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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or 
Personal Link Name” and solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 

 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 

 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of 
the session. 

 
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 
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OPENING CEREMONY  
on 29 OCTOBER 2021 

Açılış Töreni- Saat: 10:00 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu 

Yüz yüze Stratejik Düşünce Enstitüsü-Konferans Salonu, Ankara 

Opening Ceremony Time: 10:00 am 

29 October Republic Day Celebration 

Venue 

 Conference Hall, Strategic Thinking Institute, Ankara 

 

 

 

Face to face mode: SDE’s conference hall 
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He received his bachelor's 

degree from Anadolu 

University, Faculty of Fine 
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master's degree from 

Dumlupınar University, 
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2013. Between 2010-2012, 

he worked as a lecturer at 

Dumlupınar University, 

Faculty of Fine Arts, 

Department of Animation 

and Department of Graphic 

Design. In 2013, he won the 

Redbull Doodle Art 

Competition Turkey's first 

prize and in 2014, he 

represented Turkey with his 

work in Cape Town, South 

Africa. Remzi SAN, who was 

awarded the Art Incentive 

Award by Anadolu University 

in 2017, won the third prize 

in the "Illnesses with Visuals-

2019" competition organized 

by İnönü University in 2019. 

Since 2013, he has been 

working as a research 

assistant at Anadolu 

University, Faculty of Fine 

Arts, Department of 

Animation. 
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 “Children of war-torn countries tell” 

Moderator: Assoc. Prof. Güray Alpar 

 

 



 

  

 
Date: 29.10.2021  

Ankara Time: 13.00-15.00 
PANEL SESSION- FACE TO FACE  

 MODERATOR 

Assist. Prof. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI 
Giresun University (Turkey) Black Sea Strategic Research and 

Application Center (KARASAM) 

 

TIME  

 

PAPER & SPEAKER INFORMATION  

 

 

 

 

10  Minutes 

 

INTERNATIONAL REFLECTIONS OF MIGRATION AND ASYLUM 

AFTER THE WARS OF SYRIA AND AFGHANISTAN 

Lect. Dr. Gökberk DURMAZ  

Res. Assist. Özdem ALTUN  

Res. Assist. Rumeysa KIVRAK 
Ankara Social Sciences University (Turkey) 

Institute of Strategic Thinking (SDE) (Turkey) 

 

 

 

 

 

10  Minutes 

 

EXCHANGE OF PRISONER OF WAR AGREEMENTS’S FEATURES IN 

REGIONAL CONFLICTS 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ 

Aslı Nur ÇANAKÇI 
Ufuk University (Turkey) 

Ankara Yildirim Beyazit University (Turkey) 

 

 

 

 

10  Minutes 

 

PSYCHOLOGICAL WARFARE: 

AN EVALUATION FROM THE SECOND WORLD WAR TO THE PRESENT 

Lect. Dr. Gökberk DURMAZ  

Res. Assist. Betül Yaren ÖZER 

Res. Assist. Berkay DEMİRBAŞ 
Ankara Social Sciences University (Turkey) 

Institute of Strategic Thinking (SDE) (Turkey) 

 

 

 

10  Minutes 

 

SAVAŞIN SOSYOLOJİSİ VE DEĞİŞEN YÜZÜ 
 

Prof. Dr. Tevfik ERDEM 

Duygu ÖZDEMİR 

Muhammet Mustafa AYDOĞAN 
Institute of Strategic Thinking (SDE) (Turkey) 

 

 

 

10  Minutes 

 

THE ROLE OF TECHNOLOGICAL SUPERIORITY IN WINNING WARS 

Assoc. Prof. Dr. Guray ALPAR 

Dajana BARUSIC 
Institute of Strategic Thinking (SDE) (Turkey) 

 

 

10  Minutes 

 

FUNDAMENTAL FACTORS OF CIVIL WAR IN ARAB STATES IN THE MIDDLE 

EAST 

Assist. Prof. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI 
Giresun University (Turkey) Black Sea Strategic Research and 

Application Center (KARASAM) 

 

 

10  Minutes 

 

 

PROMOTION OF ART OF WAR COPIES 
 

Prof. Dr. Mehmet Zahit YILDIRIM 
Kahramanmaras Sutcu Imam University (Turkey) 

 

 

10  Minutes 

 

SOME THOUGHTS ON THE WORK TITLED FENN-İ HARB 
 

Prof. Dr. Mehmet Zahit YILDIRIM 
Kahramanmaras Sutcu Imam University (Turkey) 

 

 



 

  

 
Date: 29.10.2021  

Ankara Time: 15.00-18.00 
PANEL SESSION- FACE TO FACE  

 
 MODERATOR 

Assoc. Prof. Dr. Güray ALPAR 

 

TIME  

 

PAPER & SPEAKER INFORMATION  

 

 

10  Minutes 

 

EFFECTS OF POST-2000 TRADE WARS ON THE GOVERNANCE 

UNDERSTANDINGS AND POLICIES OF COUNTRIES 

 

Prof. Dr. Abuzer PINAR 

Cennet TAŞKO 

Arslan KAYA 

Medipol University (Turkey) 

Kütahya Dumlupınar University (Turkey) 

Gazi University (Turkey) 

 

 

 

10  Minutes 

 

UAV AND AUAV INFLUENCE ON WAR POLICIES: THE CASE OF THE DAGLIK 

KARABAKH WAR 

Rabia Nur ŞENLİK 

Ankara Hacı Bayram Veli University (Turkey) 

 

 

10  Minutes 

 

TREATMENT OF OTHERS IN JERUSALEM AFTER WAR: COMPARISON OF 

THE VISIONS OF HERACLIUS AND ‘UMAR IBN AL-KHATTAB 

Nihal KORKMAZ 
Institute of Strategic Thinking (SDE) (Turkey) 

 

10  Minutes 

 

THE SOCIAL REASONS BEHIND THE CRIME 

 

Dilara ÖNEŞ 

Merve KILIÇ 
Ankara Hacı Bayram Veli University (Turkey) 

 

 

10  Minutes 

 

THE ROLE OF DIPLOMATIC OBSERVATION MISSIONS IN WAR: THE CASE 

OF THE OSCE SPECIAL MONITORING MISSION IN UKRAINE 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ 

Gülnur AKA 
Ufuk University (Turkey) 

Institute of Strategic Thinking (SDE) (Turkey) 

Hacettepe University (Turkey) 

 

 

 

10  Minutes 

 

REFUGEE CHILDREN LOST IN GERMANY 

 

Abdulkadir İNALTEKİN 
Institute of Strategic Thinking (SDE) (Turkey) 

 

 

 

 

 

10  Minutes 

 

BEING A CHILD IN WAR: AFGHANISTAN 

 

Lect. Firuz FEVZİ 

Selcan BEDİRHANOĞLU 
Kabul State University (Afghanistan) 

Ankara Yildirim Beyazit University (Turkey) 

 
 
 
 



 

  

 
Date: 30.10.2021  

Ankara Time: 1000-1300 / Hall: 1 / Session: 1 
ONLINE SESSION  

 MODERATOR 

Assoc. Prof. Dr. Ergun DEMİREL 

Piri Reis University (Turkey) 

 

TIME  

 

PAPER & SPEAKER INFORMATION  

 

 

15  Minutes 

 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF MARITIME LAW IN THE PROTECTION OF 

MARITIME RIGHTS AND INTERESTS 

Assoc. Prof. Dr. Ergun DEMİREL 
Piri Reis University (Turkey) 

 

 

 

15  Minutes 

 

MILITARY FAMILIES AND THE NEED FOR SOCIAL WORK 

Filiz ER 

Prof. Dr. Veli DUYAN 
Ankara University 

 

 

15  Minutes 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOLDIERS AND SOCIOLOGY: AN EARLY 
CASE FROM 1930S TURKEY 

Dr. Barış ATEŞ 
National Defense University  (Turkey) 

 

 

15  Minutes 

 

ABUSING THE FREE USE OF THE OPEN SEAS PRINCIPLE 

Assoc. Prof. Dr. Ergun DEMİREL 
Piri Reis University (Turkey) 

 

 

15  Minutes 

 

IMPORTANT WAR PAINTINGS IN THE EUROPEAN RENAISSANCE PERIOD 

 

Assoc. Prof. Dr. Sibel ALMELEK İŞMAN 
Can ÇOBANOĞLU 

Dokuz Eylul University (Turkey) 

 

 

 

15  Minutes 

 

A HISTORICAL AND ETHICAL APPROACH TO THE RULES OF 

INTERNATIONAL WAR IN REFERENCE TO ARMED POWER WITH THE 

DOCTORY OF JUST WAR 

Assist. Prof. Dr. Gamze ÖZBEK GÜVEN 

Dr. Özgür KUŞ 
Malatya Turgut Ozal University (Turkey) 

University of Health Sciences (Turkey) 

 

 

 

 

15  Minutes 

 

THE REASON FOR THE ENERGY WARS AND THE ENERGY SOURCES USED 

IN THE WAR ARE  ‘’FOSSIL FUELS” 

Ali SÜNGÜ 

Istanbul Aydin University (Turkey) 

 

 

 

15  Minutes 

THE IMPORTANCE OF DEFENSE LINES IN THE POLICY OF TSARIST RUSSIA 

TO INTENTED TO TURKISTAN (CENTRAL ASIA) and KAZAK JUZ (ORDA) 

 

Prof. Dr. Orhan DOĞAN  

Assoc. Prof. Dr. Aysel ERDOĞAN 
Kahramanmaras Sutcu Imam University (Turkey) 

Osmaniye Korkut Ata University (Turkey) 

 

15  Minutes 

KAZAKH PEOPLE’S STRUGGLE FOR INDEPENDENCE AGAINST THE 

KALMYK INVASION: EBU’L- HAYIR HAN AND ANRAKAY VICTORY 

  

Prof. Dr. Orhan DOĞAN 
Kahramanmaras Sutcu Imam University (Turkey) 

  



 

  

Date: 30.10.2021  
Ankara Time: 1000-1300 / Hall: 2 / Session: 1 

ONLINE SESSION  
 MODERATOR 

Assoc. Prof. Dr. Recep TEK 
Nevsehir Haci Bektas Veli University (Turkey) 

 

TIME  

 

PAPER & SPEAKER INFORMATION  

 

 

15  Minutes 

 

WAR AND WOMEN: AN ASSESSMENT OF WOMEN’S VICTIMS DURING WAR 

Assist. Prof. Dr. Aslıhan IĞDIR AKARAS 
Igdir University (Turkey) 

 

 

 

15  Minutes 

 

THE SOCIAL REASONS BEHIND THE CRIME 

 

Dilara ÖNEŞ 

Merve KILIÇ 
Ankara Hacı Bayram Veli University (Turkey) 

 

 

15  Minutes 

 

ARISTOTLE AND HIS JUST WAR THEORY AS THE GENEALOGY OF THE 

LOGIC OF WAR CONCERNING AMERICAN IMPERIALISM 

Res. Assist. Musa AZAK 
Inonu University (Turkey) 

 

 

15  Minutes 

 

THE CHANGING REPRESANTATION OF WAR IN THE ART OF PHOTOGRAPHY 

Lect. Ahmet Sait YILDIZ 

Akdeniz University (Turkey) 

 

 

 

 

15  Minutes 

 

WAR AND HUMAN BEING IN AKHLÂQ-I ‘ALÂ’Î 

 

 

Res. Assist. Dr. Seda ENSARİOĞLU 

Bursa Uludag University (Turkey) 

 

 

 

 

15  Minutes 

 

CHILD AND MIGRATION IN “WHEN HITLER STOLE PINK RABBIT” 

 

Res. Assist. Bilge GÜLMEZ 
Erzincan Binali Yıldırım University (Turkey) 

 

 

 

15  Minutes 

 

ESTABLISHMENT OF THE RED CROSS AND RED CRESCENT 

ORGANIZATIONS AFTER THE BATTLE OF SOLFERINO 

Prof. Dr. H. Kadircan KESKINBORA 

Assist. Prof. Dr. Fuat INCE 

Bahcesehir University, Department of History of Medicine and Ethics (Turkey) 

Suleyman Demirel University,  Department of History of Medicine and Ethics 

(Turkey) 
 

 

15  Minutes 

 

THE UNOFFICIAL HISTORY OF WARS: LAMENTS 

Assoc. Prof. Dr. Recep TEK  
Nevsehir Haci Bektas Veli University (Turkey) 

 

 

 

 

 



 

  

Date: 30.10.2021 

Ankara Time: 1000-1300 / Hall: 3 / Session: 1 

ONLINE SESSION 

 MODERATOR 

Assist. Prof. Dr. Eren GÜNDÜZ 
Bursa Uludag University (Turkey) 

 

TIME  

 

PAPER & SPEAKER INFORMATION  

 

 

15  Minutes 

 

 

CINEMA AND PROPAGANDA: “BİR MİLLET UYANIYOR” (1966) VE “AYLA” 

(2017) UNDERSTANDING THE NATION STATE THROUGH THE FILMS 

 

Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ 

Melek KURŞUN 

Balikesir University (Turkey) 

 

 

 

 

15  Minutes 

 

SAYING GOOD MORNING TO THE CHILDREN OF WAR IN HATAY 

 

Vahit HÜYÜK 

Mustafa DURAN 

Hatay Karlısu Social Sciences High School (Turkey) 

 

 

 

15  Minutes 

 

THE CONCEPT OF WAR THE DRAWING OFF REFUGE CHILDREN 

 

Dr. Raziye PEKŞEN AKÇA 

Kayseri University (Turkey) 

 

 

15  Minutes 

 

THE PROTECTION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN ARMED 

CONFLICT 

Assist. Prof. Dr. Cansu ATILGAN PAZVANTOĞLU 

Eskisehir Osmangazi University (Turkey) 

 

 

15  Minutes 

 

IS WAR THE BASIS OF INTERNATIONAL RELATIONS ACCORDING TO 

ISLAMIC LAW? A REVIEW IN THE CONTEXT OF MAQĀSID AL-SHARIA 

THEORY 

Assist. Prof. Dr. Eren GÜNDÜZ 
Bursa Uludag University (Turkey) 

 

 

 

15  Minutes 

 

TURKEY’S HEALTH SERVICES SUPPORT FOR ISLAND TURKS IN THE 

PERIOD OF DISORDER AND CHAOS IN CYPRUS 

Assist. Prof. Dr. Fuat INCE 

Prof. Dr. H. Kadircan KESKINBORA 

Suleyman Demirel University,  Department of History of Medicine and Ethics 

(Turkey) 

Bahcesehir University,  Department of History of Medicine and Ethics (Turkey) 

 

 

 

15  Minutes 

 

