışığında IRA 

Büyük Britanya hükümeti tarafından gelen 

silah bırakma talebini ilk kez gündemine 

almış ve bu talebi kabul etmiştir ancak bu 

deklarasyon pratiğe dökülememiştir. IRA’yı 

kalıcı silah bırakmaya götürecek süreç ise 

1998 yılında başlamıştır. IRA’nın ilk büyük 

eylemi ‘Kanlı Pazar’dan tam 26 yıl sonra 

ABD Başkanı Bill Clinton’ında katıldığı bir 

toplantı sonucunda imzalanan ‘Kutlu Cuma 

ÇÖZÜMÜN ANAHTARI: SİLAHLARIN BIRAKILMASI 
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Antlaşması’ (Good Friday),  Birleşik 

Krallığı’n kanayan yaralarından biri olan 

Kuzey İrlanda probleminin sonunun 

başlangıcı olmuştur. Bu antlaşma IRA’nın 

bağımsızlık talebinden vazgeçtiğini 

içermiyordu ama Amerika Birleşik 

Devletleri’nin arabulucu olarak kabul 

edilmesi ile beraber müzakereleri 

yönlendirecek ve denetleyecek mekanizma 

olarak kabul edilmesi barış sürecinin 

sürekliliğini sağlamıştır. Kutlu Cuma 

Antlaşması 22 Mayıs 1998 de Kuzey İrlanda 

ve İrlanda Cumhuriyeti’nde referanduma 

sunulmuş ve Kuzey İrlanda’da %71, 

İrlanda’da %94 ile kabul edilmiştir. Bu 

sonuç 3600 kişinin ölümüne sebep olan bu 

çatışma ortamının sona yaklaştığının bir 

işareti olarak görüldü. Bu referandumdan 2 

yıl sonra 2000 yılında IRA silahlarını 

bırakmaya başlayacağını açıkladı ancak 

yapılan beyan 2001 Ekim tarihine kadar  

gerçekleştirilmedi. Ancak, İrlanda 

Cumhuriyet Ordusu silah bırakılmasını 

ağırdan alıyordu. Bu silah bırakma süreci 

yaklaşık olarak 5 yıl sürdü, özellikle 2005 

yılında ateşkesin olduğu ve silah 

bırakılmasının devam ettiği bir dönemde 

gerçekleşen 70 kişinin ölümü ile sonuçlanan 

‘McCartney Bar’ saldırısı bu müzakerelerin  

en önemli kırılma noktalarından biriydi. 

Sürecin başarısına dair soru işaretlerinin 

oluşmasına sebep olan bu saldırı sonrasında 

müzakerelerin geleceğinin tartışılmaya 

başlanmasına İrlanda halkı engel oldu çünkü 

IRA ‘McCartney Bar’ saldırısı ardından 

sahip olduğu halk desteğini çözüme zarar 

verme gerekçesinden dolayı hızlı bir şekilde 

kaybetmeye  başladı ve Eylül 2005 de bütün 

silahlarını teslim etti. Tam 36 yıl süren 

çatışma ortamı ilki 1972 yılına dayanan 

defalarca silahlı saldırılar ve provokasyonlar  

ile duraksayarak ilerleyen  33 yıllık 

müzakereler sonucunda silah bırakılması ile  

son buldu. 

Yakın geçmişin bir diğer incelenmesi 

gereken barış ve silah bırakma süreçlerinden 

biri 2016 yılında Güney Amerika ülkesi 

Kolombiya’da yaşandı. Bogota Hükümeti ile 

FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı 

Güçleri ) arasında 56 yıldır süren 260 binden 

fazla kişinin ölümüne ve 6,9 milyon insanın 

evlerinden ayrılmasına sebep olan çatışma 

ortamı FARC’ın silah bırakması ile 28 

Haziran 2017 de son buldu. 2002 yılında 

Kolombiya ülke genelinin  1/3’ünün 

kontrolünü ele geçiren ve yıllık geliri 900 

milyon $’ı bulduğu söylenen FARC ile 

müzakereler ilk  olarak 1980 yılında başladı. 

1980'lerden 2000'lere kadar çeşitli barış 

süreci denemeleri yaşandı ancak bunlar 

başarısızlıkla sonuçlandı. 2010 yılında 

FARC ile silahlı mücadele vaadi ile iktidara 

gelen  Juan Manuel SANTOS ilk başlarda 

operasyonların sayısını arttırsa da kısa süre 

sonra müzakere siyasetini benimsedi ve silah 

bırakılması ile sonuçlanacak son barış  süreci 

2011 yılında başladı. Görüşmelerin 

başlamasından bir yılı aşkın süre zarfı 

geçtikten sonra Ağustos 2012’de Kolombiya 

Hükümeti FARC ile müzakerelere 

başlandığını kamuoyuna açıkladı. Halka 

bildirilmesinden sonra görüşmeler Norveç’in 

başkenti Oslo ve Küba’nın başkenti Havana 

da Norveç, Küba, Venezüella ve Şili’nin 

arabuluculuğunda sürdürüldü. İlk ateşkes 19 

Kasım 2012’de FARC tarafından tek taraflı 
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olarak ilan edildi hemen ardından Bogata 

Hükümeti de ateşkes kararı aldı. Bu kararlara 

rağmen, müzakereler sürecinde silahlar 

tamamen susmadı. Ara ara baş gösteren 

şiddet eylemlerinde iki taraf da özellikle 

arabulucu ülkelerin baskıları ile masadan 

kalkmadı ve görüşmeler devam etti. 

Görüşmeler sürecin de pek çok sorun ile 

karşılaşıldı hatta FARC tarihinde ilk defa bir 

general kaçırılmasını bile gerçekleştirdi, tam 

altı kez ateşkesin bozulduğu bu süreçte son 

ateşkes antlaşması Temmuz 2016 da 

gerçekleşti ve müzakerelerin her adımında 

garantör ülkeler kilit rol oynadı. Silahların 

bırakılmasının Ekim 2016 tarihinde 

yapılacak referandumdan sonrasına 

ertelendiği antlaşma çerçevesinde FARC’ın 

silah bırakması karşılığında örgüt mensupları 

affedilecek, 2018 yılındaki genel seçimlere 

katılma haklarına sahip olup siyaset 

sahnesinde yerlerini alacaktı ayrıca oy oranı 

ne olursa en az 10 parlamenter ile 

Kolombiya parlamentosunda temsil 

edileceklerdi. Ancak, hiç beklenmeyen bir 

sonuç Ekim referandumunda gerçekleşti. 

Katılımın %40 olduğu referandumu sonuç %

50,24 ile olumsuz yönde çıktı. Sürecin 

bitmesi, Kolombiya Devlet Başkanı Juan 

Manuel SANTOS ’un istifası ve FARC’ın 

yeniden silahlı mücadeleye dönmesi 

beklenirken bunların hiçbiri gerçekleşmedi. 

