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ULUSLARARASI İLİŞKİLER KAVRAMLARI 

            

     Kubilay BUYRUK
 

ORGANİZE SUÇ: 

Öncelikle organize suçun oluşması için suç işlemek amacıyla bir araya gelmiş insanlar 

gereklidir. Bu insanlar birlikte organize suç örgütünü oluştururlar. Organize suç örgütleri 

hiyerarşik sisteme sahiptirler fakat siyasi bir ideolojileri yoktur. Organize suç örgütleri 

genellikle uyuşturucu ticareti, insan ve silah kaçakçılığı, kara para aklama gibi suçlarla 

ilgilenirler. Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte de teknolojik suçları da 

kapsamıştır. Organize suç örgütlerini terör örgütlerinden ayıran en büyük fark ideolojilerinin 

olmamasıdır fakat son yıllarda dünyada artan savaşlar nedeniyle terör örgütleri ile organize 

suç örgütleri arasında kuvvetlenen bir bağ oluşmaktadır. Terör örgütleri silah ihtiyaçlarını 

organize suç örgütlerinden temin etmektedir. Aynı zamanda iç savaşların etkisiyle insan 

ticareti farklı bir boyut kazanmış organize suç örgütleri terör örgütlerine insan satmaya 

başlamış terör örgütleri de bu insanları ya köle olarak ya da terörist olarak 

kullanmaktadır.Organize suç örgütlerinin en büyük özelliklerinden biri de devlet ve özel 

sektörün içine kadar girebilmiş olmasıdır. Çoğu organize suç örgütüne baktığımızda devlet ve 

özel sektörde görev alan üst düzey bürokratlarla işbirliği yapmış ve onları kendi çıkarları 

doğrultusunda kullanmıştır.  

 

JEOPOLİTİKA: 

 Devletlerin her türlü siyasi güçlerini, coğrafi konum ve fiziksel çevre ile açıklamaya 

çalışan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımı benimseyen kişilere göre doğal sınırlara ulaşma, önemli 

bölgeleri kontrol altında tutma gibi her türlü faaliyet devletlerin politikalarını belirlemektedir. 

Jeopolitika teriminin isim babası RudolfKjellen’dir.Jeopolitik konum özellikle ülkeler için 

çok önemlidir. Bir ülkenin bütün iç ve dış politikalarını belirlemesinde jeopolitik konumun 

etkisi yadsınamaz. Eğer bir ülke jeopolitik konumunu iyi bir biçimde kullanırsa elinde çok 

büyük bir güce sahip olur. Bir devleti incelerken öncelikle onun jeopolitik konumuna bakılır 

ve ona göre çıkarımlarda bulunulur. Hem Birinci Dünya Savaşı hem de İkinci Dünya 

Savaşında devletler jeopolitik konumlarını ve avantajlarını kullanmak istemişler bazıları 

bunda başarılı olurken bazıları başarılı olamamıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler 

liderliğindeki Nazilere göre jeopolitik çok önemlidir. Naziler jeopolitiğin yardımıyla diğer 

ülkelere karşı sınırlarını genişletmelerini gerekçelendirmişlerdir. Türk-Alman dostluk 

paktında ise Türkiye jeopolitik konumunu kullanmış hem savaşın dışında kalmış hem de 

Almanların kendi sınırlarına yakın yerlerdeki yayılımcı politikalarının önüne geçmiştir. 

Buradan da anlaşılacağı gibi jeopolitika çok önemlidir bazen bir savaşın başlamasına bazen de 

bir savaşın sona ermesine sebep olabilir. 
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İÇ SAVAŞ: 

 Aynı ülke içerisindeki farklı görüşlere sahip insanlar arasında çıkan savaştır. Bu bazen 

iki veya daha fazla karşıt görüşlü siyasi guruplar arasında bazen halk ile iktidar arasında 

olabilmektedir. İç savaş sonuçları çok ağır olan hatta bazen iki ülke arasındaki savaşlardan 

bile ağır olan bir savaş türüdür. Bu savaşta herkes mecburen bir tarafta yer almak zorunda 

kalır. Bu savaşlar bazen öyle bir boyuta gelir ki o ülke artık yıkımın eşiğine gelmiştir. 

Günümüzde iç savaşlar hızlı bir şekilde küresel bir sorun haline gelmektedir. Hatta bu iç 

savaşlara daha sonra başka ülkelerden müdahaleler gelerek savaş iyice çıkmaz bir hal 

almaktadır. İç savaşların çıkmasında ekonomik sebepler ve istikrarsızlık çok önem arz 

etmektedir. Günümüze baktığımızda iç savaşlar daha çok Ortadoğu, Asya ve Afrika 

ülkelerinde görülmektedir. Bu ülkelerin ortak paydaları gelişmişlik düzeylerinin yüksek 

olmayışıdır. Fakat iç savaşların çıkmasında tek sebep ideoloji, ekonomi ve ya istikrarsızlık 

değildir. Çoğu zaman gelişmiş ülkeler, iç savaşın çıkmasında adeta şeytani bir rol oynarlar. 

Çünkü çıkacak iç savaşta mutlaka kendine bir pay sağlar ve oradan bir çıkar elde ederler. 

Günümüze baktığımız iç savaş olan yerler petrol ve doğal kaynaklar bakımından oldukça 

zengindir. Tam anlamıyla ifade edersek bu bölgeler büyük devletler için önemli yerlerdir. 

Öncelikle orada bir iç karışıklık sağlayıp sonrasında da tüm kaynaklara sahip olmak büyük 

devletlerin en büyük hedefidir. Dışarıdan bakıldığında bunlar birer komplo teorisi gibi 

gözükse de tarih incelendiği zaman büyük sömürge devletleri her zaman aynı numarayı 

kullanmışlardır. Böl parçala yut. Bu taktik yüzyıllardır sömürgeci devletlerin en büyük ve en 

sinsi planıdır.  

KITA SAHANLIĞI: 

 Jeolojik olarak bakarsak bir ülkenin deniz altındaki parçasıdır. Kıta sahanlığı hem 

jeolojik olarak hem de ekonomik olarak bir devlet için oldukça önemlidir. Bir devletin 

karasularını oluşmasında etkilidir. Kıta sahanlığındaki canlı cansız ne varsa tüm işletme hakkı 

kıyı devlete aittir. Bu kavram özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır. 1958 

Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmesinde bu kıta sahanlığının detaylarına inilmiştir. Kıta 

sahanlığı bazen önemli bir uluslararası ya da bölgesel sorunlara da eşlik eder. Bazen devletler 

kıta sahanlıklarını arttırmak için diplomatik veya askeri mücadelelere girişler. Kıta sahanlığı 

yüksek olan bir ülke denizlerinden daha fazla gelir elde eder. Günümüzde kıta sahanlığı 

sorunları hala yaşanmaktadır. Çok yakın bir zamana kadar Türkiye ile Yunanistan arasında 

meydana gelen Ege sorunu en önemli kıta sahanlığı problemlerinden biridir. Bu olayda altı 

mil olan kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak isteyen bir Yunanistan vardır fakat bu Türkiye 

açısından kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Bu sorun bakıldığında basit gibi 

görünebilir fakat kesinlikle öyle değildir. Eğer bir ülke kıta sahanlığını genişletmek istiyorsa 

bu demektir ki diğer devletin sınırlarına müdahalede bulunacaktır. Bunun uluslararası alanda 

tek bir anlamı vardır; savaş. Çünkü her devletin sınırları ve karasuları o devlete aittir.  

 

   

 