THE SECOND KARABAKH WAR IN AZERBAIJAN: MEMORIAL DAY, VICTORY 

DAY, THE KHARIBULBUL SYMBOL OF VICTORY AND MILITARY TROPHY 

PARK 

Aygun AMANALIYEVA 

Azerbaijan National Academy of Sciences (Azerbaijan) 

 

 

 

10  Minutes 

 

RESULTS AND LAWFULL FEATURES OF DIPLOMATIC 

APOLOGIES BY STATES WHICH COMMITTED WAR CRIMES 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ 

Gülnur BALCI 
Ufuk University (Turkey) 

Institute of Strategic Thinking (SDE) (Turkey) 

 

 



 

  

Date: 30.10.2021  
Ankara Time: 1000-1300 / Hall: 4 / Session: 1 

ONLINE SESSION  
  

 MODERATOR 

Assoc. Prof. Dr. Monica GAROIU 
University of Tennessee-Chattanooga, (USA) 

 

TIME  

 

PAPER & SPEAKER INFORMATION  

 

 

 

15  Minutes 

 

WAR: AN UNSUITABLE OPTION 

Assist. Prof. Dr. Ghanshyam BARMAN 

Uka Tarsadia University (India) 

 

15  Minutes 

 

THE REALITY OF CBRN IN WAR DISASTERS 

Assist. Prof. Dr. Sevil CENGİZ 
Gumushane University (Turkey) 

 

 

15  Minutes 

 

WAR AND JUSTICE IN PLATO’S REPUBLIC 
 

Assist. Prof. Dr. M. Osman ÇATI 
Muğla Sıtkı Koçman University (Turkey) 

 

15  Minutes 

 

STATUS QUO EVALUATIONS: A MULTI-DIMENSIONAL FRAMEWORK 
 

Res. Assist. Dr. Volkan KALENDER 

Dumlupinar University 

 

15  Minutes 

 

GLOBAL DEFENDERS’ POLICY OPTIONS WHEN FACED WITH GLOBAL 

CHALLENGERS: THE US-CHINA CASE 
 

Res. Assist. Dr. Volkan KALENDER 
Dumlupinar University 

 

 

 

15  Minutes 

 

WITNESSING WORLD WAR II: THE LABOR CAMP EXPERIENCE IN ROBERT 

ANTELME’S THE HUMAN RACE 

Assoc. Prof. Dr. Monica GAROIU 

University of Tennessee-Chattanooga, (USA) 

 

 

15  Minutes 

 

LAY PARTICIPATION IN WAR CRIMES TRIALS 
 

Ali ZANDAGTAEI 
University of Szeged  (Hungary) 

 

 

15  Minutes 

 

THE ORIGINS OF THE JUST WAR TRADITION IN PLATO’S REPUBLIC 

Assist. Prof. Dr. M. Osman ÇATI 
Muğla Sıtkı Koçman University (Turkey) 

 

 

15  Minutes 

 

TREATMENT OF OTHERS IN JERUSALEM AFTER WAR: COMPARISON OF 

THE VISIONS OF HERACLIUS AND ‘UMAR IBN AL-KHATTAB 

Nihal KORKMAZ 
Institute of Strategic Thinking (SDE) (Turkey) 

 

 

 

 

 



 

  

Date: 30.10.2021  
Ankara Time: 1300-1600 / Hall: 1 / Session: 2 

ONLINE SESSION 
  

 MODERATOR 

Assist. Prof. Dr. Mustafa ERÇAKICA 
Bahçeşehir Cyprus University (TRNC) 

 

TIME  

 

PAPER & SPEAKER INFORMATION  

 

 

 

15  Minutes 

 

REFLECTIONS ON THE ACTIVITY OF MERCENARIES IN THE CONTEXT OF 

WORLD SECURITY 

 

Dr. Vera MACOVEI 

Criminal Investigation Officer National Anticorruption Center (Moldova) 

 

 

 

15  Minutes 

 

THE COMPARISION OF UNITED NATIONS AND EUROPEAN UNION 

PEACEKEEPING OPEATIONS: AN EVALUATION UNDER THE LAW OF ARMED 

CONFLICTS 

Assist. Prof. Dr. Mustafa ERÇAKICA 
Bahçeşehir Cyprus University (TRNC) 

 

 

15  Minutes 

 

A CRITICAL STUDY OF WESTERN AGENDA IN THE PERSPECTIVE OF 

CULTURAL WAR 

Rehana KANWAL 

National College of Business Administration and Economics (Pakistan) 

 

15  Minutes 

 

RECOGNITION OF UNITED ROMANIA BEYOND ITS FRONTIERS AFTER THE FIRST 

WORLD WAR – STATEMENTS ABOUT THE ROMANIAN CULTURAL IDENTITY 

Dr. Gabriela BOANGIU 

Romanian Academy (Romania) 

 

15  Minutes 

 

FUNDAMENTALS OF SNIPER TACTICS 
 

Tokar Andrei 
Dnepropetrovsk State University (Ukraine) 

 

 

15  Minutes 

 

NEOLIBERAL ZIONISM: ISRAELI ECONOMIC REFORMS AND THE CONFLICT 

WITH PALESTINE (1996-1999) 

Prof. Dr. Karina Stange CALANDRIN 
Unesp - São Paulo State University (Brazil-Israel) 

 

 

15  Minutes 

 

THE MISSING PICTURES IN THE VIETNAM WAR AS PART OF DEGA 

GENOCIDE 

Y Bhim Nie 
Activist (USA) 

 

15  Minutes 

 

IRANIAN MILITARY JOURNALISM IN THE FIRST PAHLAVI PERIOD 
 

Assoc. Prof. Dr. Mohammad Jafar CHAMANKAR 
Urmia University (Iran) 

 

 

15  Minutes 

 

REASONS FOR FAILURE OF THE LEAGUE OF NATIONS TO PREVENT WORLD 

WAR II: LESSONS FOR THE FUTURE 

Mohammad ALIPOUR 
University of Szeged  (Hungary) 

 

 

 

 

 



 

  

 

Date: 30.10.2021  
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Sergi İsmi: FANTASTİK SAVAŞÇI KARAKTER ARKETİPLERİ 

Özgeçmiş 

TR: Arş. Gör. Remzi SAN 

2010 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Bölümü’nde lisans, 

2013 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalında 

yüksek lisans derecelerini almıştır. 2010-2012 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Çizgi Film Anasanat Dalı’nda öğretim elemanı olarak 

görev yapmıştır. 2013 yılında Redbull Karalama Sanatı Yarışması Türkiye birinciliğini 

kazanarak 2014 yılında Güney Afrika, Cape Town’da eseri ile Türkiye’yi temsil etmiştir. 

2017 yılında Anadolu Üniversitesi tarafından Sanat Teşvik Ödülü’ne layık görülen Remzi 

SAN, 2019 yılında İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen “Görsellerle Hastalıklar-2019” 

yarışmasında üçüncülük ödülü kazanmıştır. 2013 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev 

yapmaktadır. 

EN: Res. Asst. Remzi SAN 

He received his bachelor's degree from Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Department 

of Animation in 2010, and his master's degree from Dumlupınar University, Institute of Social 

Sciences, Department of Graphics in 2013. Between 2010-2012, he worked as a lecturer at 

Dumlupınar University, Faculty of Fine Arts, Department of Animation and Department of 

Graphic Design. In 2013, he won the Redbull Doodle Art Competition Turkey's first prize and 

in 2014, he represented Turkey with his work in Cape Town, South Africa. Remzi SAN, who 

was awarded the Art Incentive Award by Anadolu University in 2017, won the third prize in 

the "Illnesses with Visuals-2019" competition organized by İnönü University in 2019. Since 

2013, he has been working as a research assistant at Anadolu University, Faculty of Fine Arts, 

Department of Animation. 

Eserler, e-posta da yer alan ayrı bir klasör ile gönderilmiştir. İsimler, görsel adlarında 

yazılmıştır. 

Eser Künye Bilgileri 

 Eser İsmi Ölçü Teknik Yıl 

1 Absolute horror 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2020 

2 Aggression 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2020 

3 Assailant 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2020 

4 Attacking 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2020 

5 Consternation 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

6 Cruel 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

7 Culprit 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2020 

8 Devote oneself to 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2020 

9 Doubt 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2020 

10 Expectance 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2020 

11 Experienced negotiator 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 
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12 In the war 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

13 In to the night 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

14 Injured 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2020 

15 Look forward to hope 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2020 

16 Looking forward 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

17 Make a dash 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

18 Mediator 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

19 Old warrior 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

20 Retreat 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

21 Self esteem 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

22 Shooter 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

23 Surmise 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

24 Target 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

25 Unmerciful 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2020 

26 Vehement 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

27 Victory horn 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2020 

28 Victory 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

29 Vile 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

30 Waiting for attack 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

31 Waiting 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

32 War cry 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

33 Wounded 29,7 * 42 cm Karışık Teknik (Lavi ve Dijital Boyama) 2021 

 

Not: Eserler liste sırasındaki gibi aşağıda yer almaktadır. 
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AÇIK DENİZLERİN SERBEST KULLANIMI İLKESİNİN SUİİSTİMAL EDİLMESİ 

ABUSING THE FREEDOM OF SEAS 
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ÖZET 

Deniz Hukukunun en önemli kuralı “açık denizlerin serbest kullanımını” sağlamaktır. Normal 

şartlarda her gemi bayrağını taşıdığı ülkenin hükümranlık sahası kabul edilmekte ve bu ülke 

dışında hiçbir ülke bu gemiye müdahale hakkına sahip bulunmamaktadır. Birleşmiş Milletler 

III. Deniz Hukuku Sözleşmesi ile buna istisna getirmiş olup; bayrak devleti haricinde ülkelere

de “korsanlık, köle ticareti, uyuşturucu ticareti, yasadışı yayın” hallerinde açık denizlerde 

müdahale yetkisi tanımıştır.  

Uluslararası Sözleşmeler ve bazı BM Güvenlik Konseyi kararları ile bayrak ülkesi dışında 

kalan ülkelere başka bayraklı gemilere bunun dışındaki durumlarda da müdahale hakları veren 

düzenlemeler yapılmıştır.  Gerek Anlaşmalar Hukukunda ve gerekse Deniz Hukukunda 

muhatap hükümran devletlerdir. Buna rağmen bu kapsamda yapılan muhtelif harekâta hiçbir 

hükümranlık hakkı bulunmayan siyasi veya askeri ittifaklara görevler verilmiştir. 1993‟te 

Somali‟ye, 1991 ve 2001‟de Irak, 2011 ve 2016‟de Suriye‟ye, 2012 ve 2016 da Libya‟ya 

yapılan operasyonlarda suni olarak tesis edilen “ittifaklar/koalisyonlar” ile müdahaleler 

gerçekleşmiştir. Bu ittifaklar katılanların siyasi, ekonomik menfaatlerine uygun olarak 

harekâtı yönlendirmeye çalıştıkları bir gerçektir.  Bunun da ötesinde Denizde Seyir Güvenliği 

amaçlı Yasadışı Faaliyetlerin Önlenmesi (SUA) gibi anlaşmaların da amacından uzaklaşarak 

uygulandığı görülmektedir.  

Birleşmiş Milletler Antlaşması ülkeler arası barış ve güvenliğin himayesi görevini Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)‟ ne vermiştir. BMGK Barışı Destekleme ve Koruma 

görevini icra ederken Genel Sekreterin atadığı bir Özel Temsilci nezaretinde BM‟ bünyesinde 

ilgili tüm BM kuruluşlarından oluşan bir Harekât Merkezi oluşturulmakta, müdahale edilen 

bölgede de aynı yapıda bir saha organizasyonu kurulmaktadır. Operasyon tamamen BMGK‟ 
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nin siyasi denetiminde yapıldığı durumlarda dahi bazı ülkelerin bu harekâtı kendi amaçlarına 

uygun olarak kullandığı da gözlenmektedir.  

 

Bu çalışmanın amacı Uluslararası Sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 

uygulanırken “Açık denizlerin serbest kullanımı ilkesinin” suiistimal edilmesine mâni olacak 

tedbirleri araştırmak ve önerilerde bulunmaktır.  

 

Bu çalışmanın milli menfaatlerimizin korunması için ülkemizin bu konuda alması gereken 

önlemleri belirlenmesine yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 

 

Anahtar Kelimler: Denizlerin Serbest Kullanımı; Yasadışı Faaliyetlerin Önlenmesi, Denizde 

Seyir Güvenliği; Birleşmiş Milletler Operasyonları 

 

ABSTRACT 

 

The most important rule of the Law of the Sea is to ensure "free use of the open seas". Under 

normal conditions, every ship is considered the sovereignty area of the country it flies, and no 

country other than this country has the right to interfere with this ship. III. It has brought an 

exception to this with the United Nations Law of Sea Convention; In addition to the flag state, 

it has also given other countries the authority to intervene in the high seas in cases of “piracy, 

slave trade, drug trade, illegal broadcasting”. 

With the International Conventions and some UN Security Council resolutions provides the 

rights of intervention to other flagged ships countries other than the flag country. Both the 

Law of Treaties and the Law of the Sea addresses only the sovereign states. Nevertheless, 

political, or military alliances, which do not have any sovereign rights, were assigned duties 

to various operations conducted within this scope. Interventions were made with "alliances / 

coalitions" that were artificially established in the operations in Somalia in 1993, Iraq in 1991 

and 2001, Syria in 2011 and 2016, and Libya in 2012 and 2016. It is a fact that the 

participants of these alliances try to direct the operation in accordance with their political and 

economic interests. Moreover, it is seen that agreements such as the Suppression of Illegal 

Activities for Maritime Safety (SUA) are implemented by deviating from their purpose. 
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United Nations Security Council (UNSC) has the duty of protecting peace and security 

between countries in according to the United Nations Treaty. While the UNSC is carrying out 

its Peace Support and Protection mission, an “Operation Centre” is established under the 

supervision of a Special Representative appointed by the Secretary General, and a field 

organization is established in the same structure in the region where the intervention is made. 

Even when the operation is completely under the political control of the UNSC, it is observed 

that some countries use the operation for their own purposes. 

 

The purpose of this study is to investigate and make recommendations to prevent the abuse of 

the "principle of free use of open seas" while implementing the International Conventions and 

the United Nations Security Council. 

 

It is considered that this study will be useful in determining the measures that our country 

should take in this regard to protect our national interests. 

 

Key Words: Free Use of the Open Seas; Prevention of Illegal Activities, Navigation Safety at 

Sea; United Nations Operations 

 

 

AÇIK DENİZLERİN SERBEST KULLANIMI İLKESİNİN SUİİSTİMAL EDİLMESİ 

 

1. İNCELEME  

Denizlerin özgürlüğü (Freedem of Seas) 
1
uluslararası hukukta ve denizcilikte bir ilkedir. 