Bogato Hükümeti ve FARC barış için çözüm 

için irade ortaya koydu ve müzakereler 

referandum sonucuna rağmen devam etti. 

SANTOS’un ‘Vazgeçmeyeceğim’ ve FARC 

lideri TİMOŞENKO ’nun “Barışı hayal eden 

Kolombiya halkı bize güvenmeli. Zafer 

barışın olacak” söylemleri üzerine yeniden 

inşa edilen süreç sonucunda 28 Haziran 2017 

tarihinde FARC tamamen silah bıraktı. 

Birleşmiş Milletler ’in sorumluluk üstlendiği 

silah bırakma aşamasında 6 geçiş noktasında 

toplamda 6 bin 934 FARC militanı 

silahlarını BM yetkililerine teslim etti. 

Kolombiya’yı bir kan gölüne çeviren 56 

yıllık çatışma ortamı son adımı silah 

bırakılması olan barış görüşmelerinde son 

buldu. Kolombiya’nın ekonomik, sosyal ve 

politik atmosferine yüksek seviyede katkı 

sağlayacağını düşündüğü için bu ateşten 

gömleği giyip masaya oturan Kolombiya 

Devlet Başkanı Juan Manuel SANTOS 

gösterdiği barış ve çözüm iradesi neticesinde 

de 2016 Nobel Barış Ödülüne layık görüldü.  

SİLAH BIRAKILMASININ ÖNEMİ ve 

YERİ 

Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler başta 

olmak üzere pek çok ülkenin karşılaştığı en 

önemli sorunlardandır; Terör ve şiddet 

ortamı. Bazı ülkelerde kısa sürede çözülen 

bazı ülkelerde ise yarım asırı geçen bu 

sorunların çözümlerindeki ortak nokta olan 

silahların bırakılması barış süreçleri içinde 

tartışılmaz bir gerçek olarak en önemli yeri 

almaktadır.  Bununla beraber çözüm 

süreçlerinde silah bırakılması çözümün 

aşamaları arasında en zorlu ve en karmaşık 

virajdır. Çünkü hükümetler genellikle 

müzakerelerin başlaması veya sürmesi için 

ön koşul olarak silah bırakılmasını öne 

sürerler. Silahlı örgütler ise silah 

bırakılmasını barış süreçlerinin son aşaması 

olarak ortaya koyarlar. Externado 

Üniversitesi öğretim üyesi Kolombiyalı Dr. 

Julián AREVALO Kolombiya’daki barış 

sürecini değerlendirirken ‘Resmi ateşkes ile 
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silahların bırakılması mevzusu, bir 

‘başlangıç noktası’ değil, ‘varış noktası’ 

olarak hedeflenmelidir’ demişti. Dr. 

ARAVALO ’nun söylemlerini destekleyecek 

bir veri de Norveç'teki NOREF 'in (Norveç 

Barış İnşası Merkezi) dünyadaki barış 

süreçlerindeki silahsızlanma örnekleriyle 

ilgili hazırladığı 2012 tarihli raporunda 

gözler önüne seriliyor. Raporda silahların 

bırakılmasının, çoğunlukla müzakere 

aşamasının  ya ortasında ya da sonunda 

gerçekleştirildiği kaleme alındı. Ayrıca 

NOREF raporunda birçok ülkenin yaşadığı 

barış süreçlerinde silah bırakmanın, 

güvenlik, yargı ve siyasi sistemlerinin 

dönüşümünü içeren reformların  ardından 

gerçekleştiğinin altı çiziliyor. Yukarıda 

işlenilen Birleşik Krallık ve Kolombiya 

örneklerine ek olarak İspanya’da, El 

Salvador’da ve Filipinler’de silah bırakma 

barış görüşmelerin son adımı olarak ele 

alındı ve gerçekleştirildi.  

SONUÇ 

Her şiddet ve savaş ortamının doğuracağı 

yegâne sonuçtur: Barış görüşmeleri ve bu 

görüşmelerin ortak ve en zorlu noktasıdır; 

silahların bırakılması. Örnekler 

göstermektedir silahların susması uğruna 

bazen halkın milli-manevi değerleri ile 

hukuk göz ardı edilebilir. İşte bu nedenden 

ötürü, silahların bırakılması her ne kadar 

barış müzakerelerini nihayete erdirecek en 

önemli adım olsa bile aynı zamanda kabul 

edilebilmesi en zor adımdır.  Bu noktada 

müzakerelerin ve silahların bırakılması 

görüşmelerin hangi aşamada başladığı önem 

kazanıyor. “Bir hükümet, savaştığı düşmanla 

görüşmeye hangi aşamada gider?” sorusuna 

Kuzey İrlanda’da IRA’ya silah bıraktıran 

sürecin mimarlarından olan dönemin 

İngiltere Başbakanı Tony BLAİR’in 

danışmanı  Jonathan POWELL şu cevabı 

vermişti: “Bence kimse hakkında ‘muhatap 

alınamaz’ diye düşünülmemeli. Görüşme ve 

pazarlıklar, ancak her iki tarafın da silahlı 

mücadeleden kazançlı çıkamayacaklarını 

idrak ettiklerinde gerçekleşebilir.’’ Silahların 

bırakılması kuşkusuz müzakerelerin 

muhataplarının gösterdiği samimiyete ve 

kararlılığa bağlıdır. Çözüme götüren süreçte 

belirlenen yol haritasının konunun her iki 

tarafına da ikna edici bir şekilde sunulması 

ana esaslardan biridir. Her iki tarafın da bu 

protokol sonucunda kazançlı çıkacaklarına 

inanması gerekir yahut inandırılması gerekir. 

Bunun gerçekleşmesinin ana yolu da güçlü 

siyasi irade ve liderlikten geçer. Şüphesiz ki; 

müzakere etmeden, masaya oturmadan, risk 

almadan, bedel ödemeden ve en önemlisi 

taviz vermeden barış olmaz. 
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From the starting point of the 20th century, 

states have cooperated with one another in 

numerous international organizations, broad-

ly defined as institutionalized forms of coop-

eration among at least three states, across a 

broad array of policy fields, and they do so 

in order to collectively tackle problems and 

formulate international soft and hard law. 

One of these organisations which is sup-

posed to be the cornerstone of the United 

Nations was ‘League of Nations’. It was 

founded after the First World War to provide 

the world peace and to deal with the issues 

that could be emerged among the states. 

When we look at the 21st century, we can 

count the most influential international or-

ganisations as UN, NATO and EU. In this 

regard, the question of ‘how these organisa-

tions and their sub commissions participate 

in member states’ decision-making process is 

important? Similarly, how do they influence 

the states’ internal and foreign affairs poli-

cies?   

