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ULUSLARARASI İLİŞKİLER KAVRAMLARI
1
 

                                                                                                                          Sadettin Mazı

 

Aegean Dispute ( Ege Sorunu) 

  Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi konusunda var olan bölgesel 

anlaşmazlıktır. Uluslararası suların nelerin kapsadığı, karasuların altı ya da on iki mil sayılıp 

sayılmayacağı konusunda yaşanan anlaşmazlık olarak ifade edilmektedir. Ege üzerindeki hava 

koridorları,  Ege’deki adaların silahlandırılması ve Ege Denizi’nde mevcut olan adacıkların 

hukuki statüsü gibi konularda yoğunlaşan sorunlar dizisi olarak tanımlanmaktadır. 

Annexation ( İlhak) 

  Bir devletin kendisine ait olmayan, sahibi olmayan ya da başka bir devletin egemenliği 

altında olan toprakları kendi ülkesine katması ve egemenliğini ilan etmesi anlamına 

gelmektedir. İlhak anlaşma yoluyla olacağı gibi, askeri bir çatışmadan sonrada gerçekleşebilir. 

İlhak kelimesinin ‘işgal’, ‘ himaye’ ya da vesayet gibi önemli politikalardan farkı söz konusu 

topraklar üzerinde ilhak eden devletin egemenliğinin tam olmasıdır. 

Blockade ( Abluka ) 

  Bir ülkenin dışarısıyla her türlü ilişkisini keserek ulaştırma sistemini işlemez hale 

getirme anlamına gelmektedir. Özellikle bu savaş zamanlarında uygulanmaktadır. Ancak bu 

kavrama savaş olmadığı kimi zamanlarda da başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemle diğer 

ülkelerden abluka altına alınmış ülkeye yardımların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Söz 

konusu ülkenin dünya ile bağlantısının tamamen kesilmesi amaçlanır. Abluka denizden, 

havadan ve karadan olmak üzere üç yol ile yapılmaktadır. 

Accredition (Akreditasyon )  

   Elçi gönderme, elçi atama anlamına gelmektedir. Elçinin gönderilmesinden önce 

gönderen devletin başkanından itimatname alınması, ardından da bu mektubun atanmadan 

önce karşı tarafa elçinin kimliği ve biyografisiyle birlikte iletilmesi gerekmektedir. Karşı 

tarafın bu güven mektubunu incelemesi ve onaylaması halinde atama tamamlanır.  İkinci 

anlamı onaylama, tasdik etmedir. Üçüncü bir anlamı ise kısaca yetki vermedir. 
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Expulsion of Diplomatic Agent ( Diplomatik Temsilciyi Kovma ) 

  Herhangi bir devletin, kendi topraklarında bulunan yabancı ülke diplomatının 

topraklarını terk etme konusunda ikaz etmesi ve ardından sınır dışı etmesidir. Diplomatik 

ilişkilerde bu tür davranışlarda bulunulması genelde ülke güvenliğini tehdit eden acil 

durumlarda başvurulan bir yoldur. Ancak bu yol diplomatik ilişkileri tehdit eden bir 

davranıştır.  Kovulan kişi için ülkeden çıkması için 24 saat süre tanınmaktadır. Ancak bu süre, 

duruma ve suça göre üç gün ya da bir haftaya çıkarılabilmektedir. Bu tür davranış içerisinde 

bulunan ülke de kovduğu diplomatın ülkesinde bulunan diplomatının kovulmasına neden olur. 

Çünkü bu tür davranışlar misliyle karşılık bulur. 

Combined Task Force ( Birleşik Görev Kuvveti ) 

  Çekiç güç olarak bilinen ve Türkiye’nin İncirlik üssünde konuşlanmış olarak bulunan 

askeri güçtür. Temmuz 1991 de kurulan bu kuvvet, Saddam Hüseyin’in olası bir saldırısına 

karşı Kuzey Irak Kürtlerini korumaya yönelik faaliyetleri içinde barındırmaktadır. Yetmiş 

yedi uçak ve helikopterin yanı sıra, 1862 kişilik Amerikan- İngiliz-Fransız-Türk personelden 

oluşmaktadır. 2003 yılında ABD ve İngiliz işbirliği ile Saddam Hüseyin’in devrilmesiyle 

birlikte bu gücün işlevselliğini kaybettiği görülmektedir. 

Deterrence ( Caydırıcılık ) 

  Uluslararası politikada nükleer silahlarla ilgili stratejilerden biridir. Bu kavrama göre, 

caydırıcılık, devletle arasında her hangi bir savaş ortamında nükleer silah ile karşılık 

verilebileceğini gündemde tutarak rakibini, bu tip davranışlara yönelmesinin önüne geçilmek 

amaçlanmaktadır. Bu gücün etkili olabilmesi için, karşı tarafı caydırabilmek için yeterli 

düzeyde nükleer silaha sahip olması gerekmektedir. Caydırıcılık politikasının başlıca öğeleri; 

a) silahların sayısı, b) silahların niteliği c) gerek ülke içinde gerekse ülke dışında yaygın bir üs 

zincirine sahip olması, d) silahların güvenli bir ortamda saklanmasıdır. 

İndirect İntervention (Dolaylı Yoldan Karışma ) 

  Dolaylı yoldan karışma anlamına gelmektedir. Bir ülkenin içişlerine, yabancı bir 

devletin kendi çıkarları için el altından, yıkıcı faaliyetleri desteklemektir. Bu tarz bir yolu 

kullanmak için genelde propaganda gibi dolaylı yöntemler kullanılır. Bu şekilde devletin 

içişlerine müdahale yapılmış olunur. 
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Massive Retaliation Strategy ( Topyekün Karşılık Stratejisi ) 

  NATO’nun 1949-1957 yılları arasında benimsemiş olduğu bir stratejidir. Bu stratejiye 

göre Sovyet Birliği’nden yapılacak olan her hangi bir saldırıya karşı nükleer silahlarla karşılık 

verilmesi anlamına gelmektedir. Ancak gerek uluslararası sistemde görülen yumuşama, 

gerekse nükleer silahların korkunç bir duruma gelmesi ve bu silahların tahrip gücünün fazla 

olması bu stratejiden vazgeçilmesine neden olmuştur. Daha sonra bunun yerine Esnek 

Karşılık Stratejisi benimsenmiştir. 

Prisoners of War ( Savaş Esirleri ) 

  Bir savaş sürecince savaşan devlet vatandaşlarından düşman taraf eline düşen 

kimselerdir. Ancak düşman elindeki her kişi savaş esiri sayılamaz. Silahlı kuvvet üyeleri, 

gönüllü birlikler, savaş muhabirleri, askerlerin dinlenme ve eğlencelerini sağlayacak kişiler, 

kitle halindeki ayaklanmış ve silahlanmış ülke halkı savaş esiri sayılmaktadır. 1864, 1906, 

1929, 1949, yıllarında imzalanan Cenevre sözleşmeleriyle savaş tutsaklarına ilişkin 

uluslararası hükümler getirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