Okyanuslarda seyretme özgürlüğünü vurgular. Bu ilke denizlerde yapılan savaşın da bu ilkeyi 

ihlaline onay vermiyor. Bu özgürlük sadece şartların gerekli kılması halinde bir uluslararası 

anlaşmaya dayanılarak ihlal edilebilir. 

 

Denizlerin Özgürlüğü ilkesi ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın Birinci Dünya Savaşı 

sırasında önerdiği on dört husustan biriydi (National Defence University, 1999). Woodrow 

ABD Kongresinde yaptığı konuşmada denizlerin özgürlüğü ilkesini söyle tanımlamıştır; 

“Uluslararası sözleşmelerin uygulanması için uluslararası eylemlerle denizlerin tamamen veya 

                                                       
1 Latince: mare liberum, Literatürde:  free sea 
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kısmen kapatılabileceği durumlar dışında, barışta ve savaşta, karasuları dışında denizlerde 

mutlak seyrüsefer serbestisi”. 

 

1.1. Açık Denizler Kavramı  

 

Açık Denizler Kavramı 

1958 Cenevre Sözleşmesinin 1‟inci maddesi açık denizleri, “denizin iç sular ya da 

karasularına ait olmayan bütün diğer parçaları” olarak tanımlar.  III. Birleşmiş Milletler Deniz 

Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) ise açık deniz alanının hangi deniz alanlarını içerdiğini 

belirtmeden yalnızca uygulanacak kurallar açısından bu alanı belirleme yoluna gitmiştir. Bu 

çerçevede açık denizler “iç sular, karasuları, takımada devletlerinin takımada suları dışında 

kalan” deniz alanlarıdır. Açık deniz bu özelliği ile hiçbir devletin ülkesine girmeyen 

uluslararası bir deniz alanını oluşturmaktadır. Kıyısı olsun olmasın tüm devletlerin 

yararlanmasına açık olup, buradaki temel ilke serbestliktir. 

 

Denizlerin Serbestliği ilkesi 

Serbestlik ilkesi, barış zamanında, özellikle deniz ulaşımı, açık deniz üzerindeki hava 

sahasında hava ulaşımı, balıkçılık ve canlı kaynakların avlanması, bilimsel araştırma, kablo ve 

boru döşeme ile bu alanda yapay ada ya da tesisler kurma konularında bütün devletlerin- 

denize kıyısı olsun olmasın-eşit koşullarda yararlanabileceğini öngörmektedir. Herhangi bir 

devletin denizaltıları da açık denizlerde su altından seyretme hakkına sahiptirler. 

 

Her ne kadar açık deniz hiçbir devletin egemenliğinde bulunmuyorsa da iki konuda 

devletlerin yetkilerini bu alanda kullanması gerekli olabilmektedir. Özellikle gemilerde 

yönetsel ve yargısal yetkiler bakımından açık denizde herhangi bir boşluk doğmasını önlemek 

açısından; 

 

            - Her devletin kendi gemileri üzerinde açık denizlerde dahi yetkili olduğu kabul 

edilmektedir. Buna "bayrak yasası" denilmektedir. Bir devletin uyruğunda bulunan açık 

denizdeki gemi üzerinde ortaya çıkacak her türlü olayın bayrak devletinin ülkesinde olmuş 

gibi ve bayrak devletinin yasalarına göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylece, açık 
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denizde seyreden bir gemi üzerinde ceza, yönetim ve hukuk davalarına konu olacak her eylem 

ya da işlem bayrak devletinin tekelci yetkisi altında bulunmaktadır. 

 

 - Devletlerin açık denizlerde sahip oldukları ikinci yetki ise izleme hakkıdır (hot 

pursuit). Buna göre bir yabancı gemi bir kıyı devletinin egemen yetkiler kullandığı sularda 

yasalara aykırı davrandıktan sonra açık denize kaçarsa bu kıyı devletinin kamu hizmetindeki 

devlet gemileriyle söz konusu gemiyi açık denizde de izleyerek gerekli yasal işlemleri yapma 

yetkisi vardır. BMDHS „den önce izleme hakkı sadece iç sular, karasuları, bitişik bölgede 

işlenen suçlar bakımından geçerliyken, bu sözleşme sonrası kıta sahanlığı, münhasır 

ekonomik bölge ve bu bölge içinde kurulu tesisler etrafındaki güvenlik bölgesi içinde işlenen 

suçları da kapsamak üzere genişletilmiştir. İzleme hakkının kullanılabilmesi için birkaç koşul 

bulunması gereklidir; 

 

 - İlk olarak yabancı geminin henüz kıyı devletinin egemenlik alanına giren “iç sular, 

karasuları veya takımada suları dahilindeyken” izlenmeye başlanılmış olması gereklidir. Kıyı 

devletinin “bitişik bölgede ve münhasır ekonomik bölgede” bulunan bir yabancı gemiyi 

izlemesi de ancak yabancı geminin bu deniz alanlarıyla ilgili yasaları çiğnemesi halinde söz 

konusu olabilir. Bir başka deyişle yabancı geminin iç sular veya karasularıyla ilgili olarak 

bitişik bölgede veya münhasır ekonomik bölgede bulunduğu sırada izlenmeye başlanması 

mümkün değildir. 

 

 -  İkinci koşul, suçu işleyen yabancı gemiye suçu işlediği deniz alanında iken, onun 

tarafından görülebilir ya da işitilebilir bir biçimde dur emrinin verilmesi gereğidir. 

 

 - Üçüncü koşul ise izlemenin kesintisiz olmasıdır. Kesilme sis, fırtına gibi tabii 

nedenlerle olabileceği gibi izlenen geminin bir başka ülkenin karasularına girmesi ile de 

olabilir. 

 

 - Dördüncü koşul izlemenin, izleyen kıyı devletinin ya savaş gemileri ya askeri 

uçakları ya da izlemeye yetkili kamu hizmeti ile görevli oldukları işaretlerle belirtilen devlet 

gemileri ve uçaklarıyla yapılmasıdır. 
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 İzlenen geminin açık denizde durdurulması, kimliğinin incelenmesi ve gerekirse kıyı 

devletinin bir limana götürülerek yargılanması imkânı vardır. Ancak tüm bu durumların 

gerçekleşmesi halinde bayrak devletinin derhal haberdar edilmesi gereklidir. 

  

Çatma ve Kaza durumunda yargı yetkisinin kullanılması  

 

Açık denizlerde meydana gelen farklı bayrak altındaki gemilerin çatma ve kazaları dolayısı ile 

hangi ülke yargı yetkisinin kullanılacağı açık değildir.  

 

Açık denizde çatmanın önlenmesi için devletler çok taraflı antlaşmalar yapmışlardır. 

Bunlardan önemlileri arasında Denizde Can ve Mal Emniyetinin Korunmasına Dair 

Uluslararası Sözleşme (SOLAS 74), 1948 tarihinde Londra'da imzalanan Çatışmayı Önleme 

Tüzüğü ve 1960 da imzalanan Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Koruma Sözleşmesinin 

eki Çatışmayı Önleme Tüzüğü bulunmaktadır. Günümüzde konuyu düzenleyen en temel 

antlaşma 1977'de yürürlüğe giren Denizde Çatışmayı Önleyici Uluslararası Kurallar 

Sözleşmesidir (COLREG). Ayrıca 1952 yılında  imzalanan Brüksel Sözleşmesi (1952) ile” 

Çatma ve Diğer Deniz Seyrüseferi Olaylarından Doğan Ceza Davalarında Salahiyet” konusu 

düzenlenmiştir  

 

“Ceza ve hukuk davalarında salahiyet hakkında” 1952 tarihli Brüksel Sözleşmesi. (1952 a ve 

1952b) açık denizlerdeki çatma olaylarında ceza ve disiplin konusundaki yetkinin bayrak 

devletine ait olduğunu kabul etmiştir. 1958 Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi 

de bu konuda ya geminin bayrak devletinin ya da olayın sorumlusu kişilerin uyruğunda 

bulunduğu devletin yetkili olacağını kabul etmiş, 1982 B. M. Deniz Hukuku Sözleşmesinin 

97. Maddesi ile bu kural benimsenmiştir. Ancak yine aynı sözleşmenin 92. maddesinde 

Bayrak Devletine tanınmış münhasır yargı yetkisinin mutlak olmadığı belirtilmiştir.   

Sözleşmenin 108, 109, 110 uncu maddelerinde bayrak devletinin yanı sıra diğer devletlere de 

değişik derece ve açılarda tanınmış olan yargı ve yürütmeye ilişkin adli uygulamalar yer 

almaktadır. Bu hukuki uygulamalar “suç ile ilgili dört” ve “gemilerin milliyeti ile ilgili iki” 

durumu kapsamaktadır (Bernaerts,1998). 

 

İstisnai Haller 

Page 6



                                                                                                                        

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES     
29-30 October 2021 / Ankara, TURKEY  / Institute of Strategic Thinking 

  

 
 

Bu hükümler arasında yalnızca iki temel prensip, genel uygulama alanı bulmaktadır.  

-      Bunlardan biri Deniz haydutluğu, yasadışı uyuşturucu ticareti ve yetkisiz yayın (radyo ve 

televizyon) ile ilgili suçların önlenmesi için ülkelerin iş birliğine gitmesi istenmekte; diğer 

taraftan köle taşımacılığının önlenmesi konusunda ise böyle bir iş birliği beklenmemektedir.  

-     İkinci olarak, savaş gemileri ve diğer hükümet hizmetinde olan gemiler ile uçaklar 

korsanlığa, köle ticaretine veya yetkisiz yayına karıştığı şüphelenilen yabancı gemilere 

durdurma ve ziyaret (Right to visit) yetkisine sahiptirler. Hükümet vasıtaları, milliyeti 

olmayan gemilere (bir veya iki devletin bayrağı altında seyreden gemilerin durumunda önem 

taşır) ve başka bir ülkenin bayrağını taşısalar veya hiç göstermeseler dahi (gerçekte de bu 

konu bayrak ülkesinin yargı meselesidir) görünürde hükümet gemisi ile aynı milliyete sahip 

olan gemilere de durdurma ve ziyaret yetkisine sahiptirler.  

             

 Yasadışı uyuşturucu ticaretine karışan gemi vakalarında, yargı yetkisi tartışılmaz bayrak 

devletindedir. Ancak bayrak devleti, gerektiğinde gemiye adam çıkarma dahil diğer devletten 

[bu sözleşmeyi imzalamış ülkeden] iş birliği talebinde bulunabilir. Bu konuda 1988 yılında 

Uyuşturucu Kaçakçılığının önlenmesine dair bir konvansiyon imzalanmıştır. Ancak Türkiye 

hukuki nedenlerle önce bu konvansiyona taraf olmamış daha sonra 1998 yılında sözleşmeye 

taraf olmuştur. (Not: 1993 yılında yaşanan Kısmetim gemisi olayında Türkiye bu 

konvansiyona atıf yaparak Panama hükümetinden yetki istemiş ancak konvansiyona taraf 

olmadığı için bu talebi reddedilmiştir. Türkiye buna rağmen müdahaleyi gerçekleştirmiştir.)            

 

Diğer devletlere yabancı gemiler üzerine tanınan „Durdurma ve Ziyaret yetkisi” Deniz 

haydutluğu, köle ticareti vb. şüpheli faaliyetlerin varlığı durumları ile sınırlandırılmıştır. 

Ayrıca bu müdahalenin “Tam olarak yetkili kılınmış hükümet vasıtaları tarafından” yapılması 

şartı da getirilmiştir.  

 

Tam olarak yetkili kılınmış hükümet vasıtaları da yabancı bayraklı bir gemiye yanaştığında 

(boarding) yapan gemi, gerekli dokümanların kontrolü ile geminin üzerindeki bayrağı taşıma 

hakkı olup olmadığını gerçekleyebilir, ancak şüphe devam ederse daha derin bir araştırma 

başlatılabilir.  
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Deniz haydutluğu ve yetkisiz yayın konusunda diğer ülkenin hakları önemli bir miktar 

genişletilmiş durumdadır. Deniz haydutluğu tanımı, haydut ve kurban olmak üzere en az iki 

geminin olaya karışmasını kabulüne dayanır. Böylece daha önceleri deniz haydutluğu olarak 

görünen gemi kaçırma vakaları bu kapsamın dışında tutulmaktadır. Deniz haydutluğu her 

ülkenin resmi vasıtalarının (gemi, uçak, helikopter vb.) zapt ve işlenen suça dahil cezaların 

tatbik edileceği adli yetkinin tamamıyla kullanılmasını ön gören istisnai bir durumdur. Diğer 

taraftan yetkisiz yayın konusunda tutuklama ve zapt faaliyetleri bu yayın nedeniyle etkilenmiş 

devletler tarafından icra edilebilir. 

 

1.2. Açık Denizler kavramında istisnalar 

 

Münhasır Ekonomik Bölge 

Kıyı devletinin karasularında ve bitişik bölgedeki yargı yetkisi açık bir şekilde tanımlanmış 

olmasına rağmen, denizlerin de bir kısmını içeren münhasır ekonomik bölgede sadece bazı 

özel yetkiler tanınmıştır. 

 

 1982 Konvansiyonunda münhasır ekonomik bölge kavramı ve özel rejimi hakkında 

maddeler (Madde 55, 56, 58 ve 60) oluşturulmuştur. Bu maddeler ile Münhasır ekonomik 

bölgede devletler ekonomik anlamda bazı haklar verilmiş olduğu görülmektedirler. Kıyı 

devletine Münhasır Ekonomik Bölgede; 

 -  Su içinde, toprakta ve toprak altında bulunan biyolojik kaynaklar ve maden 

kaynaklarının kullanımı. 

            -  Bölgede kaynakları kullanmanın yanı sıra onları korumak için münhasır yargı 

yetkisi kullanımı. 

            -   Bu bölge üzerinde yapay adalar, tesisler inşa etme ve münhasır ekonomik bölgede 

çalışma hakkı. 

 

 Kıyı devletlerinin münhasır ekonomik bölgedeki hakları üçüncü ülkelerin “balık 

avlama haklarının tanınmasından” bu yana münhasır olmaktan çıkmıştır. Burada söz konusu 

olan denize kıyısı olmayan fakat bir kıyı ülkesi ile aynı bölgede bulunan ülkelerdir.  BMDHS 

madde 69/4'e göre "kıyısı olmayan devletler münhasır ekonomik bölgede faaliyette 

bulunurken sahildar devletin balıkçılar topluluğuna zararlı etkileri ve uyrukları bölgede 
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genellikle balık avlayan devletlerin ekonomik düzensizliklerini asgari düzeye indirme 

zorunluluğunu göz önünde bulundurulması ölçüsünde gerçekleşecektir." 