The most acknowledged principles of the 

international law are the state sovereignty 

and non-intervention into the internal affairs 

of states. These are a constituent part of near-

ly all international organisations’ founding 

treaties. However, international organisations 

have an impact on the policy of member 

states or an applicant states to be a member 

of these organisations by setting out some 

criteria that they need to satisfy. For in-

stance, the EU’S Copenhagen criteria require 

that prospective members, including Turkey, 

should be democratic in character and re-

spect the rule of law; therefore, states are re-

quired to change their policy in that direction 

if they want membership. Therefore, we can 

ask that “Why did EU parliament suspend 

the Turkey’s EU accession with 477 votes to 

64, with 97 abstentions?” Even though they 

are conscious of that Turkey is a key partner 

of them for a migration crisis and terrorism 

in the Middle East, the Turkey reporter of 

European Parliament condemned Turkish 

government with serious decline in demo-

cratic standards including the repeatedly re-

introduction of the death penalty. Can EU 

proceed on its way without Turkey or vice 

versa can Turkey stand on its way without 

EU? When we scrutinize the export and im-

port data of the 2016, we can see that the 

share in total of Turkey’s export with EU is 

48% and the share in total of Turkey’s im-

port with EU is 39%. Can we separate the 

economic relations from the politics within 

the same union? The growing importance of 

such organizations results in diffusing global 

norms such as democracy or human rights 

into national politics that brought about to 

some UN resolutions and sanctions. One of 

these resolutions is about the situation of hu-

man rights in Myanmar. This was a response 

to the military junta and the corresponding 

human rights violations. It facilitated to en-

hance public awareness of the situation in 

GLOBAL WORLD 
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Myanmar. Myanmar is not a member of UN, 

however; this type of organizations which in-

clude the developed countries of the world can 

punish non-member states as member states by 

issuing political and economic sanctions. Nev-

ertheless, when we look at the current situation 

of Myanmar, they are not able to handle their 

internal affairs. Multinational bodies impose 

sanctions to try to alter the strategic decisions 

of state and nonstate actors that threaten their 

interests or violate international norms of be-

haviour. They have been used to advance a 

range of foreign policy goals, including coun-

terterrorism, counternarcotic, non-

proliferation, democracy and human rights 

promotion, conflict resolution and cybersecu-

rity. Even though there are unions that the 

member countries have similar political and 

social goals, they also have disagreements 

within the same circumstances. For example, 

in the Syria War, US sees the YPG as distinct 

from the PKK and also as a key partner in the 

fighting against ISIS. On the other hand, Tur-

key, who is a key member of  the NATO and 

UN fellow of the US, sees it as an extension of 

PKK which is accepted as a terrorist group by 

NATO and EU but not from UN. How these 

states come together for the same aim which is 

to eradicate the terrorism even though they 

have been in the same international organiza-

tions? It indicates that states can collide with 

the member states of the organization that they 

have been in it. Do the union decisions direct 

the state's policies or some states’ decisions 

and their political interests direct the union 

and member states’ policies? The UN has five 

main bodies and all of their resolutions are 

advisory on the state's’ policies except UN Se-

curity Council. States are responsible to carry 

out the resolutions of Security Council. If UN 

Security Council which consist of foremost 

members like US and Russia that Turkey had 

some political tensions in the last few years 

with each, decides a military interfere in Syria 

War that Turkey does not want near its border, 

what will happen?  

To sum up, we cannot mention about states 

that are independent from each other. Moreo-

ver, they have become more and more depend-

ent each other to satisfy their citizen’s necessi-

ties. Almost all of the states meet their petrole-

um and natural gas requires from Arab coun-

tries and from the Middle East. Consequently, 

in 1973, did the world not experience the pe-

troleum crisis because of the decision of 

OAPEC? So, did the decision of OAPEC not 

affect the state's decision making process in 

that time? After the political tensions and ar-

guments with some main European countries, 

which are still on going, the possibility of join-

ing The Shanghai Five has been discussed in 

Turkey for a long time. Does this mean ‘states 

need political partners that move together with 

common goals and values’? Therefore, politi-

cal and economic actors have been affected by 

some organisations that they are member or 

organisations that they want to be a member. 

In a few decades, it is very likely that we are 

going to see the more globalized world that is 

more interdependent in terms of the relation-

ship within states, which means the unions and 

international organizations are going to domi-

nate the politics. 



Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu Bülteni 

58 

 BIBLIOGRAPHY 

 Turkish Statistical Institute Export by 

Country Groups and Years 

 Turkish Statistical Institute Import by 

Country Groups and Years 

 www.europarl.europa.eu/news/en/press

-room/20170629IPR78637/turkey-

meps-raise-the-alarm-on-eu-accession-

talks  

 Reinalda,Bob, Decision Making 

Within International Organizations / 

An Overview of Approaches and Case 

Studies 

 Panke,Diana & Henneberg, Ingo, 

International Organizations and 

Foreign Policy, Oxford Research 

Encyclopedia of Politics 

 



Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu Bülteni 

59 

Radicalization is “a process whereby people 

adopt extremist belief systems—including 

the willingness to use, encourage or facilitate 

violence—with the aim of promoting an ide-

ology, political project or cause as a means 

of social transformation.” It can be either 

violent or nonviolent. Even if one develops 

radical views that disregard the current val-

ues of the society, their actions do not neces-

sarily have to change and start being violent. 

But it can’t be denied that as one adopts radi-

cal views, they tend to resort to violence to 

defend their views and ideas. Those who are 

influenced by radical ideas, whether it’s Is-

lamic, right-wing or left-wing extremism, 

may engage in individual acts of terrorism or 

join terrorist organizations.  So much so that, 

radicalization is often linked with terrorism, 

and UK Home Office defines radicalization 

as “the process by which people come to 

support terrorism and violent extremism and 

in some cases, join terrorist groups.” Terror-

ist organizations often aspire to impose radi-

cal ideas to those who are vulnerable and 

recruit them. The youth is especially suscep-

tible to such manipulations. That is why radi-

calization poses a threat to the youth, and 

protecting them is a “difficult but vital” 

task that can be accomplished through col-

lective work of parents, teachers and the 

government. 

UNESCO defines the youth as “a period of 

transition from the dependence of childhood 

to adulthood’s independence and awareness 

of our interdependence as members of a 

community” Since they are in the period be-

tween childhood and maturity, young indi-

viduals try to find their identities and a 

meaning for their lives and existences. If 

they do not have healthy relationships with 

their family and friends during this period, 

they may resort to radicalism in their pursuit 

for acceptance and purpose. To prevent such 

isolation, parents and primary care-givers 

should be aware of the children’s social con-

ditions at all times and provide comfort and 

companionship if necessary. It is also im-

portant that schools, especially high schools 

and universities, offer counsel to students 

who have trouble fitting in. Participation in 

extracurricular activities such as arts, sports 

and music should be encouraged as they’ll 

help the youth form meaningful relationships 

among themselves and integrate into the so-

ciety. Such activities will also contribute to 

young people’s self-worth and make them 

less likely to seek peer acceptance through 

radical means. 

