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ULUSLARARASI İLİŞKİLER KAVRAMLARI  

       

          Hülya BEKTAŞ

 

 

Balkan Pact ( Balkan Paktı ) 

 

1953 yılında Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında imzalanan dostluk ve 

işbirliği anlaşmasının, 1954 yılında askeri bir pakta dönüştürülmesiyle oluşan bölgesel 

anlaşma. Anlaşmanın amacı, Sovyetler Birliği ile arası soğuk olan Yugoslavya’yı Batı 

Blok’una yakınlaştırmaktı. Ama sonraki yıllarda etkinliğini tamamen kaybetti. 

 

Balkan Stability Pact ( Balkan İstikrar Paktı ) 

 

Balkanlar bölgesindeki çatışmaları önlemek ve gerilim ortamını yumuşatmak amacıyla 

Avrupa Birliği’nin girişimleri ile 10 Haziran 1999 tarihinde kurulan bölgesel pakt. Kosova 

Savaşı’nın harareti yükselttiği 1998 yılında gündeme gelen pakt, bölgeyi Atlantik eksenine 

bağlamak ve demokrasi, insan hakları gibi değerleri yerleştirmek amacıyla 40 devletin 

imzasıyla kuruldu. O sıralarda çıkardığı gerilimler sebebiyle paktın kurulmasında önemli rol 

oynayan Yugoslavya pakta katılmadı. Pakt, askeri bir birlikten ziyade, gevşek bir bölgesel 

istikrar forumu mahiyeti taşımaktadır. 

 

Balkanization (Balkanlaştırma ) 

 

Uluslararası siyaset dilinde, bir bölgeyi çeşitli parçalara bölmek ve ayrı ayrı milli 

varlıklar ortaya çıkarmak anlamında kullanılır. Osmanlı’nın parçalanma sürecinde önemli rol 

oynayan, balkanlar bölgesinin çok milletli ve çok devletli yapısına atfen uluslararası siyaset 

literatürüne yerleşmiştir. 
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Annection ( İlhak ) 

 

Bir devletin başka bir devlete ait olan ya da sahibi bulunmayan bir toprak parçasını 

kendi ülke topraklarına katması ve egemenliğini ilan etmesi. Bu anlaşma yoluyla olabileceği 

gibi, askeri bir çatışma ardından da gelebilir. “işgal”, “himaye” ya da “vesayet” gibi 

politikalardan en önemli farkı, ilhaktan söz konusu topraklar üzerinde ilhak eden devletin 

egemenliğinin tam olmasıdır. 

 

Entente ( Antant ) 

 

İki ya da daha fazla ülke arasında belirli hedefleri gerçekleştirmek üzere geçici bir süre 

için yapılan ve çok fazla karşılıklı yükümlülükler getirmeyen zayıf bağdaşma. 

 

Foreign Aid ( Dış Yardım ) 

 

Uluslararası kurumlar veya devletler tarafından başka bir devlete verilen askeri, sosyal 

ve ekonomik yardım. 

 

Power Approach ( Güç Yaklaşımı ) 

 

Uluslararası politikayı “güç”, devletlerarası ilişkileri de “güç çekişmesi” ile 

açıklamaya çalışan yaklaşım. Hans J. Morgenthau (1904- 1980) tarafından ilk defa getirilen 

bu yaklaşıma göre, uluslararası politika, tüm politikalar gibi bir güç ve iktidar mücadelesidir.  

 

Step by Step Diplomacy ( Adım Adım Diplomasi ) 

 

Meseleleri sırasıyla çözmeye dayalı diplomasi yöntemi. 1975 ve 1976 yıllarında ABD 

dışişleri bakanı Henry Kissinger’in (1923- ) orta doğu sorunu konusunda uyguladığı sorunları 

birer birer çözmeye dayalı diplomatik taktiğe atfen geliştirilen diplomasi.
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