 

 Münhasır ekonomik bölgede kıyısı olsun olmasın her devletin serbest seyrüsefer, 

denizaltı kullanma, kablo, boru döşeme ve bölge üzerinden serbest uçuş hakkı vardır. Tüm 

ülkelerin ayrıca uluslararası hukuka aykırı olmamak üzere her türlü faaliyette bulunma hakları 

da bulunmaktadır.  

 

 Kıta Sahanlığı 

 

Kıta sahanlığının ön ve yan sınırlarının saptanmasında ilk hüküm 1958 Cenevre Kıta 

Sahanlığı Sözleşmesinin 6. maddesidir. Buna göre kıyıdaş devletler aralarında yapacakları 

antlaşmayla sınırlamayı gerçekleştirirler. Ancak böyle bir antlaşma yapılamamış ve özel bir 

durum da söz konusu değilse eşit uzaklık esası geçerli olacaktır. Bu kuralın tatmin edici 

olmaması nedeniyle 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 83. maddesi 

getirilmiştir. Buna göre: 

 "Sahilleri bitişik veya karşı karşıya olan devletler bakımından sınırlama hakka uygun bir 

çözüm yaratacak şekilde, uluslararası hukuka uygun olarak antlaşma ile yapılacaktır." 

 

 Kıyı devletinin kıta sahanlığı üzerinde sahip olduğu haklar yalnızca doğal kaynaklardan 

yararlanılması amacına yöneliktir. Kıyı devleti bu alan üzerinde doğal kaynakların 

araştırılması ve işletilmesi konusunda haklara sahiptir ve bu haklarını kullanırken kıta 

sahanlığı üzerine yapay adalar, tesisler ve araçlar yerleştirmek, yerleştirilmesine izin vermek 

yetkisine sahiptir. Bu gibi tesislerin kıta sahanlığına yerleştirilmesi durumunda kıyı devletinin 

bunlar üzerinde yönetsel ve yargısal yetkileri geçerli olmakta ve kıyı devleti tesisler 

çevresinde 500 metreye varan güvenlik kordonları kurabilmektedir. 

 

Kıyı devletine kıta sahanlığı üzerinde tanınan ekonomik faydalanma ve işletme hakları kıta 

sahanlığının üzerinde bulunan deniz ve hava sahasının hukuki statüsünü değiştirmez. Şöyle ki 

kıta sahanlığının üzerindeki deniz alanı açık deniz statüsüne sahipse, açık deniz rejimi tüm 

koşullarıyla geçerli olmaya devam edecektir. Kıta sahanlığı devleti haklarını kullanırken 

üçüncü devletlerin kıta sahanlığı üzerindeki deniz alanlarında mevcut haklarına saygı 
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göstermekle yükümlüdür. Üçüncü devletler de bir devletin kıta sahanlığı üzerinde, o devletin 

isteklerini gözetmek kaydıyla kablo, petrol ve gaz boruları döşeme hakkına sahiptirler. 

 

2. ARAŞTIRMA METODU 

Deniz Hukukunun en önemli ilkesi Açık Denizlerin Serbestliğidir. Son zamanlarda ülkelerin 

deniz alaka ve menfaatlerinde önemli ihtilaflar ortaya çıkmakta ve pek çok ülke Açık 

Denizlerin Serbestliği ilkesine ters düşecek uygulamalar yapmaktadır. Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyinin bazı ucu açık kararları suiistimal edilerek bu ilke yıpratılmaktadır. 

 

Bu araştırmanın amacı bazı ülkelerin kendi siyasi amaçları için Açık Denizlerin Serbestliği 

ilkesinin yıpratılmasına yönelik çabalarını belirlemek ve buna karşı alınması gereken 

önlemleri ortaya koymaktır.  

 

Bu çalışmada açık denizlerin serbestliği ile ilgili uluslararası hukuk kurallarını incelenecek, 

bilahare bir vaka çalışması ile bu ilkenin yıpratılmasını değerlendirilecek, bilahare bu ilkenin 

suiistimali çabalarını önlenmek üzere alınabilecek tedbirleri ortaya çıkarmaktır.  

 

3. İNCELEME 

 

3.1. BM Deniz Hukuku Sözleşmeleri 

 

Deniz Hukuku ile ilgili olarak BM 3 konferans düzenlemiştir. Bunlardan I incisi 1958 

Cenevre Deniz Hukuku Konferansıdır. Bunun sonucu 4 sözleşme (Karasuları ve Bitişik 

Bölge, Kıta Sahanlığı, Açık Deniz Sözleşmesi ile Balıkçılık ve Açık Deniz Canlı 

Kaynaklarının Korunması) mevcuttur. II. Deniz Hukuku Konferansı başarısızlıkla bitmiştir. 

1982 yılında imzalanan III. Deniz Hukuku Konferansı sonucunda BM Deniz Hukuku 

Sözleşmesi (BMDHS) imzalanmış ancak 1995 yılında yürürlüğe girmiştir.  

Burada dikkate alınacak husus şudur; 

- 1958‟den 1995‟e kadar yapılmış uygulamalar I. Deniz Hukuku Konferansında 

imzalanan sözleşmelerine göre yapılmış olup, III. BMDHS‟ ye göre yorumlanamaz. Yani 

Türkiye‟nin 1973 yılında Ege ve Akdeniz‟de TPAO ya verdiği ruhsat sahaları tartışılamaz 
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- 1958‟den 1995‟e kadar yapılan Uluslararası Mahkeme kararları tamamen yenilenmiş 

olan III.BMDHS ile ilgili konularda mehaz olarak kullanılamaz. 

 

3.3. Uluslararası Anlaşmalar Hukuku 

  

Bir anlaşmanın uluslararası anlaşma olarak kabul edilebilmesi için o anlaşmanın Birleşmiş 

Milletler Genel Sekreterliğine bildirilmesi ve sekreterlikçe kütüğe yazılması (tescili) ve 

yayınlanması gereklidir. Birleşmiş Milletler Örgütü (BMÖ) Anlaşmasının 102. Maddesine 

göre “Genel Sekreterliğine gönderilip tescil edilmemiş bir anlaşma bu örgütün hiçbir organı 

önünde öne sürülemez”. Bu anlaşmaların geçerli olması için anlaşmanın çekince koymaya 

izin vermesi gereklidir. Çünkü her devletin uluslararası anlaşmalara Çekince koyma hakkı 

vardır. 

Keza uluslararası bir anlaşmanın geçerli olabilmesi için o ülkenin anayasasına göre yetkili 

makamlarca onaylanması gerekmektedir ki genel uygulamada bu onayı veren yasama 

organları olmuştur. Nitekim T.C. Anayasasında (1982) bu prensip aynen kabul edilmiştir. 

 

Bu çerçevede BMGK Kararlarına da çekince konulabilecektir. Nitekim uygulamada İran, 

Kuzey Kore BMGK kararlarına çekinceler koymuşlardır.   Uluslararası Anlaşmaların 

geçerliliği için ön şart yasal yetkililerce yapılmış olması şarttır. Uluslararası anlaşmalar ancak 

devletler arasında imzalanabilir ve bunların imzalamasıyla yürürlüğe girerler (Viyana 

Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, 1969). Uluslararası kuruluşların Uluslararası Anlaşma 

yapma veya bunlara müdahil olma yetkisi yoktur (IISS/Oxford,2001).  Devlet statüsünde 

olmayan ne NATO‟nun ne de Avrupa Birliğinin, ülkeler arasındaki Münhasır Ekonomik 

Bölge, Kıta sahanlığı, Deniz Yan Hududu gibi alanlarla ilgili anlaşmalara taraf olma veya 

müdahil olma yetkisi yoktur. 

 

BM komutası altında yapılan harekât haricinde, devlet olmayan ne NATO‟nun ne de Avrupa 

Birliğinin BMGK karalarını uygulaması da hukuka aykırıdır. Bu tip eylemler o kuruluşun 

kendi siyasi ve ekonomik hedeflerine ulaşmak için bir yasal olmayan eylem kabul edilmelidir. 

 

3.4. Açık Denizlerin Serbestliği İlkesinin kullanımı 
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Açık Denizlerin Serbestliği İlkesi deniz hukukunun olmazsa olmazıdır. Karasuları dışında 

kalan denizler “açık deniz” dir. Tüm milletlerin bu açık denizleri serbestçe kullanma hakkı 

vardır. Hatta devletin hükümranlık alanı karasuları dahi zararsız geçiş ile seyir imkanını 

kısıtlayamaz.  

 

Bununda ötesinde devletlerin açık denizlerde araştırma, kablo döşeme ve tatbikat yapma 

hakları vardır. Devletler bu haklarını NAVTEX denilen denizcilere yollanan bir bildirim yaparak 

kullanırlar. Her ülke açık denizlerde NAVTEX ilan etmeye hak sahibidir, Cibuti gelip 

Akdeniz eğitim tatbikat yapmak için NAVTEX yayınlayabilir. Ancak NAVTEX hükümranlık 

sahası tesis etmek amaçlarıyla bir politik enstrüman olarak kullanılamaz.  

 

BM III. Deniz Hukuku Sözleşmesinin 89. maddesi: " Açık denizler üzerinde egemenlik 

iddiaları geçersizdir. Hiçbir devlet geçerli bir şekilde açık denizin herhangi bir parçası 

üzerinde egemenliğine tabi tutmaya kalkamaz", 78 maddesi ise: "kıyı devletinin kıta sahanlığı 

üzerindeki hakları veya bu sular üzerindeki hava sahasının hukuki statüsünü etkilemez". 

 

3.5. Özel bir Vaka İncelemesi (M/V ROSELİNE-A) 

. 

22 Kasım 2020 sabah saatlerinde, AB liderliğindeki IRİNİ Operasyonu'nda taktik 

komutasında görev yapan Federal Alman bayraklı Hamburg firkateyni, Libya‟ya intikaldeki 

ARKAS firmasına ait Türk bayraklı M/V ROSELİNE-A konteyner gemisi gemisine silahlı 

müdahalede bulunmuştur. Bu müdahale havadan helikopterle silahlı askerleri (Sualtı Taarruz 

Timi) ticaret gemisine çıkması ile gerçekleşmiş, gemi personeli esir alınmış (tutuklanmış) 

mürettebat zorla devre dışı bırakılmış, 16 saat (1745‟ den ertesi gün 0938‟e kadar) süreyle 

gemi aranmıştır. Arama sonucunda gemide hiçbir şey bulunamamıştır. 

 Durum değerlendirildiğinde; 

- M/V ROSALINE-A Bingazi/Libya sahilinin 150 mil açığında olup, uluslararası sularda 

seyretmekteydi. 

- Gemi İstanbul‟dan Libya‟daki meşru hükümet kontrolündeki MİSRATA limanına gitmek 

üzere yola çıkmıştır. Libya'ya gıda ve boya malzemeleri taşımakta olup gerek Konşimentosu 

ve gerekse Yük Manifestosu doğrudur. Taşınan mallarla ilgili hiçbir yasaklama mevcut 

değildir. 
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-  Gemi kaptanının iş birliği içinde olmasına ve gemide BM kararlarına aykırı bir kaçak 

malzeme bulunmadığını ibra etmesine rağmen personel darp edilerek arama 

gerçekleştirmiştir. 

- Açık denizlerde seyreden bir ticaret gemisine çıkma koşulları uluslararası hukuka göre 

düzenlenir. Yabancı ticaret gemilerine, kölelik, korsanlık, yasadışı radyo yayıncılığına 

karışmadıkları sürece açık deniz alanlarında müdahaleye edilemez. Bu Türkiye‟nin egemenlik 

haklarına müdahaledir.  

- Ticaret gemileri ancak BM Antlaşmasının Bölüm VII‟si kapsamında kabul edilen kararlar 

veya BM Güvenlik Konseyi kararlarında sağlanan özel koşullar çerçevesinde denetime tabii 

olabilirler. 22 Kasım 2020 tarihi itibarıyla geçerli bir BM Güvenlik Konseyi kararı da mevcut 

değildir.  

- BMGK kararı kapsamında verilen yetki gereği hareket etiğini ileri süren AB ve Almanya 

daha sonra da SUA anlaşmasını mazeret olarak göstermiştir. Ortada SUA anlaşmasının 

uygulanmasını gerektirecek hiçbir eylem yoktur. Keza bu anlaşmanın uygulanabilmesi için 

makul gerekçe ve kesin istihbarat gereklidir. Bu iki koşuldan hiçbiri gerçekleşmeden Alman 

firkateyni HAMBURG, ROSELİNE- A gemisine gemiye müdahale edilmiştir.  

- Makul gerekçeler” araştırma yapan devlete belirli bir takdir hakkı bırakabilirken, bu konuda 

müspet olgular bulunması gerekir. F. Almanya hükümeti bu konuda nasıl bir istihbarata sahip 

olduğunu, şüphenin gerekçesini açıklayamamıştır. Ayrıca bu konuda Türk hükümetine hiçbir 

bilgi de vermemiştir.  Bu açıkça SUA anlaşmasının ihlali ve art niyetin göstergesidir.  

- Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) göre Uluslararası hukukun muhatabı 

devletlerdir. Avrupa Birliğinin uluslararası hukuk açısından hiçbir yetkisi yoktur. Buna 

rağmen AB de yetkisiz bir şekilde Türkiye‟yi muhatap almıştır.  

- Diğer taraftan, 2292 sayılı BMGK Kararı uyarınca, aramaya çıkmaya niyetlenen devletin 

(AB muhatap değildir), gemiye çıkmadan ve aramadan önce bayrak devletinin iznini almak 

için iyi niyetle çaba göstermeleri gerekmektedir. Bayrak devleti yanıt vermese veya 

reddederse gemiye müdahale mümkün değildir. Bu da 2292 sayılı BMGK Kararı uyarınca 

müdahalenin gerekçesiz olduğuna ve kurallara uyulmadığına delalet eder.  

- F. Almanya askerlerinin gemideki personele yaptıkları davranış (tutuklama, elleri bağlama, 

enterne etme vs.) insanlık dışıdır. 

 

Olayla ilgili bildirimler incelendiğinde; 
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- EUNAVFORMED yaptığı açıklamada; BMGK kararları doğrultusunda, iyi niyetli gayretle 

bayrak devletinin onayının talep edildiği, cevap alınamayınca denetim için gemiye çıkıldığı, 

bayrak devletinin yetki vermeyi reddetmesi üzerine faaliyete son verildiğini belirtmiştir. 

Dış İşleri Bakanlığı‟nı yaptığı açıklamada; Uluslararası sularda ticari gemilere müdahale 

edilebilmesi için bayrak devletinin rızasının alınmasının esas olduğunu, Libya silah 

ambargosuna dair BMGK kararlarının bu yükümlülüğü ortadan kaldırmadığını belirtmiştir. 

Öncelikle EUNAVFORMED bir devleti temsil etmemektedir. Bu açıklamanın F. 

ALMANYA devleti tarafından yapılması gerekirdi.   