Traumatic events such as the death of a 

loved one or physical, sexual or psychologi-

cal abuse may render adolescents vulnerable 

to radicalization. If such events are present in 

an adolescent’s life, suitable guidance and 

counseling should be provided. As mental 

health problems may contribute to the radi-

calization of the youth, parents and teachers 

should be aware of children’s psychological 

conditions and medical experts should be 

consulted when needed. It is also important 

that children who battle with mental illnesses 
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do not suffer the stigma of it so that they 

won’t feel marginalized and isolated. 

Unemployment and low quality of education 

contribute to the vulnerability of the youth as 

well. If young people start to believe that 

pursuing higher education is futile work and 

they’re likely to be unemployed in the future, 

they’ll be more inclined to seek justice 

through radicalism and even take up arms, as 

seen in the Jordan case.  In order to prevent 

evoking such despair from the youth, gov-

ernments and schools must make sure that 

children receive adequate education and ful-

fill their potentials. However, all parties in-

volved must keep in mind that combating 

unemployment and raising the quality of ed-

ucation are hard and long-term tasks. They 

won’t be fruitful overnight, but young people 

should be aware of the effort and try to see 

their futures in a positive light. 

According to The Centre for the Prevention 

of Radicalization Leading to Violence, “low 

critical thinking skills” may also cause an 

individual to be more open to radicaliza-

tion.  In order to avoid that, schools should 

encourage young people to participate in ac-

tivities that will enhance their critical think-

ing skills and curriculums should be ar-

ranged that way. 

Young people who can easily access radical 

propaganda may be more inclined to assume 

radical views. Television, internet, books and 

even friends may be a threat in that sense, 

but prohibiting a young person from access-

ing these materials may have an opposite 

effect and they may think that their privacies 

are being violated and feel even more drawn 

to radical ideas. Instead, parents should cre-

ate safe spaces where the children can freely 

talk about what they do and who they are 

friends with. This will help parents keep 

their children in check without making them 

feel too restricted or cooped up. Talking to 

young people openly about the threat of radi-

calization and inciting them to take what 

they hear and read with a grain of salt will 

also be of great help. It is important that 

young people are well informed, because ter-

rorist groups are known to use the youth’s 

ignorance in their advantage. It is often the 

case with Islamic radicals. Most of the young 

Islamic extremists do not have adequate 

knowledge about Islam and are not aware 

that teachings of Islam are generally peace-

ful.  

The lack of a political alternative and the be-

lief that they do not have political agency 

may compel young people to think that radi-

calism is their only choice. If a country’s po-

litical environment causes to youth to feel 

silenced and aggrieved, it is possible that 

young people will turn to extremist means 

instead of participating in traditional poli-

tics.  Instead, governments should create safe 

spaces where the youth can talk openly about 

their political views and ideas. Hateful ideo-

logies and hate speech should not be permit-

ted so that everyone regardless of nationality, 

gender and social class can express them-

selves without feeling marginalized. Corrup-

tion, bribery and nepotism should not be 

condoned so that young people do not feel 

victimized.   
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The factors mentioned above are push fac-

tors, namely, the undesirable conditions that 

cause the youth to consider adopting radical 

views. While eliminating the push factors are 

extremely important in combating youth rad-

icalization, pull factors, “opportunities or 

social forces that attract an individual to a 

more promising alternative”, should also be 

addressed.  In the case of youth radicaliza-

tion, pull factors can be religious or econom-

ic incentives. To prevent the youth from be-

ing tempted by these, the realities of youth’s 

lives should be improved. Governments 

should also make sure that those who engage 

in criminal acts of radicalization do not es-

cape penalization so as to intimidate poten-

tial radicals.  

To sum, it is safe to say that ways to prevent 

the youth from radicalization aren’t so differ-

ent than ways of protecting them from any 

other harm. Parents, teachers and govern-

ment officials should be aware of their roles 

in a young person’s life and meticulously 

undertake the laborious but paying task of 

providing healthy, loving, safe environments 

and equitable conditions of education and 

work so that young people are not swerved 

to the undesirable and often dangerous path 

of radicalism.  
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ABSTRACT 

Palestinian refugee problem continues to be 

the long-lasting refugee problem in the 

world. Yet, there is still no permanent solu-

tion for this problem due to the lack of repre-

sentation of Palestinian refugees or negotia-

tion on their behalf (Bastaki:2015,77).  The 

key demands of the refugees can be put in 

order as “the right to return to their homes 

and to be compensated for their losses (Ibid). 

While UN tried to persuade Israel to let refu-

gees return to their homes, some Western 

countries favored the resettlement of refu-

gees in neighboring countries (Ibid). This 

paper will focus on the position of Palestini-

an refugees since 1948 and attempts aiming 

at solving the problem. This study is based 

on basic qualitative research which was 

made to extend the existing explanation for 

the Palestinian refugees. It focuses on Pales-

tinian refugees to describe, explain and un-

derstand how and why the refugee problem 

cannot be solved to this date, what the conse-

quences of the lack of cooperation between 

states were, what the factors that led to the 

refugee problem were, and finally how the 

problem can be solved.  

 

INTRODUCTION 

The Universal Declaration of Human Rights 

was adopted by the UN General Assembly in 

1948. In Article 13, it claims that everyone 

has the right to leave any country, including 

his own, and to return to his country. How-

ever in a very short period of time after this 

declaration is adopted, Palestinian refugees 

were displaced as a result of Arab-Israeli 

conflict. In December 1948, UN General As-

sembly passed Resolution 194 which states 

that ”refugees wishing to return to their 

homes and live at peace with their neighbors 

should be permitted to do so at the earliest 

practicable date” .However, it has been 67 

years that Palestinians are still not ”allowed” 

to return to their homes. The main reasons 

for this fact can be stated as the lack of an 

international body representing the refugees 

and a lack of a powerful state willing to 

solve this crisis(Bastaki:2015,78).     

 

THE LEGAL STATUS OF REFUGEES  

After the declaration of Israeli state on 14 

May 1948, a war between Israel and Arab 

states evoked. In 1947, 75,000 Palestinians 

as a result of attacks of Jewish troops were 

displaced while this number added to ap-

proximately 250,000 Palestinians displaced 

in 1948(Pappé:2006,40).  In 1949, with the 

end of the war, UN recorded about 750,000 

Palestinian refugees. However, there were 

also unrecorded “approximately 150,000 Pal-

estinians who were displaced inside what 

became Israel (Bastaki:2015,79).  

The UN Relief and Works Agency 

(UNRWA) was formed to ”carry out direct 

relief and works programs for Palestine refu-

gees” which started its operations in 1950. 

UN General Assembly Resolution 194 also 
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formed the UN Conciliation Commission for 

Palestine (UNCCP) to promote and protect 

the internationally-recognized rights of the 

refugees, durable solutions for refugees in-

cluding repatriation, resettlement, restitution 

and compensation based on the uncondition-

al principle of refugee choice 

(Rampel:2000).  With the UNCCP’ actions, 

17,000 Palestinian Jews were allowed to re-

turn to their homes(Kattan:2009,211). In 

1952, UNCCP was only given the authority 

to get information on refugee property there-

by losing its protective function which led to 

the lack of an agency to represent Palestinian 

refugees. (Bastaki:2015,81). 

   Palestinian refugees are defined by 

UNRWA as  “persons whose normal place of 

residence was Palestine during the period 1 

June 1946 to 15 May 1948, and who lost 

both home and means of livelihood as a re-

sult of the 1948 conflict”.  This definition 

excludes Palestinian refugees from the rights 

of refugees defined by the 1951 Refugee 

Convention. The 1951 Refugee Convention 

excludes Palestinian refugees from the ser-

vices of UNHCR through Article 1D. Para-

graph 7 of the UNHCR Statute claims that 

"the competence of the High Commissioner 

shall not extend to a person who continues to 

receive from other organs or agencies of the 

United Nations protection or assistance". The 

"other agencies of the United Nations" here 

refers to UNRWA and to the UNCCP. When 

this statute was adopted, UN formed 

UNRWA and UNCCP at the beginning of 

refugee  crises in 1948. Hence, Palestinian 

refugees are viewed as the ones in assistance 

for their basic needs to survive with the help 

of UNRWA thereby being excluded from the 

protection of UNHCR and the 1951 Refugee 

Convention (Ibid). Palestinian political or-

ganization was also not strong enough due to 

the spread of Palestinian refugees across the 

Arab world(Bastaki:2015,81). The domestic 

laws of some Arab countries prevented refu-

gees from movement and in some cases, 

some Arab states worked with Israel against 

Palestinian refugees’ benefit- the consensus 

efforts of Syria, Jordan and Egypt with Israel 

in 1949(Ibid). 

Among Palestinians Arab nationalist senti-

ment was high which led them to think that 

Arab unity would lead to Palestinian libera-

tion(Bastaki:2015,82). However, some fa-

vored an armed struggle in liberation of Pal-

estinians (Ibid). Accordingly; in 1959, they 

founded Fatah and in 1964 the Palestinian 

Liberation Organization (PLO) in which the 

latter joined to Arab Summit Conferences 

between 1964 and 1967(Ibid).  

   With the occupation of the rest of Palestine

-the West Bank, Gaza, East Jerusalem- on 

June 1967, Palestine National Charter was 

revised and Palestinian resistance groups 

started guerilla warfare(Bastaki:2015,83). 

These events changed the focus from the 

struggle for Palestine and those who were 

exiled to the struggle of those within against 

the occupation(Ibid). While the Refugee 

Working Group(RWG) was formed in 1991 

to better refugee conditions and raise fund 

for the refugee camps, Oslo Accords be-

tween 1993 and 1999 took place(Ibid). How-

ever, they did not focus on the right of refu-

gees of 1948 to return home, the status of 

Jerusalem and borders(Bastaki:2015,84). Os-
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lo Accords referenced only to those who 

were displaced in 1967 War (Ibid). 

 

III.PALESTINIAN REFUGEES TODAY 

According to UN statistics, approximately 

”one-third of the registered Palestine refu-

gees, more than 1.5 million individuals, live 

in 58 recognized Palestine refugee camps in 

Jordan, Lebanon, the Syrian Arab Republic, 

the Gaza Strip and the West Bank, including 

East Jerusalem” . Recently, UNRWA give 

service to 5 million registered Palestinian 

refugees (Ibid).  Due to a lack of a solution 

for the Palestinian refugees, the  General As-

sembly has constantly been extending 

UNRWA’s mandate (Ibid). In January 2016, 

Protection Division was formed in Amman ” 

technical support to the protection teams in 

the five field offices and supporting the key 

role of programme by providing protection 

in and through UNRWA’s service deliv-

ery”.    

   There are approximately 7.3 million Pales-

tinian refugees with the addition of 1.6 mil-

lion 1948 nonregistered refugees 

(Bastaki:2015,85). Jordan is the only country 

that gave citizenship to Palestinian refugees 

which consists of 1.9 million refugees (Ibid).  

However, there are also approximately 

120.000 Palestinian refugees in Jordan who 

remain as stateless (Ibid). 

To conclude, cooperation among states and 

non-state actors is crucial for the solution of 

this crisis. However; firstly, Israel still refus-

es the re-admittance of Palestinian refugees, 

secondly Arab states have not fulfilled their 

promises within their borders is we look at 

the high number of stateless Palestinian refu-

gees and finally US which can be seen as a 

powerful state to put pressure over Israel al-

lies with Israel and vetoes any decision that 

could be passed in UN Security Council

(Bastaki:2015,87). The only demand of Pal-

estinian refugees is to return to their homes; 

however, it seems that a diplomatic solution 

is difficult to attain. Maybe at this stage civil 

society and grass root movements must play 

a crucial role in solving the crisis just like the 

similar movement in South Africa which 

ended Apartheid Regime.  
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Since 2003, the European Union has attend-

ed more than 30 Common Security and De-

fense Policy Operations. The EU representa-

tives have taken part in 100 of peace negotia-

tions to create a ‘more secure world’. Ac-

cording to Treaty on European Union Article 

3(1), the EU aspires to “promote peace, its 

values and the well-being of its peoples”. 

Not only within Europe, but also its neigh-

borhood and even all around the World, the 

EU aims “to preserve peace, prevent con-

flicts and strengthen international securi-

ty” (TEU Article 21.2). By realizing this 

aim, the EU benefit from UN’s understand-

ing of building sustainable peace through 

restoring security, strengthening the rule of 

law, supporting democratic processes, deliv-

ering humanitarian assistance, supporting 

economic recovery. European Union and Eu-

ropean Commission have many different in-

stitutions and organizations to analyze and 

prevent conflicts, mediation support and 

build peace in fragile regions. Europe has got 

its own general strategies and instruments for 

mediation and peace building. However; in 

each state or region, the EU improves differ-

ent understandings and tools when it inter-

feres. This paper focuses on the role of EU in 

Palestinian- Israeli conflict by firstly examin-

ing conflict resolution and mediation under-

standing of the EU, and tools which the EU 

has used in other fragile regions. 