- Türk Millî Savunma Bakanlığı tarafından daha detaylı olarak yapılan açıklamada ise; 

ROSELINA A gemisinde arama yapılmak üzere 12.30 da izin talep edildiği, 17.44 de “izin 

verilmediğinin” bildirildiği, buna rağmen 18.00 de arama timinin gemiye çıkarak denetime 

başladığı ve ertesi gün 09.30 da gemiden ayrıldığı belirtilmiştir. Öncelikle böyle hayati bir 

konuda talep yapan devletin makul şüphe ve sağlam istihbaratı Türkiye‟ye bildirmesi 

gerekirdi. Türkiye‟nin talebi reddetmesi üzerine yapılan operasyon gayri meşrudur. 

-  Akdeniz‟de günlük gemi trafik hacmı 1000 gemi civarındadır (Şekil 1) (Marine Trafik, 

2021). AB‟nin yürüttüğü IRINI operasyonu süresince 4 gemiye operasyon yaptığı ve bunlarda 

3‟ünün Türk Bayraklı, dördüncüsünün de Türk sahipli ama yabancı bir bayrak taşıdığı 

görülmektedir. Bu operasyonlardan hiçbir sonuç alınamamıştır.  

 

 

 

Şekil 1: Akdeniz‟de günlük gemi trafik hacmı (Kaynak: Marine Traffic, 2021) 
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-  Deniz hukukunda denizlerin serbestliği ilkesine göre barışta hiçbir ülkenin bir gemisine 

bayrak devletinin onayı olmadan çıkılamaz. 

 

F. Almanya hükümeti hem BMGK kararını hem de SUA Anlaşmasındaki bir açığı kullanarak 

müdahalede bulunmuştur. Gece süresi içerisinde yapılan bu talep de usule aykırıdır. Bir 

devletin yargı yetkisini talep etmek çok ciddi bir taleptir, üst düzeyde yetki kullanımını 

gerektirir.” Biz talep ettik, 4 saat bekledik cevap gelmedi ve müdahale ettik” denilmesi SUA 

anlaşmasının suiistimalidir.  Ayrıca egemenlik haklarına ilişkin bir talepte makul şüpheler ve 

kesin istihbaratın muhataba bildirilmesi gerekmektedir. F. Almanya bunu yapmamıştır. 

Türk hükümetinin buna karşılık yapması gereken; 

- BMGK‟ ne başvurularak hem BMGK kararı hem de SUA Anlaşmasının suiistimali olan bu 

olayın kapsamlı olarak soruşturmasını istemek, 

- İleride de SUA Anlaşmasının suiistimaline yol açabilecek bu tip olayların önlenmesine mani 

olmak üzere SUA Anlaşmasının “bildirimlerle ilgili kısmına” rezervasyon koymak ve hatta 

bu anlaşmadan çekilmektir. 

- İlk çıkacak fırsatta misli ile mukabele yolları aranmalıdır.  

  

Her fiilin hukukta bir karşılığı vardır. Hiçbir devlet açık denizlerde başka bir devletin 

gemisini durdurup arayamaz. Arar ise bunun maddi ve manevi olarak tazmini gerekir. Yolu 

kesilen, tacize uğrayan bayrağını taşıyan geminin haklarını korumak için ilgili şirketin AİHM‟ 

ne giderek tazminat talebinde bulunmalıdır. 

 

Bu olayda AB’nin rolünün sorgulanması 

 

Devletler Hukukunun muhatabı devletlerdir. Bu husus Viyana Sözleşmesinin (1969) 1. 

Maddesinde “Bu sözleşme, Devletler arasındaki anlaşmalara uygulanabilir” şeklinde açıkça 

belirtilmiştir. Devletlerin hak, yetki ve sorumlulukları anlaşmalarla belirlenmiştir. Herhangi 

bir ihtilaf durumunda da muhatap bir devlet olacaktır. Nitekim II: Dünya Savaşı sonunda 

Mihver İttifakı değil Japonya ve Almanya yargılanmıştır. BM ve unsurlarının devletler 

hukukundaki yeri de Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile belirlenmiştir (Treaties and Alliances 

of the World, 1974) . Bunun dışında kalan askeri, ekonomik, politik, kültürel alanlardaki 
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kuruluşlar bir devlet değildir. Bunların egemenlik hakları yoktur. Yaptırımları ve iddiaları 

sadece üyelerini bağlar, diğer devletleri bağlamaz. AB Deniz Sahası, NATO Hava Sahası, 

Varşova Paktı Toprakları gibi ifadeler devletler hukuku açısından bir anlam ifade etmez.  

 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi muhtelif zamanlarda kendi denetiminde Barışı Koruma 

ve Tesis etme amaçlı askeri operasyonlar düzenlemiştir. BM‟ in kendi askeri gücü 

olmadığından zaman zaman devletlerden ve bir komuta altında toplanmış askeri ittifaklardan 

yardım isteyebilir.  

 

Ancak bu operasyon BM Genel Sekreteri tarafından atanmış bir Siyasi Temsilci denetiminde 

yapılır. Bu siyasi temsilciye bağlı bir Harekât Merkezi kurulur ve bu merkezde Askeri, Sivil-

Politik, İnsan Hakları, Siyasi, Ekonomik Yapılandırma, İnsani Yardım üniteleri tesis edilir. 

Bu Harekât Merkezi kontrolünde çalışmak üzere ihtilaf bölgesinden sorumlu bir BM Yerel 

Siyasi Temsilcisi atanır. Bu da o bölgede kurulan bir Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi ile 

operasyonu sevk ve idare eder.  BM‟ye askeri güç veren ülke veya askeri ittifaklar bağımsız 

hareket edemez ancak bu BM Yerel Siyasi Temsilcisi talimatlarına göre hareket ederler 

(Strategic Assessment, 1991). 

 

BMGK kararlarını uygulaması devletlere verilmiştir. BM bu kararları uygulatırken bir 

uluslararası ittifaka görev vermeye kar verir ise mutlaka yukarda anlatılan siyasi-askeri 

yapının kurulması gerekmektedir. Libya ile ilgili BM Güvenlik Konseyi'nin 2292 (2016) ve 

2526 (2020) sayılı kararlarında muhatap devletlerdir ve herhangi bir askeri veya siyasi ittifaka 

uygulama yetkisi verilmemiştir. Bu itibarla AB‟nin askeri güç teşkil ederek IRINI 

Operasyonu başlatması uluslararası anlaşmalara aykırıdır.  

 

Somali‟nin karasuları içinde ve açıklarında meydana gelen deniz haydutluğu vakaları 

karşısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‟nin çağrısına uyarak ve/ya kendi 

inisiyatifini kullanarak Somali devletinin verdiği izne dayanarak deniz haydutluğu ile 

mücadele eden ülkeler olmuştur. 

Bu amaçla yürütülen eşgüdümlü operasyonların en başta gelenler NATO tarafından yürütülen 

Okyanus Kalkanı (Ocean Shield), Avrupa Birliği tarafından yürütülen Atalanta ve ABD 

öncülüğünde yürütülen Birleşik Görev Kuvveti (Combined Task Force) 151 operasyonlarıdır. 
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Birleşik Görev Kuvveti operasyonlarında Türkiye de donanmasıyla ve askeri personeliyle 

katılmaktadır. Ancak burada BM in atadığı bir Siyasi Temsilci yoktur ve devletler değil, 

ittifaklar tarafından yürütülen operasyonlar uluslararası hukuka aykırıdır.  

 

1958 tarihli Açık Denizler Sözleşmesi ve BMDHS korsanlık ve deniz haydutluğunun tanımı 

yapılmıştır (Türkiye her iki sözleşmeye de taraf değildir). Açılmıştır. 

Birleşmiş Milletler Enformasyon Servisi tarafından yayınlanan çeviriye göre “aşağıda sayılan 

fiillerden herhangi biri deniz haydutluğunu teşkil eder.  

- Bir özel geminin veya bir özel uçağın mürettebatı veya yolcuları tarafından: 

i) Açık denizde, bir gemiye veya kaçağa veya bunlardaki kişi veya mallara karşı; 

ii) Hiçbir devletin yetkisine tabi olmayan bir yerde, bir gemiye veya uçağa, kişilere veya 

mallara karşı, kişisel amaçlarla işlenen her türlü yasa dışı şiddet veya alıkoyma veya yağma 

fiili; 

- Gemiye veya uçağa deniz haydudu gemi veya uçak niteliğini veren olaylara ait bilgisi olmak 

kaydıyla bir geminin veya bir uçağın kullanılmasına isteyerek katılma fiili; 

-  Yukarıdaki fıkralarında tanımlanan fiillerin işlenmesini teşvik eden veya bunları 

kolaylaştırmak üzere işlenen her fiil” 

 

Deniz Haydutluğu   suçunun dört unsuru vardır: Açık sularda meydana gelmek, Şiddet 

içermek, En az iki geminin söz konusu olması, kamusal/toplumsal değil özel amaç güdülmesi 

(Sterio, 2009).  Bu maddeler ışığında F. Almanya firkateyninin yaptığı eylem deniz 

haydutluğudur.  

 

Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Gerçekleştirilen Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine dair 

Sözleşmenin irdelenmesi  

Türkiye 1992‟de yürürlüğe giren Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Gerçekleştirilen Yasadışı 

Eylemlerin Önlenmesine dair Sözleşme (1988)‟ye taraftır. İşin enteresan tarafı en fazla bu tip 

olayın meydana geldiği Somali, Eritre ve Etiyopya‟nın bu sözleşmeye taraf değildir.  Ancak 

bu sözleşmede denizde terör suçlarını kapsayarak deniz haydutluğu tanımını aştığı ileri 

sürülmektedir (Bayıllıoğlu, 2019). Ayrıca bu sözleşmede açık sular ile kara suları arasında bir 

ayrım yapılmamaktadır (Middelburg, 2011).  
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BMGK Kararlarının İrdelenmesi 

BM Güvenlik Konseyi 26 Şubat 2011 tarihinde aldığı 1970 sayılı kararı ile, üye ülkelerin 

Libya‟ya direkt veya endirekt silah, cephane satış ve transferini önlemek için her türlü tedbiri 

almasını, bu amaçla ülke bayrağını taşıyan gemi ve uçakların kullanılmasının engellemesini, 

karar altına almıştır. 

 

BM Güvenlik Konseyi 14 Haziran 2016 tarih ve 2296 sayılı kararı ile; bu tarihten itibaren 12 

ay süreyle (bu karar daha sonra günümüze kadar 12 şer aylık sürelerle uzatılmıştır) üye 

ülkelerin kendi başlarına veya bölgesel organizasyonlar içinde, Libya Ulusal Mutabakat 

Hükümeti ile koordineli olarak, Libya yaklaşma sularında, silah taşıdığı ile ilgili yeterli 

gerekçe (makul şüphe) bulunan gemileri denetlemek için yetkilendirildiğini bildirmiştir. Bu 

kararın uygulanmasına yönelik olarak aşağıdaki prensipleri koymuştur:  

- Üye ülkelerin bu denetime başlamadan önce geminin bayrak devletinin onayını almak için 

iyi niyetli çaba göstermesi gerektiğini, 

-Bu denetimlerde olabildiğince uluslararası insan hakları hukukuna uyulmasını, seyir 

serbestliği ilkesinin gereksiz ihlal edilmemesini veya gereksiz gecikmeye neden olunmamasını, 

seyir emniyetine zarar verilmemesini, 

-Bu kararla verilen yetkilerin, açık denizlerde bayrak devletinin gemi üzerindeki münhasır 

yargı yetkisi genel prensibini etkilemeyeceğini ve uluslararası örf adet hukuku tesis etmeye 

yönelik olmadığını, garanti altına almıştır. 

 

BMGK kararında ciddi bir hata yapılarak uluslararası hukukta bir devlet olarak tanınmayan 

“bölgesel organizasyonlara” da bir yetki vermiştir. En azından bunun hangi kuruluşlar olduğu 

tanımlanmalı idi. Ayrıca bu operasyonlarda BM‟nin rolünün ne olduğu tanımlanmalı idi. F. 

Almanya‟nın yukarda arz edilen bu üç kuraldan hiçbirine uymadığı da aşikardır.  

 

Bu karadan sonra Almanya ve BM in Müşterek Başkanlığında 19 Ocak 2020 tarihinde 

toplanan Berlin Konferansına aralarında Türkiye‟nin de olduğu 12 ülke katılmış ve 

konumuzla ilgili olarak aşağıdaki karaları almıştır.  

-Libya‟daki istikrarsızlığın, dış güçlerin müdahalesinin, grupların kontrolsüz silahlanmasının, 

uluslararası güvenliğe tehdit teşkil ettiği, ayrıca silahlı gruplar ve terörist örgütler için faaliyet 

alanı oluşturduğu, 
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-Libya‟nın iç işlerine müdahale edilmeyeceği ve silahlı çatışmaya taraf olunmayacağı ve tüm 

uluslararası aktörlere de bunun tavsiye edildiği, 

-Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde bir silah 

ambargosu başlatılacağı, karar altına alınmıştır. 

 

Bu konferansta alınan kararlara istinaden, 31 Mart 2020 tarihinde AB Dış İlişkiler 

Komiserliği, Libya Silah Ambargosunun kontrol edilmesi amacıyla IRINI operasyonunun 

başlatılmasına karar vermiş ve 4 Mayıs 2020 tarihinde kurulan EUNAVFORMED IRINI 

Deniz Görev Kuvveti Libya yaklaşma sularında deniz ve hava araçları ile uydular 

kullanılarak, silah taşıdığından şüphe edilen gemilerin denetlenmesine başlamıştır.   

 

Öncelikle bu bir BMGK kararı değildir. İmzacı 12 ülkeyi davet etmeden AB‟nin bir askeri 

operasyon başlatması makul görülemez. Burada da ucu açık bir şekilde verilen yetki ile 

AB‟nin bir askeri operasyon başlatması ve hatta anlaşmanın taraflarından Türkiye‟yi hedef 

alması normal değildir. Bunun altında BM‟lerin barışı koruma yetkisinden çok AB‟nin kendi 

politikasına hizmet edilmeğe çalışıldığı inkâr edilemez.  

 

 “Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme (SUA 

88), ile sözleşmeye 2005 yılında eklenen protokolünde yer alan “bir ticaret gemisine diğer 

ülke savaş gemisi personelinin denetim amaçlı çıkması” konusu değerlendirildiğinde: 

- Taraf devletler bu sözleşme kapsamındaki hukuka aykırı faaliyetleri önlemek ve bastırmak 

için mümkün olan en üst düzeyde iş birliği yapacaklar ve bu madde uyarınca yapılacak 

taleplere olabildiğince çabuk cevap vereceklerdir, 

- Bir ticaret gemisinde denetim yapılması için bayrak devletinden bu yönde bir talepte 

bulunulduğunda, bayrak devleti bu talebi kabul veya reddedebilir, ancak istekte bulunan taraf 

talebine 4 saat içinde bir cevap alamazsa, gemiye çıkma, arama yapma ve personeli sorgulama 

yetkisine sahiptir. 

Bu maddeleri bir arada mütalaa etmek gerekir. “Olabildiğince çabuk cevap vereceklerdir” 

ibaresi ile “4 saat içinde bir cevap alamazsa, gemiye çıkma, arama yapma ve personeli 

sorgulama yetkisine sahiptir” hükümleri birbiriyle uyum halinde değildir. Bir devlete ait 

Page 19



                                                                                                                        

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES     
29-30 October 2021 / Ankara, TURKEY  / Institute of Strategic Thinking 

  

 
 

egemenlik hakkını devri ile ilgili bir konuda 4 saatle sınırlandırılması da makul değildir. Kaldı 

ki böyle ciddi bir talebin mutlaka makul bir şüphe ve ciddi bir istihbaratı kapsaması gerekir.  

F: Alman firkateyni 22 Kasım 2020 gemi kaptanının açık muvafakat vermediği halde M/V ı 

saat 17:45‟ten ertesi gün saat 10:00 sularına kadar 16 saat devam eden müdahale esnasında 

halde, personelin rızaları hilafına hürriyetleri silahla tahdit edilmiş, personel yaşam alanlarına 

girilmiş, tüm gemide arama yapılmıştır. Sırf varış limanından hareketle gemi üzerinde arama 

yapılması makul şüphe olamayacağı gibi Türkiye Cumhuriyeti‟nin ancak ve ancak iznine 

bağlıdır. Uluslararası sularda gerçekleşen eylem Açık Deniz Serbestliği İlkesine aykırılık 

teşkil ettiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti‟nin bağımsızlığına ve hükümranlık alanına da bir 

müdahaledir. Türk bandıralı geminin anlamı şudur: Bayrak Devleti! Yani gemimiz Türk 

devletinin yönetsel ve yargısal yetkisine tabidir! Dolayısıyla bu yasadışı arama devletin 

toprağına saldırı anlamına gelmektedir. 

4. TARTIŞMA 

a. Organizasyon: 

Bir faaliyetin düzgün yürütülebilmesi için en önemli unsur uygun bir organizasyonun 

kurulmasıdır. 

Deniz alaka ve menfaatleri Dışişleri, Ulaştırma, Ticaret, Tarım (Balıkçılık), Milli Savunma 

(Genelkurmay Başkanlığı), Turizm, İçişleri (Sahil Güvenlik Komutanlığı) ve Adalet 

bakanlıklarını doğrudan ilgilendiren, milli güvenliğimizle ilgili bir konudur. Devlet 

geleneğimizde bu tip çok başlı konunun Başbakanlığa bağlı ve bir devlet bakanına bağlı bir 

müsteşarlık bünyesinde toplanması vardır. Nitekim 1981 yılında bu anlayış içerisinde 

Denizcilik Müsteşarlığı kurulmuştur. 2011 yılında Kasım 2011 tarihli mükerrer Resmî 

Gazetede yayımlanan 655 sayılı KHK ile "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

(UDHB)" kurulmuş ve Denizcilik Müsteşarlığı lağvedilerek bu bakanlığa bağlanmıştır.  

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yapılandırılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) 

kurulmuş ve denizcilikle ilgili genel müdürlükler bu bakanlığa bağlanmıştır. Halen UAB‟ nın 

14 genel müdürlüğünden sadece Denizcilik Genel Müdürlüğü doğrudan denizcilikle ilgilidir. 

Bir genel müdürlüğün 7 bakanlığı ilgilendiren denizcilik konusunda koordinasyon 
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sağlamasının güçlüğü aşikardır. Bir genel müdürlük ile “deniz alaka ve menfaatlerinin” 

korunmasının çok güç olduğu aşikârdır. 

b. Açık denizlerin serbestliği ilkesinin suiistimali 

Bu çalışmada “Açık denizlerin serbestliği” ilkesinin sürekli suiistimal edildiği ortaya 

çıkartılmıştır. Açık denizlerin serbestliği bir hükümranlık meselesidir. Bu suiistimallere 

reaksiyon gösterilmemesi halinde bu icraatın daha da artacağı ve hükümranlık haklarımıza 

halel getireceği değerlendirilmektedir. Burada BMGK‟nin suiistimale açık bazı muğlak 

kararlarının suiistimali ve SUA (Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin 

Önlenmesine Dair Sözleşme) (1988a)‟nın amacı dışında kullanılması en önemli faktörlerdir. 

Buna mani olmak için; 

- BMGK kararlarındaki suiistimale açık konular hakkında BM‟nin ayrıca uygulamaya açıklık 

getirecek bir açıklama getirmesi istenmelidir. Bu konuda yapılacak girişime bu konuda zarar 

gören ülkelerden de destek aranmalıdır. BM Örgütü bu konuda işlem yapmaması halinde 

“Türk gemilerine yapılacak işlemlerden önce Türk Hükümetinden izin talep edilmesini” 

içeren bir diplomatik nota verilmelidir.  

- Yine BM Örgütüne müracaat ile SUA Sözleşmesinin Seyir Güvenliği amacı dışında 

kullanıldığı bildirilmeli ve bu sözleşmenin suiistimaline karşı bir önlem alınmadığı takdirde 

SUA Sözleşmesinin sıkıntı yaratan maddelerinin uygulanmayacağı diplomatik nota ile 

taraflara bildirilmedir. 

- BM‟nin 1988 tarihli “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş 

Milletler Sözleşmesinde (BM 1988b) mutlak surette bayrak ülkesi müsaadesi gereklidir. SUA 

Sözleşmesinde ise 4 saatlik bir süre bekledikten sonra operasyon yapılması hususu yer 

almaktadır. Hakimiyet hakkının devri 4 saat içerisinde verilebilecek bir karar değildir. Bu 

konuda da bildirimin mutlaka mesai saatleri içerisinde yapılması ve mutlaka izin beklenmesi, 

bu konuda yapılacak talepte makul şüphenin ve güvenilir kaynağın bildirilmesi gerektiği 

diplomatik nota ile taraf ülkelere bildirilmelidir.   

c. Mukabele Stratejileri 
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Diplomatik yolların tıkanması halinde yapılması gereken mukabele metotlarının 

uygulanmasıdır. Bu uygulama caydırıcılıktan başlayıp güç kullanılmasına uzanan geniş bir 

spektrumu kapsamaktadır. Türkiye bu mukabeleyi yapacak bir coğrafi konumdadır ve bunu 

uygulama yeteneğine sahiptir. ISM (Uluslararası Emniyet Sistemi) uygulamaları yürürlüğe 

girdiğinde İtalya‟nın Türk bayraklı ve armatörü Türk olan gemilere karşı sürekli yaptırımlar 

uygulamasına karşılık Türkiye‟de İtalya‟ya karşı ayni ile mukabele etmiş, İtalya tutumunu 

değiştirmek zorunda kalmıştır. Türk Boğazlarının yaklaşma sularında mukabele etmek için 

Türkiye‟ye avantaj sağlar. Ancak şuna da dikkat çekmek gerekir; Türkiye Montrö 

Sözleşmesini tartışmaya açmamak şöşn bu tip müdahaleleri Boğazlar ve Marmara‟da değil 

Boğazların yaklaşma sularında ve kendi karasularında yapmaktadır. 

Eskiden Türk bayraklı gemilere “Kaptan Talimatı1 verilirdi. Bu talimatta müdahaleye 

uğradıklarında acilen nerelere bilgi vereceği ve gemisini nasıl savunacağı yer alırdı. Bu 

sistemin tekrar uygulanması yerinde olacaktır.  

Zaman zaman Türk bayraklı gemilere kritik bölgelerde harp gemileri ile refakat edilmesi, 

müdahale halinde güç kullanılması da bir alternatiftir.  

d. Uluslararası kuruluşların hükümranlık hakları ve BMGK Kararlarının uygulanması 

Viyana Anlaşmalar Sözleşmesinde hükümranlık haklarının sadece milletlere ait olduğunu 

açıkça belirtilmiştir. BMGK karalarının uygulanması hükümran devletlerin yetkisindedir.  Hiç 

bir askeri, siyasi ve ekonomik birliğin hükümranlık hakkı yoktur. Dolayısı ile NATO, Avrupa 

Birliği hükümranlıkla ilgili bir konuya müdahil olamaz. Bu açıdan AB‟nin IRİNİ operasyonu 

kapsamında bir ülke gemisine müdahalesi devletler hukukuna aykırıdır. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi muhtelif zamanlarda kendi denetiminde Barışı Koruma 

ve Tesis etme amaçlı askeri operasyonlar düzenlemiştir. BM‟ in kendi askeri gücü 

olmadığından zaman zaman devletlerden ve bir komuta altında toplanmış askeri ittifaklardan 

yardım isteyebilir. Ancak bu operasyon BM Genel Sekreteri tarafından atanmış bir Siyasi 

Temsilci denetiminde yapılır.  BM‟ e askeri güç veren ülke veya askeri ittifaklar bağımsız 

hareket edemez ancak bu BM Yerel Siyasi Temsilcisi talimatlarına göre hareket ederler.  
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BM Güvenlik Konseyi'nin 2292 (2016) ve 2526 (2020) sayılı kararlarında AB veya NATO‟ya 

bir yetki verilmemiş ve BMGK yönetiminde bir askeri yapı oluşturulmamıştır. Devlet niteliği 

olmayan AB hiç bir yetkisi olmadığı halde BM Güvenlik Konseyinin 2292 sayılı Kararı 

onamasıyla ilgili olarak SOPHIA Operasyonunu (2016) başlatmıştır. Keza BMGK‟ nin 2526 

(2020) sayılı kararından hemen sonra BM silah ambargosunun uygulanması amacıyla AB 

IRINI Operasyonunu (2020) askeri bir yapı kurarak.  Türk gemisine yapılan müdahaleyi 

Federal Alman gemisi yapmış ise de aslında bu operasyonun AB tarafından başlatılan IRINI 

operasyonu kapsamında AB tarafından yapıldığı aşikardır. Bu kapsamda BMGK kararlarını 

uygulama hakkı olmayan AB‟nin SOPHIA ve IRINI operasyonları devletler hukukuna 

aykırıdır. Türkiye‟nin bu konuda da AB Komisyonuna diplomatik nota vermesi ve bir daha bu 

şekilde müdahalelerin yapılmaması konusunda uyarması gerekmektedir. 

e. Uluslararası Sözleşmelerin onaylanması 

Uluslararası Sözleşmelerin onaylanması için hükümet tarafından meclise bir kanun tasarısı 

yollanması, TBMM tarafından onayı müteakip Resmî Gazetede yayınlanması gerekir. Tabi bu 

tasarı ile ilgili tüm Bakanlıkların ve ilgili kuruluşların mutabakat vermesi gerekir. 1988 

"Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesini 

onaylanmasına ilişkin kanun tasarısına Adalet Bakanlığı “Anayasanın 7 nci maddesindeki 

maddesinde yer alan “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

Bu yetki devredilemez” hükmüne istinaden, bu sözleşmenin   hükümranlık haklarına aykırı 

olduğu gerekçesi” ile karşı çıkmıştır. Bu arada sözleşmeye taraf olmadığı halde 1993 yılında 

Türkiye Akdeniz‟de Panama hükümetin iznini almadan Panama bayraklı bir gemiye 

müdahale etmiştir.  Ancak 22/11/1995 tarihli ve 4136 sayılı Kanunla (Resmî Gazete , 1995) 

bu sözleşmeyi iç hukukuna dahil etmiştir. 

Ancak son zamanlarda hükümetlerin uluslararası sözleşmeleri tam olarak incelemeden 

onaylanmak üzere TBMM‟ ye yolladığı görülmektedir. Hükümetlerin uluslararası 

sözleşmelerin özellikle Anayasamızın 7 nci maddesindeki “egemenlik devrini yasaklayan” 

hükmüne çok dikkat etmesi gerekmektedir.  

 

 

Page 23



                                                                                                                        

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES     
29-30 October 2021 / Ankara, TURKEY  / Institute of Strategic Thinking 

  

 
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Son yıllarda bazı ülkelerin deniz alaka ve menfaatlerini geliştirmek ve kendi siyasi amaçları 

için “Açık Denizlerin Serbestliği” ilkesinin yıpratılmasına yönelik çabaları mevcuttur. Bu 

çabalar BMGK‟ nin kararları ve denizlerle ilgili sözleşmelerin ucu açık kurallarından 

faydalanarak oldu bittiler (De facto) yaratma şeklinde olmaktadır. Ege ve Doğu Akdeniz‟de 

ülkemiz ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu konularda ciddi çalışmalar yaparak en azından deniz 

alaka ve menfaatlerimizi oldu bittilere karşı korumak zorundayız. Mevcut durum karşısında 

bu konuda yaptığımız tespitler ve öneriler müteakip maddelerdedir. 

a. Deniz alaka ve menfaatleri doğrudan 8 bakanlığı ilgilendiren bir hükümranlık ve milli 

güvenlik meselesidir. Devlet geleneğimizde bu tip çok başlı konunun Başbakanlığa bağlı ve 

bir devlet bakanına bağlı bir müsteşarlık bünyesinde toplanması uygulanmıştır. Ulaştırma ve 

altyapı Bakanlığı bünyesinde bir Denizcilik Genel Müdürlüğü gerek seviye ve herekse teşkilat 

yapısı içerisinde başarılı olması mümkün değildir. Deniz alaka ve menfaatlerimizin 

korunması için bağımsız bir Denizcilik Müsteşarlığının kurulması tekrar gündeme 

getirilmelidir.  

b. Bu çalışmada “Açık denizlerin serbestliği” ilkesinin sürekli suiistimal edildiği ortaya 

çıkartılmıştır. Açık denizlerin serbestliği bir hükümranlık meselesidir. Burada BMGK‟nin 

suiistimale açık bazı muğlak kararlarının suiistimali ve SUA anlaşmasının amacı dışında 

kullanılması en önemli faktörlerdir. Buna mâni olmak için; 

- BMGK kararlarındaki suiistimale açık konular hakkında BM‟nin ayrıca uygulamaya açıklık 

getirecek bir açıklama getirmesi istenmelidir. BM Örgütü bunu dikkate almaz ise ilgili 

ülkelere “Türk gemilerine yapılacak işlemlerden önce Türk Hükümetinden izin talep 

edilmesini” içeren bir diplomatik nota verilmelidir.  