European Union has established certain insti-

tutions to support its mediation strategies, 

understanding of conflict prevention and risk 

management. One of these institutions is Eu-

ropean External Action Service (EEAS). The 

works of this service are based on some cri-

teria. It enhances identification of the range 

of options for EU action.  The EU has al-

ready improved ‘Early Warning System’ as a 

risk management tool for conflict prevention 

because early identification of risk of violent 

conflict to improve better understanding of 

conflict situations and prevention. This sys-

tem has also provided conflict-sensitive pro-

gramming of external assistance. As Early 

Warning System, many instruments contrib-

uting to stability and peace are being im-

proved to promote the use of mediation and 

conflict resolution. In dialogue processes, 

The EU tries to involve civil organizations to 

build democracy and help the process of rec-

onciliation because one of its important aims 

is about inclusive political process. After re-

solving the conflict and sustaining the de-

mocracy, the EU promotes a meaningful and 

inclusive democracy in these regions. To re-

alize this aim, it provides funding for short- 

and mid- term actions on conflict prevention, 

crisis management and peace building 

around the world. In many regions, the EU’s 

financial instrument responds quickly to con-

flicts and crisis.  

The aim of the EU to prevent conflicts is not 

only about to sustain peace all around the 

EUROPEAN CONFLICT PREVENTION POLICIES AND  
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world. Actually, the EU cares ‘more secure 

world’ accordingly its main values; however, 

this interest is not only about external con-

text. The EU’s international actions are 

based on its self- understanding of European 

peace formation to other regions. Chris Bick-

erton (2011, p. 2–3) argues that EU foreign 

policy should not be studied from the per-

spective of international politics, but should 

be ‘understood through a study of its internal 

functions within the fragmented and incom-

plete political order of the EU’ (Visoka and 

Doyle,2016). According to European Com-

mission, The EU’s motivation for supporting 

peace processes abroad is related to stabiliz-

ing surrounding regions and alleviating 

threats to internal security. On December 

2013, EU leaders deliberated on some issues, 

and EEAS and European Commission call 

for the EU: “to marry short- and long- term 

funding initiatives; ensure European counter-

terrorism and migration policies are con-

sistent with conflict intervention generate 

more common crisis analysis across member 

states; and sharpen the focus on preventive 

measures (Youngs). On the way of contribu-

tion to security, the EU utilizes civilian and 

aid initiatives to build more stable institu-

tions in fragile contexts. In their work, Vi-

soka and Doyle argue that EU elites use “neo

-functionalism” as a model to explain EU 

integration , to modify and apply to other 

political conflicts outside the EU (Visoka 

and Doyle,2016). By considering the neo- 

functionalism as a model, the EU creates its 

own peace support agenda, and focuses on 

liberal peace- building frameworks. Accord-

ing to neo-functionalist approach, not only 

preventing conflicts and building peace, but 

also growing economic interdependence be-

tween nations, and resolving disputes and 

building international legal regimes are im-

portant. Thus, the EU focuses on the im-

portance of remaking security structures, 

building state institutions, liberalizing the 

economy, and promoting civil society and 

the rule of law (Visoka and Doyle, 2016). 

These steps are all crucial for post- conflict 

era. The EU implemented this approach in 

the dialogue between Kosovo and Serbia to 

seek peace. Neo- functional peace has been 

effective in the Kosovo- Serbia case because 

its application in that was contingent on both 

parties’ willingness to negotiate. But this ap-

proach could not be transferable to other cas-

es. Visoka and Doyle state that its core phi-

losophy is transferable, where, if conditions 

permit, political matters may be resolved and 

transformed through deconstruction.  The 

other tool which the EU uses to commit on 

conflicts is development sensitive approach. 

Especially in Africa continent and Palestini-

an case, the EU cares security- governance- 

development triangle. It tries to prevent vio-

lent conflicts in these regions while it consid-

ers social and economic development and 

political inclusion. Because of this interest, 

most of the funds go to fragile states. Large 

injections of funds have been oriented to un-

derpin security strategies in areas such as 

Democratic Republic of  Congo. The EU 

diplomats insist that development aid is now 

deployed as a tool not just for poverty reduc-

tion but conflict resolution too (Faria and 

Youngs, 2010). Funding from European 

budgets have not gone to directly develop-
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ment goals. They have gone to crises re-

sponse priorities such as mediation, demobi-

lization, security cooperation, displaced per-

sons and transitional justice. Since 2009, the 

EU has been discussing on action plans on 

security, development and state fragility. For 

several years European funding to fragile 

regions has been declining; however, Eu-

rope’s overall development aid in these areas 

has recently started to raise. By the end of 

2008, total EU aid was $70 billion a year; 

and it increased 8.6 percent over the previous 

year.  

In the Palestinian- Israeli conflict, the in-

volvement of European Union is different 

from other cases. European countries have 

been officially interested in this case since 

1970s. Actually, the USA’s role in this con-

flict pushes the EU into the background. The 

EU has tried to implement more liberal and 

development- security based approach; how-

ever, the US intervene by lobbying activities 

on wider context. The first official involve-

ment of the European Community in the Pal-

estinian- Israeli conflict was in the Yom Kip-

pur War, 1973. This war resulted the global 

oil crisis, and not affected only the region but 

also all world. One month after the war, Eu-

ropean Commission declared the recognition 

of the “legitimate rights” of the Palestinians, 

and called for an Israeli withdrawal from ter-

ritories which were occupied during the 1967 

Arab-Israeli War. In 1977, Israel’s right- 

wing Likud Party elected after the failure of 

the US mediation attempts. Thus, European 

backing for the Palestinian cause became 

more explicit.  

European Commission (EC) member states 

declared at the 1977 London Summit and 

1980 Venice Declaration that a solution to 

the Palestinian- Israeli conflict could not be 

achieved without recognition of the national 

identity of the Palestinian people and their 

right to have “a homeland”. The US- spon-

sored Camp David Accords revealed the im-

portance of the Venice Declaration which 

proclaimed that “traditional ties and common 

interests” with the Middle East obliged Euro-

pean Commission member states to play a 

“special role” in the pursuit of a peace settle-

ment (EUCE). EC defended the participation 

of Palestinian Liberty Organization in peace 

negotiations and branded Israeli settlements 

as ’illegal’ under international law in a diver-

sion from the US’s position. Throughout the 

1970s- 1990s, EC’s influence on the conflict 

remained minimal. At the 1993 Oslo Peace 

Agreement mediating by Bill Clinton, Eu-

rope started to gain a greater role in regional 

affairs. Afterwards, European Union signed 

Euro-Mediterranean Partnership (EMP) with 

the stated of the region in 1995, and it pro-

vides Europe with another tool to influence 

regional developments. This settlement was 

based on the philosophy that reaching a for-

mal peace settlement at the political level, 

and cooperation between civil societies, eco-

nomic integration and cultural links to make 

the agreement sustainable (EUCE). EMP 

provides greater visibility to Europe in the 

region, and Palestine also gained some visi-

bility in economic affairs. By the way, the 

EC has channeled humanitarian aid to the 

Palestinian territories since 1971 through the 

UN Relief Work Agency.  
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The EC used this aid in establishing public 

services in the occupied territories, therefore 

it aimed to facilitate greater liberalization 

and political dialogue. Since 1999, the EU 

has placed political conditions on its aid to 

shape the development of Palestinian institu-

tions; for example, judicial and electoral re-

form, the holding open, fair and free elec-

tions, the transparency of public finances, 

and the restricting of the civil service and the 

security sector.  