- SUA Sözleşmesinin Seyir Güvenliği amacı dışında kullanıldığı görülmektedir. BM‟nin bu 

sözleşmenin suiistimaline karşı bir önlem alması talep edilmeli ve sözleşmesinin suiistimale 

açık maddelerinin uygulanmayacağı diplomatik nota ile taraflara bildirilmedir. 

- SUA Sözleşmesinde ise 4 saatlik bir süre bekledikten sonra operasyon yapılması hususu yer 

almaktadır. Hakimiyet hakkının devri 4 saat içerisinde verilebilecek bir karar değildir. Bu 
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konuda da bildirimin mutlaka mesai saatleri içerisinde yapılması ve mutlaka izin beklenmesi, 

bu konuda yapılacak talepte makul şüphenin ve güvenilir kaynağın bildirilmesi gerektiği 

diplomatik nota ile taraf ülkelere bildirilmelidir.   

c. Uluslararası ilişkilerde diplomatik yolların tıkanması halinde yapılması gereken mukabele 

uygulanmasıdır. Bu uygulama caydırıcılıktan başlayıp güç kullanılmasına uzanan geniş bir 

spektrumu kapsamaktadır. Türkiye‟nin konumu bu mukabeleyi yapmaya uygundur.  Türk 

bayraklı gemilere bir “Kaptan Talimatı” verilerek “müdahaleye uğradıklarında acilen nerelere 

bilgi vereceği ve gemisini nasıl savunacağı” belirtilmelidir. Zaman zaman Türk bayraklı 

gemilere sorunlu bölgelerde harp gemileri ile refakat edilmesi, müdahale halinde güç 

kullanılması da değerlendirilmelidir.  

d. Viyana Anlaşmalar Sözleşmesine göre hükümranlık haklarının sadece milletlere aittir.  

BMGK kararlarının uygulanması da hükümran devletlerin yetkisindedir.  Hiç bir askeri, siyasi 

ve ekonomik birliğin hükümranlık hakkı yoktur. Dolayısı ile NATO, Avrupa Birliği 

hükümranlıkla ilgili bir konuya müdahil olamaz. BMGK karalarının ancak BMGK 

şemsiyesinde uygulanacağı aşikârdır. BM komutası olmadan yapılan AB‟nin SOPHIA ve 

IRİNİ operasyonu kapsamında bir ülke gemisine müdahalesi devletler hukukuna aykırıdır. 

Türk gemisine yapılan müdahaleyi Federal Alman gemisi yapmış ise de aslında bu 

operasyonun AB tarafından başlatılan IRINI operasyonu kapsamında AB tarafından yapıldığı 

aşikardır. Türkiye‟nin bu konuda da AB Komisyonuna diplomatik nota vermesi ve bir daha bu 

şekilde müdahalelerin yapılmaması konusunda uyarması gerekmektedir. 

e. Son zamanlarda hükümetlerin uluslararası sözleşmeleri tam olarak incelemeden 

onaylanmak üzere TBMM‟ ye yolladığı görülmektedir. Hükümetlerin uluslararası 

sözleşmelerin özellikle Anayasamızın 7 nci maddesindeki “egemenlik devrini yasaklayan” 

hükmüne çok dikkat etmesi ve bunun için gerekli sistemi kurması gerekmektedir 
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ÖZET 

Denizcilik bir ülkeye ekonomik ve siyasi avantajlar sunan, uluslararası camiada prestij 

kazandıran, vatandaşlarına iş sahası sağlayan uluslararası bir faaliyet alanıdır. Bu nedenle her 

ülke kendi deniz alaka ve menfaatlerini belirlemek, bunları elde etmek için bir deniz stratejisi 

tanımlamak ve imkanları dahilinde bu stratejiyi uygulamak zorundadır. Denizcilik alanında 

yapılacak planlama ve uygulamalar yapılırken dikkate alınması gereken en önemli huşulardan 

biri Deniz Hukukudur.  

Deniz Hukuku hukuk biliminin pek çok dalını kapsayan müşekkel ve birleşik bir hukuk 

sistemidir. Deniz Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Devletler Hususi Hukuku, Ticaret 

Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Ulaştırma Hukuku, Anlaşmalar Hukuku, 

Ceza Hukuku, Çevre Hukuku ve Harp Hukuku ile yakın ilişki içindedir. İlaveten Jeoloji, 

Jeomorfoloji Jeodezi, Hidrografi, Oşinografi ve Deniz İşletmeciliği gibi bilimlerden de 

istifadeyi gerekli kılar. Bunun ötesinde Uluslararası Denizcilik Sözleşmelerini, Uluslararası 

Anlaşmaları ve hukukun temel kaynaklarından biri olan teamülleri kapsar. 

Maalesef deniz hukuku ile ilgili tartışmalarda ciddi hatalar yapıldığı görülmektedir. Konuya 

tam olarak vakıf olunmadan, sadece birkaç anlaşma üzerinden yapılan değerlendirmeler deniz 

alaka ve menfaatlerimizin sağlanması ile ilgili görüşmelerde ülkemizi zor durumda 

bırakmakta ve ileride giderilmesi zor olan hatalara neden olmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, milli menfaatlerimizin korunması için yapılan değerlendirmelerde 

doğru bir değerlendirme yapabilmek için hangi hukuksal dayanaklara dikkat etmemiz 

gerektiğini belirlemektir 

Anahtar Kelimler: Deniz Alaka ve Menfaatleri, Deniz Hukuku, Deniz Stratejisi, 

ABSTRACT 
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Maritime Business is an international field of activity that provides economic and politic 

advantages, obtains prestige in the international community as well as provides employment 

opportunity for citizens of a nation.   It is necessary to determine the maritime rights and 

interests of our country to define and implement a maritime strategy to acquire them. 

Maritime Law is one of the most important issues for planning and implementation of 

maritime strategy. 

Maritime Law is a legal system compose of many branches of science of law.  Maritime Law 

is in close relation with General International Law, Private International Law, Commercial 

Law, Maritime Commercial Law, Law of Obligations, Transportation Law, Law of Treaties, 

Criminal Law, Environmental Law and Law of War. In addition, it requires the use of 

sciences such as Geology, Geomorphology, Geodesy, Hydrography, Oceanography and 

Maritime Management. Apart from that, International Maritime Conventions and practices are 

relevant to Maritime Law as well as international custom and practices that are one of the 

main sources of law. 

Unfortunately, it is seen that serious mistakes have been made in the discussions on maritime 

law. Without fully understanding the subject, evaluations made over only a few agreements 

leave our country in a difficult situation in negotiations regarding our maritime rights and 

interests and, cause mistakes that are difficult to fix in the future. 

The aim of this study is to draw attention on legally binded issues maritime field which enable 

us to make accurate assessment of our national interests. 

 

Key Words: Maritime Rights and Interests, Law of the Sea, Maritime Strategy, National 

Interests  

 

1. GİRİŞ 

Denizcilik bir ülkeye ekonomik ve siyasi avantajlar sunan, uluslararası camiada prestij 

kazandıran, vatandaşlarına iş sahası sağlayan uluslararası bir faaliyet alanıdır. Bu nedenle her 

ülke kendi deniz alaka ve menfaatlerini belirlemek, bunları elde etmek için bir deniz stratejisi 

tanımlamak ve imkanları dahilinde bu stratejiyi uygulamak zorundadır. Denizcilik alanında 

yapılacak planlama ve uygulamalar yapılırken dikkate alınması gereken en önemli huşulardan 

biri Deniz Hukukudur. 

Uluslararası arenada deniz alaka ve menfaatlerimize ilişkin değerlendirmeler yapılırken 

mutlaka deniz hukukunun tüm veçheleri göz önüne alınmalı ve bu çerçeve içerisinde 

yorumlanmalıdır. Sağlam hukuki kaynaklara dayanmayan iddialar, tezler üzerine kurulan 

stratejilerin tatbik kabiliyeti olamayacaktır.  

Öncelikle Deniz Hukukunun pek çok hukuk dalını kapsayan müşekkel ve birleşik bir hukuk 

sistemi olduğunu belirtmekte yarar vardır. Deniz Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, 

Devletler Hususi Hukuku, Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, 
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Ulaştırma Hukuku, Anlaşmalar Hukuku ve Harp Hukukunu kapsar. İlaveten Jeoloji, 

Jeomorfoloji Jeodezi, Hidrografi, Oşinografi ve Deniz İşletmeciliği gibi bilimlerden de 

istifadeyi gerekli kılar. Bunun ötesinde Uluslararası Denizcilik Sözleşmelerini, Uluslararası 

Anlaşmaları ve hukukun temel kaynaklarından biri olan teamülleri kapsar. 

Günümüzde deniz hukuku ile ilgili tartışmalarda deniz hukukunun yukarıda arz edilen 

kompleks yapısı dikkate alınmadan maalesef sadece I. ve III Deniz Hukuku Sözleşmelerine 

dayalı yapılan değerlendirmeler yapılmaktadır.  Bu itibarla yukarda belirtilen hukuk 

kaynakları tam olarak incelemeden sadece birkaç kaynak dikkate alınarak dayanılarak yapılan 

değerlendirmeler ve bunlara istinaden yapılan strateji önerileri hatalı olacaktır.  

2. ARAŞTIRMA METODU 

!912 yılında Ege Adalarının İtalyanlar ve Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden bu yana 

Deniz alaka ve menfaatlerimizin korunması konusu ülkemizin önemli sorunlarından birisi 

haline gelmiştir. I. ve II: Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmeleri ile Kıta Sahanlığı 

kavramlarının ortaya çıkması bu konuyu daha önemli bir boyuta taşımıştır. Önce Ege Denizi 

ile başlayan tartışmalar, bölge ülkelerine ilaveten, güçlü  ülkelerin ve doğal kaynakların 

kontrolü için mücadele eden uluslararası şirketlerin de müdahil olması sonucu Doğu 

Akdeniz‟i de kapsayan çok ciddi bir sorun haline gelmiştir.  

Bu çalışmanın amacı, deniz alaka ve menfaatlerimizin korunması amacıyla yapılan 

çalışmalarda, stratejiler belirlenmesinde doğru bir değerlendirme yapabilmek için hangi 

hukuksal dayanaklara dikkat etmemiz gerektiğini belirlemektir. 

 

3. İNCELEME VE TARTIŞMA 

3.1. Deniz Alaka ve Menfaatlerimiz  

Ülkemizin uluslararası sahada en önemli sorunları çevre denizlerimizdeki deniz alaka ve 

menfaatlerimizle ilgilidir. Ülkemiz yıllardır bu konuda stratejiler üretmekte ve gerektiğinde 

caydırıcı ve hatta filli güç kullanma zorunda kalmaktadır. Bir ülkenin caydırıcılık ve güç 

kullanma politikalarının uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Hukuk 

dışına taşınan her hareket uluslararası arenada reaksiyonlara yol açar, ülkenin manevra 

sahasını kısıtlar ve hatta kazanılmış hakların kaybına yol açar.  

Gelişen teknoloji deniz altındaki kaynakların kullanılması her geçen gün için uygun şarlar 

yaratmaktadır. Bu kaynaklarla ilgili ülkeler bu kaynaklardan pay alabilmek için siyasi 

manevralar uygulamaktadır, hatta bu amaçla koalisyonlar oluşturmakta ve birlikte hareket 

etmektedirler. Başlangıçta sadece Yunanistan ile aramızdaki deniz sorunlarına, günümüzde 

Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Kıbrıs (Rum Yönetimi), ABD ve İngiltere‟de müdahil olmuştur. 

Bu arada Doğu Akdeniz‟deki tabii kaynaklara ilgi duyan uluslararası petrol şirketleri de bu 

soruna taraf olmuşlardır.   

Bu sorunlar ile ilgili tartışmalarda temel kaynak, denizlerin milletler tarafından kullanımının 

esaslarını belirleyen deniz hukukudur. Ancak ülkemizdeki deniz hukuku ile ilgili 

tartışmalarda ciddi hatalar yapıldığı görülmektedir. Konuya tam olarak vakıf olunmadan, 

sadece birkaç anlaşma üzerinden yapılan değerlendirmeler deniz alaka ve menfaatlerimizin 
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sağlanması ile ilgili görüşmelerde ülkemizi zor durumda bırakmakta ve ileride giderilmesi zor 

olan hatalara neden olabilecek bir mahiyet arz etmektedir.   

3.2. Uluslararası Anlaşma ve Hukuki Geçerliliği nedir 

Uluslararası Anlaşmaların geçerliliği için ön şart yasal yetkililerce imzalanmış olması şarttır. 

Uluslararası anlaşmalar ancak devletler arasında imzalanabilir ve bunların imzalamasıyla 

yürüklüğe girerler (1969 Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi). Uluslararası kuruluşların 

Uluslararası Anlaşma yapma veya bunlara müdahil olma yetkisi yoktur.  

Devlet statüsünde olmayan ne NATO‟nun ne de Avrupa Birliğinin, ülkeler arasındaki 

Münhasır Ekonomik Bölge, Kıta sahanlığı, Deniz Yan Hududu gibi alanlarla ilgili 

anlaşmalara taraf olma veya müdahil olma yetkisi yoktur. 

Resmen Türk-Yunan anlaşmazlıklarında taraf olduğunu belirten AB’nin deniz hukukuna 

göre anlaşmazlıklarda muhatap alınmayacağı bilinmeli ve buna göre hareket edilmelidir.  

Bir anlaşmanın uluslararası anlaşma olarak kabul edilebilmesi için o anlaşmanın Birleşmiş 

Milletler Genel Sekreterliğine bildirilmesi ve sekreterlikçe kütüğe yazılması (tescili) ve 

yayınlanması gereklidir. Birleşmiş Milletler Örgütü (BMÖ) Anlaşmasının 102. Maddesine 

göre “Genel Sekreterliğine gönderilip tescil edilmemiş bir anlaşma bu örgütün hiçbir organı 

önünde öne sürülemez”. Bu anlaşmaların geçerli olması için anlaşmanın çekince koymaya 

izin vermesi gereklidir. Çünkü her devletin uluslararası anlaşmalar çekince koyma hakkı 

vardır. 

Keza uluslararası bir anlaşmanın geçerli olabilmesi için o ülkenin anayasasına göre yetkili 

makamlarca onaylanması gerekmektedir ki genel uygulamada bu onayı veren yasama 

organları olmuştur.  

Bu noktadan hareketle Türkiye ile Libya arasında yapılan Deniz Yetki Alanları Anlaşması 

BM Genel Sekreterliğine yollanmış ve not edilmiştir. Bu anlaşma çekince koymaya açık 

değildir. Bazı ülkeler bu anlaşmaya karşı olduklarını diplomatik notalarla BM’ye 

bildirmiştir. Keza Libya Ulusal Meclisi anlaşmayı onaylanmasında da sorun vardır. Bu 

nedenlerle BM Genel Sekreterliği bu anlaşmayı tescil edip yayınlayamaz. Özetle bu 

anlaşma geçerli bir uluslararası anlaşma olarak kabul edilemez. 