By supporting development and the home-

land right of the Palestinians, the Europe 

signed many agreements with Israel since 

1964. In 2000, EC-Israel Association Agree-

ment provided both parties free trade in in-

dustrial products, a gradual liberalization in 

agricultural products, political dialogue, free 

movement of capital and freedom of estab-

lishment. The EU is also Israel’s largest trad-

ing partner with rate of 40% of Israel’s im-

port and 30% of its exports. 85% of Israel’s 

population would support an application for 

EU membership. While doing trade with Is-

rael and at the same time support Palestine 

by donors, the European communities be-

have on the way of double standard. Howev-

er, EU depends on Israel in some points. Is-

rael has frequently accused European coun-

tries of an anti-Semitic bias. In addition, Isra-

el continues to be one of the major European 

allies in the region and a guarantor for stabil-

ity – by checking growing Iranian influence.  

In conclusion, the EU has its own under-

standing and tools in mediation and conflict 

resolution by cooperating with UN and Euro-

pean Commission. It has created many offi-

cial institutions to analyze conflicts and pre-

vent them in a peaceful way. The EU uses its 

founders’ approach “neo-functionalism” as a 

tool to integrate developing counties and 

fragile states. It also uses funding to set secu-

rity- governance- development triangle. For 

each state or region, tools could differentiate. 

In the case of Palestinian- Israeli conflict, the 

EU has used mostly its political and econom-

ic tools. However, because of the greater ef-

fect of the US, the political and mediator role 

of the EU could not visible so much. It sup-

ported the Palestinians to sign trade agree-

ments or by direct funding. It has been effec-

tive in some issues, but it has continued its 

diplomatic relationship with Israel without 

powerful sanctions and embargoes. Without 

direct political and diplomatic acts, the EU’s 

attempts to build peace and promote democ-

racy would not show a visible impact. 
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Elinde olanı korumak ve elinde olmayanı 

kazanmak için şiddet kullanımı insan türüyle 

yaşıttır. Şiddet kullanımının en organize, en 

yıkıcı ve en kesin sonuçları doğuran formu 

savaştır. Savaşlarda taraflar birbirine üstün 

gelmek için silah denilen unsurları kullanır. 

Her şey gibi silahlar da evrilir ve giderek 

daha korkunç hallere bürünür. İki dünya 

savaşı yaşanan 20. yy bu anlamda çok güçlü 

silahların galaya çıktığı bir yüzyıl oldu. 

Binlerce insanın canını alabilen biyolojik, 

kimyasal ve nükleer silahlar kullanıldığında 

muharebelerin kaderini değiştirebiliyordu. 

Özellikle atom çekirdeğinin parçalanması 

veya çekirdeklerin birleştirilmesi yoluyla 

aniden ortaya çıkan astronomik gücün 

keşfedilmesi, nükleer enerjiyi silahlarda 

kullanma fikrini doğurdu. Nükleer silahlar 

patlayıcı güçlerini fisyon tepkimesinden 

(atom bombası) veya fisyon ve füzyon 

tepkimelerinin kombininden (hidrojen 

bombaları) alabilirler. 

Bu silahların en belirgin etkileri; patlama 

anını görenlerin gözlerinde kalıcı hasarlara 

yol açacak ‘ışık’, derileri ve kemikleri 

kavuracak milyonlarca derece sıcaklığı 

doğuran ‘ısı, ısınan havanın ani şekilde 

genleşmesi sebebiyle oluşan ‘atmosfer 

darbesi’, patlama sonrası yayılarak 

hücrelerde bozulmalar, kısa süreli radyasyon 

hastalıkları ve nihayet kansere yol açan ‘alfa, 

beta ve gama ışınları’, ve patlamanın olduğu 

bölgede çok uzun süre kalıp tahribata yol 

açan ‘radyoaktif serpinti’dir. 

İlk nükleer silah denemelerine 1945 yılında 

tahmin edileceği üzere ABD başladı. 

‘Trinity’, bir plütonyum bombasının testiydi 

ve aynı tipte tasarlanmış ‘Fat Man’ testten 

yalnızca birkaç hafta sonra Nagazaki’ye 

atıldı. Üç gün öncesinde ise Hiroşima’ya 

daha düşük tahrip güçlü bir uranyum 

bombası (Little Boy) atılmıştı, fakat atom 

çağını başlatan olay Trinity testi oldu. İlk kez 

ve sadece 2. dünya savaşında kullanılan atom 

bombalarının önü alınamaz yıkımlara yol 

açacağını gören devletler ABD’yi takip 

ederek nükleer silah çalışmalarına başladı.  

1949’da Rusya, 1952’de İngiltere, 1960’ta 

Fransa ve 1964’te Çin ilk nükleer testlerini 

gerçekleştirdi. İlerleyen yıllarda Hindistan, 

Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore de nükleer 

silah ürettiler. İran ise ciddi çalışmalar 

yapmasına rağmen nükleer silah üretmedi.  

Soğuk savaş döneminde ABD ve SSCB 

rekabet dolayısıyla nükleer kapasitelerini 

hızla artırdı. Devletler teknoloji yatırımlarını 

caydırıcı nükleer bombalar üzerine 

kurmuştu. Örneğin Sovyetlerin tasarladığı 

Çar Bombası (Tsar Bomb) 100 megaton 

TNT tahrip gücüne sahipti ve dünyanın o 

tarihe dek gördüğü en güçlü silahtı. İkinci 

dünya savaşının sonrasında birden fazla 

devlet bu denli yıkıcı kitle imha silahlarını 

edinince bu silahların kullanımı konusunda 

tedirginlik yaşamaya başladılar. Zira nükleer 

bombaların bir devlet tarafından 

kullanılması, düşman devletin de aynı tahrip 

güçlü silahları karşı saldırıda kullanmasını 

tetiklerdi. Bu durum da ciddi can kayıpları 

ve ekonomik zarar görülmesi anlamına 

NÜKLEER SİLAHLANMA ve CAYDIRICILIK KAVRAMI 
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geliyordu. Var olmak bireyler gibi devletlerin 

de en temel içgüdüsü olduğu için kalıtsal 

olarak kendi yok oluşlarını riske etmekten 

kaçınırlar. Dolayısıyla nükleer silahlar bir 

nevi prestij ve gövde gösterisi fonksiyonuna 

büründü ve ‘nükleer caydırıcılık’ stratejisinin 

bir parçası oldu. 

Nükleer caydırıcılık, devletlerin önemli 

miktarda nükleer silah sahibi olarak diğer 

devletlerin, özellikle nükleer silah sahibi 

diğer devletlerin, hamlelerini etkileme 

stratejisidir. Spesifik olarak, diğer ülkelerin 

birtakım askeri hareketleri yapmamaları ve 

nükleer savaş başlatmamaları için teşvik 

yaratmaktır. Bu teşvikler genellikle ciddiye 

alınması gereken yaptırımlardır. Temelde 

nükleer silah kullanımına misilleme 

yapılabileceğinin garantisidir nükleer 

caydırıcılık. Soğuk savaş döneminde 

caydırıcılığa dayanan ve dünyayı nükleer 

savaştan koruyan ortak anlayış Nükleer 

Silahların Yayılmasının Önlenmesi 

Antlaşması’nda vücut buldu. NPT, (Non-

Proliferation Treaty) temel amacı nükleer 

silahların yaygınlaşmasını ve nükleer silah 

teknolojisinin gelişmesini engellemek olan 

bir köşetaşı anlaşmadır. Bununla beraber 

nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla 

kullanımını teşvik eder. 1968 yılında imzaya 

açılmış ve 1970 yılında yürürlüğe girmiştir. 

1995 yılında sonsuza kadar geçerliliği 

uzatılan antlaşmaya 191 ülke onay vermiştir. 

Bu anlamda ortak irade niteliği de taşır. Fakat 

bir nevi nükleer silah sahiplenme lüksü aynı 

zamanda Birleşmiş Milletler daimi üyeleri 

olan ABD, SSCB(Rusya), İngiltere, Fransa 

ve Çin’e verilmiştir. Şimdi caydırıcılık 

kavramını Küba füze krizi örneği ile görelim. 

1962 yılının ekim ayına gelindiğinde dünyayı 

nükleer savaşın eşiğine getiren bir hadise 

meydana geldi: Küba Füze Krizi. Krizin kökeni 

ABD’nin Türkiye’ye nükleer başlıklı füzeler 

yerleştirmesine dayanmaktadır. ABD 1957 

yılında NATO üyelerine orta menzilli balistik 

nükleer füze olan Jüpiter’i yerleştirmeyi teklif  

etti. Türkiye aynı yıl füzelerin kendi 

topraklarına yerleştirilmesi için başvurdu. ABD 

ilk etapta savaş yanlısı olduğunu düşündükleri 

Türkiye ile müzakere başlatılmadı. Ancak, 

İtalya dışında hiçbir ülkeden olumlu sonuç 

alınamayınca 1959’da Türkiye’ye füze 

verilmesine karar verildi. Füzeler Türk ve 

Amerikalı subayların ortak idaresindeydi. Orta 

menzilli balistik füzenin İngilizce kısaltması 

IRBM olduğu için füzelere “İbrahim” kod adı 

verildi ve üzerlerine Türk bayrakları çizildi. 

1962’de bütün İbrahim’ler operasyonel hale 

geldi. Bu durum Sovyetler için ciddi bir tehditti 

ve SSCB’nin benzer bir şekilde ABD sınırlarına 

yakın bir ülkeye, Fidel Castro’nun Küba’sına 

nükleer füze konuşlandırmasıyla restleşme 

alevlendi. Ancak ateşleme için gerekli başlıklar 

henüz Küba’ya ulaşmamıştı. 22 Ekim’de 

SSCB’den gerekli parçaların yola çıktığı 

istihbaratı alınınca ABD, Küba’yı denizden 

abluka altına aldı ve blokaj ile SSCB 

gemilerinin Küba’ya ulaşmasına müsade 

edilmeyeceğini Kennedy alenen beyan etti. 

SSCB lideri Kruşçev olaydan 5 gün sonra 

Kennedy’ye ABD’nin Türkiye’deki füzeleri 

söktüğü taktirde kendilerinin de Küba’daki 

füzeleri geri çekeceğini belirtti. ABD’nin ve 

SSCB’nin karşılıklı talep ve vaatleri her iki 

tarafa da makul geldi. Bunun üzerine Kruşçev 

gemilerin geri dönmesi emrini verdi, ABD de 

ablukayı kaldırdı.  
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Böylelikle tansiyon düştü ve nükleer savaşın 

eşiğinden dönüldü. Ekim 1959 ABD-Türkiye 

antlaşması uyarınca İzmir-Çiğli'de 

konuşlandanlan orta menzilli 15 Jüpiter 

füzesi, gerek Küba bunalımının patlak 

vermesinde gerek çözümlenmesinde önemli 

bir etken olarak gündeme gelmiş oldu. Küba 

krizinin bu şekilde aşılmasını sosyal 

bilimciler ‘oyun teorisi’ ile açıkladılar. Oyun 

teorisi, alınacak kararların diğer aktörlere 

göre nasıl şekillendiğini gösteren bir 

kuramdır. Taraflar maksimum faydayı ve/

veya minumum zararı sağlamaya çalışırlar. J. 

Brams krizde ABD ve SSCB’nin olası 

hamlelerini aşağıdaki tabloyla açıklamıştır. 

Bu tabloya göre olası sonuçlar şu şekildedir: 

A durumunda ABD denizden blokaj 

uygularken .SSCB füzeleri geri çeker. 

Uzlaşma sonucu her iki taraf da 3 birim 

fayda kazanır. 

B durumunda ABD blokaj uygularken SSCB 

füzeleri tutmaya devam eder. SSCB 

zaferiyle sonuçlanan durumdan ABD 2, 

SSCB 4 birim kazanç sağlar. 

C durumunda ABD hava saldırısı yapar ve 

SSCB füzeleri geri çeker. ABD 

zaferinden ABD 4 birim SSCB 2 birim 

fayda sağlar. 

D durumunda ABD hava saldırısı 

düzenlerken SSCB de füzeleri tutmaya 

devam eder ve durum nükleer savaşa 

ulaşır. Böyle bir sonuç iki tarafın da 

minumum faydayı -1’er birim- sağlayan 

sonuçtur. 

Bu noktada caydırıcılık kavramının 

mantıksallık varsayımına dayandığını ifade 

etmek gerekir. Yani taraflar, ne diğer 

oyuncunun daha karlı çıkmasını ne de zararlı 

çıkmayı kabul edeceklerdir. Dolayısıyla bu 

tabloya göre eşitlik durumları taraflarca 

istenen durumlardır. 1’er bitim kazanç yerine 

3’er birim kazancı sağlamanın en makul 

seçenek olacağı krizin nasıl aşıldığını 

göstermesi açısından önemlidir. Peki bu 

mantıksallık varsayımını düşününce Kim 

Jong-Un ile Donald Trump sürtüşmesi nasıl 

sonuçlanır dersiniz? 
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