3.3. Hukuki Kavramların doğru kullanımı  

Uluslararası hukukta ancak ve ancak ve ancak anlaşmalarla tespit edilen terimler ve kavramlar 

kullanılır. Deniz Yetki Alanı diye bir terim yoktur. Karasuları haricinde bir ülkenin yetki 

sahası yoktur hatta “zararsız geçiş ve uluslararası boğazların serbestliği” gibi konularda bu 

yetki dahi sınırlıdır. Anlaşmada geçen terimler, karasuları, bitişik bölge, kıta sahanlığı ve 

münhasır ekonomik bölgedir. Bunların hepsinde tüm ülkelerin hak ve ödevleri vardır. Hatta 

denize kıyısı olmayan ülkelerin dahi kıta sahanlığından çıkan değerlerden istifade hakkı 

vardır.  

Deniz Yetki Alanları Anlaşması devletler hukuku açısından karşılığı olmayan bir 

kavramdır. Bu yönüyle dahi bir anlam ifade etmeyen bu tabiri kullanmak doğru değildir.  

3.4. Açık Denizlerin Serbestliği ilkesi ve Mavi Vatan kavramı 
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III. Deniz Hukuku Sözleşmesinin 89. maddesi: " Açık denizler üzerinde egemenlik iddiaları 

geçersizdir. Hiçbir devlet geçerli bir şekilde açık denizin herhangi bir parçası üzerinde 

egemenliğine tabi tutmaya kalkamaz", 78 maddesi ise: "kıyı devletinin kıta sahanlığı 

üzerindeki hakları veya bu sular üzerindeki hava sahasının hukuki statüsünü etkilemez". 

Özetle hiçbir ülke karasuları haricinde hiçbir egemenlik hakkı öne süremez.  

3.4.1. Mavi Vatan 

Mavi vatan tabiri halkımıza deniz ve denizcilik sevgisini aşılamak için kullanılabilecek çok 

güzel bir tanımdır. Osmanlının son döneminde kullanılan «MAİ (su) VATAN» deyimi gibi 

nostaljik ve biraz da ütopik bir tanımdır. Her milletin bir denizcilik ülküsü vardır ve bu benzer 

deyimlerle desteklenmiştir. İtalyanların „Mare Nostrum (Bizim Denizimiz- Akdeniz)‟ iddiası 

buna bir örnektir. 

Amacı tamamen denizcilik ülküsünü geliştirmek olan "mavi vatan" tabirini bazı kişiler ve 

siyasiler bir iç siyaset malzemesi yapmış ve mavi vatan tabirini bir “hükümranlık” sahası 

olarak dillendirmeye başlamışlardır.  Hatta devlet kurumlarının web sitelerinde mavi vatanı 

gösteren haritalar yayınlanmış, devlet görevlileri resmi sıfatlarını kullanarak bu haritaları 

teşhir etmeye başlamışlardır.  

Vatan" dediğinizde bir ülkenin hükümran olduğu sahayı ifade edilir. Tabii ki deniz 

hukukunun kurallarını bilenler buna şiddetle karşı çıktılar. Diplomatik açıklamalar da ve 

resmi sitelerde yayınlanan Mavi Vatan haritasına referans yaparak “Siz uluslararası sularda 

hâkimiyetinizi mi ilan ediyorsunuz” dediler. Bu durum nedeniyle nerede ise tüm ilgili ülkeler 

Türkiye'yi denizleri işgal etmek niyetiyle suçladılar. 

Son zamanlarda milliyetçiliğe sarılan bazı siyasi parti ve gruplar da Mavi Vatan konusunu iç 

politikaya alet ettiler. Bunun da ötesinde de iç siyasete yönelik, diplomasi adabına 

yakışmayacak şekilde “savaş kışkırtıcısı” sözler kullanıldılar. Bu konu üzerinden kendi 

görüşlerini kabul ettirmeye çalışan bazı akademisyenler ve eski askerler de doğru olmayan ve 

eksik bilgilerle hükümetin dış politikamızı zora sokan bu görüşlerine destek oldular.   

Özellikle devlet organları dış politikada kullandığı her ifadeye dikkat etmek zorundadır. 

Çünkü yaptığınız her hata ileride aleyhinize kullanılabilir.  Hatta devlet görevlilerinin resmi 

olmayan ifadeleri dahi ilerde aleyhimize bir argüman olarak kullanılabilir. Nitekim NATO‟ya 

girdikten sonra dönemin Dışişleri Bakanının resmi olmayan bir ortamda söylediği «Artık 

Türkiye ile Yunanistan dosttur, Yunanistan adlarını silahlandırabilir» sözü dahi Ege 

Adalarının silahlandırılabileceğine dair bir Yunan iddiasına mehaz teşkil etmiştir. 

Ekteki harita Şubat 2021 de ilan edilen TCG Çeşme‟nin hidrografik araştırma yapacağı sahayı 

göstermektedir. Bu saha 1983 yılında Ege‟de NATO tatbikatı yapılacak tek saha olarak kabul 

edilen Bravo Alfa sahasıdır. Bu saha çizilirken “Yunan hava sahası 10 mil” kabul edilmiştir. 

Barışçıl ve bilimsel amaçlı yapılan bir araştırmanın bu bölge ile sınırlandırması Yunanistan‟ın 

Ege Hava sahasına ilişkin tezlerine destek olacak bir mahiyettedir. 
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Şekil 1: Şubat 2021 de ilan edilen TCG Çeşme‟nin hidrografik araştırma sahası 

Tamamen amacından saptırılan Mavi Vatan söylemi artık Türk Dış politikasını zora sokan bir 

konu olmaktadır. Aşağıdaki masum haritaya (Şekil 2) bir dış gözlemci gözüyle bakalım. 

 

Şekil 2: Mavi Vatan Haritası 

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü yayını olan “Mavi Vatan‟dan Açık 

Denizlere Dergisinde” resmi mahiyette bir dergidir. Bu derginin Mart 2019 tarihli 1. 

Sayısında Türkiye‟nim Münhasır Ekonomik Bölgesi ile ilgili haritalar yayınlanmıştır 

(Kamacı, 2019). 
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Henüz taraf ülkeler arasında bir anlaşma sağlanmadan Enez‟de Türk-Yunan, Akdeniz‟de 

Türkiye-Suriye Deniz Yan hududu çizilmiştir. Yunan adalarının karasuları dahi gözetilmeden 

Mavi Vatanın sınırları çizilmiştir.  Bu haritayı Deniz Kuvvetlerinden bir subay bir uluslararası 

konferansta deklere etmesi hatalıdır. Bu haritanın devlete ait web sitelerinde yayınlanması 

hatalıdır. Bu harita ülkemizi daima zora sokacaktır.  

3.4.2. Yanlış Kavramlar Kullanılmasından ve bunların siyasi enstrüman olarak 

kullanılmasından kaçınılmalıdır  

NAVTEX bir sahada eğitim, inşaat, kablo döşeme, araştırma yapmak için denizcilere 

yollanan bir bildirimdir. Her ülke açık denizlerde NAVTEX ilan etmeye hak sahibidir, Cibuti 

gelip Akdeniz eğitim tatbikat yapmak için NAVTEX yayınlayabilir. Hükümetin bunu bir 

hakimiyet iddiası haline getirip, bir kahramanlık gösterisi haline getirmesi yanlıştır, bir hakkın 

suiistimalidir. Hatta hiç alakası olmayan bir şekilde NAVTEX ilanına Lozan Anlaşmasının 

Doğu Ege ve Boğazönü Adalarının silahsızlandırılması ile ilgili ifadeler sokulmuştur.  Bir 

ülkenin bir uluslararası anlaşmanın uygulanması ile ilgili sorunu varsa, bu konuda BM' e ve 

ilgili ülkeye diplomatik nota ile bildirim yapması gerekmektedir. NAVTEX tamamen teknik 

bir uygulamadır ve teknik bir uygulamanın bir politik enstrüman olarak kullanılması doğru 

değildir.  

Bu tip hatalar ülkemizin itibarını düşürmesine yol açmaktadır. Dış siyaset bu konuda bilgisi 

olmayan kişilerin yürütebileceği bir konu değildir. Bu işi diplomatlara bırakmamız gerekir. 

3.5. BM Deniz Hukuku Sözleşmeleri ve Türkiye 

Deniz Hukuku ile ilgili olarak BM 3 konferans düzenlemiştir. Bunlardan I incisi 1958 

Cenevre Deniz Hukuku Konferansıdır. Bunun sonucu 4 sözleşme (Karasuları ve Bitişik 

Bölge, Kıta Sahanlığı, Açık Deniz Sözleşmesi ile Balıkçılık ve Açık Deniz Canlı 

Kaynaklarının Korunması) mevcuttur. II. Deniz Hukuku Konferansı başarısızlıkla bitmiştir. 

1982 yılında imzalanan III. Deniz Hukuku Konferansı sonucunda BM Deniz Hukuku 

Sözleşmesi (BMDHS) imzalanmış ancak 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye her iki 

sözleşmeyi de imzalamamıştır.  

Buradaki ince hususlar şudur; 

- 1958‟den 1995‟e kadar yapılmış uygulamalar I. Deniz Hukuku Konferansında 

imzalanan sözleşmelerine göre yapılmış olup, III. BMDHS‟ ye göre yorumlanamaz. 

Yani bu sözleşme kapsamında Türkiye‟nin 1973 yılında Ege ve Akdeniz‟de TPAO ya 

verdiği ruhsat sahalarının tartışılması mümkün değildir. 

1.  

- 1958‟den 1995‟e kadar yapılan Uluslararası Mahkeme kararları tamamen yenilenmiş 

olan III. BMDHS ile ilgili konularda mehaz olarak kullanılamaz. 

3.6. Deniz Hukuku Açısından Türk-Yunan Anlaşmazlığı 

Olayın Geçmişi 

1973 yılında Yunanistan‟ın Ege Denizinde petrol araştırması ile ilgili bazı kararlar alması 

üzerine Türkiye 1973 tarihinde TPAO‟ya Ege‟de kıta sahanlığı üzerinde petrol arama 
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ruhsatları vermiştir. 7 Şubat‟ta Yunanistan bunu bir nota ile protesto etmiş, Türkiye ise bu 

sahaların Kıta sahanlığı içinde olduğunu belirterek bu notayı reddetmiştir. 

6-9 Ağustos 1976 da Türkiye MTA Sismik I gemisi ile Ege‟de araştırmaya başlatmıştır. 

Yunanistan bu açık deniz alanının kendi kıta sahanlığı olduğunu iddia ederek nota ile protesto 

etmiş ve 7 Ağustos‟ta Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurmuştur. Yunanistan 10 

Ağustos‟ta ise “Türkiye‟nin kıta sahanlığını çiğnediği dolayısı ile uluslararası barış ve 

güvenliği tehdit ettiği gerekçesi” ile konuyu durumu “dilekçe” ile BM Güvenlik Konseyine 

(BMGK) getirmiştir.  BMGK 25 Ağustos 1976 tarihli kararıyla “tarafların birbirlerinin hak ve 

yükümlülüklerine saygı göstermelerini, Türkiye ve Yunanistan‟ın görüş ayrılıkları üzerinde 

doğrudan görüşmeye başlamaları çağrısında bulunmuş ve sorunun çözümü konusunda 

UAD‟nin yapmakta olduğu katkıyı göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtmiştir. Bunun 

üzerine Yunanistan tek taraflı olarak UAD‟ye başvurmuş ve Türkiye‟ye ihtiyati tedbir 

konulmasını istemiştir. Türkiye ise Divanın buna bakmaya yetkili olmadığını belirterek, 

ihtiyati tedbire karşı çıktığını bildirmiştir. UAD 11 Eylül 1976 tarihli kararı ile “Türkiye‟nin 

tezlerine uygun olarak ihtiyati tedbir isteğini reddetmiştir”. Ayrıca Yunanistan‟ın Ege 

sorununun UAD‟ de yargılanmasına dair isteklerini, UAD 25 Ağustos 1976, 24 Nisan 1978 

ve 10 Ekim 1978‟de verdiği kararlar ile “yargılama yetkisinin bulunmadığına” karar 

vermiştir. 

Yunanistan 1987‟de tekrar petrol aramaya başlayınca Türkiye‟de 26 Mart 1987^de tekrar 

TPAO‟ya araştırma ruhsatı vermiştir.  

Türkiye‟nin AB adaylığına kabul edildiği 11 Aralık 1999 Helsinki kararlarında “tarafların 

öncelikle müzakereler ile (en geç 2004 yılı sonuna kadar) çözüme kavuşturmaya 

çalışacaklarını, sonuç alınmaz ise konunun UAD‟ye götürülmesi konusunda Avrupa 

Konseyinin tavsiye kararı alabileceğini” belirtilmiştir.  

Yunanistan adalar hatta kayaların bile MEB ve Kıta Sahanlığı olduğunu iddia etmektedir. Bu 

şekilde Ege‟nin tamamını kendi sahası olarak görmekte, bu sayede Türk tarafına Doğu 

Akdeniz‟de hayat hakkı tanımamak istemektedir. Bu talep hem deniz hukuku kurallarına hem 

de hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Bu iddia üzerine oturtulmuş Yunan tezlerinin kabulü 

mümkün değildir (Bakınız. Şekil -3 ve Şekil-4) 
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 Şekil 3: Yunanistan‟ın Doğu Akdeniz‟de MEB iddiası (Yunanistan, Kıbrıs (Rum Yönetimi) 

Türkiye MEB sahaları) (Kaynak: TEKMOR, 2018) 
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Şekil 4: Yunanistan‟ın Ege Deniz‟de MEB iddiası 

Değerlendirme: 

Türkiye Helsinki anlaşması ile AB‟yi Türk-Yunan sorunlarına taraf olarak sokmuştur. Bu 

yanlış bir karardır. Bugün AB üyesi olan Yunanistan‟ı desteklediği için kızıyoruz, ama hatayı 

biz yaptık. Keza 2005 de de aynı hata Kıbrıs için yapılmış, anlık bir karar ile ve hiç bir 

çekince konulmadan Kıbrıs AB‟ye dâhil olmuştur.  

Yunanistan Ege‟nin tamamını istemektedir ve UAD‟den böyle bir karar çıkartamaz. ABD‟nin 

Grenada‟yı işgalini haklı kararından sonra UAD şüpheli hale gelmiştir. Bu nedenle Türkiye 

de UAD‟ye güvenmemektedir. Aslında Türkiye‟de Yunanistan da meseleyi UAD‟ye 

götürmeye istekli değildir. Diplomasi ile ilgili sorunlar için masaya oturulduğunda 2 amaç 

vardır; ya meseleyi çözmek ya da çözümsüzlükten yana olmak. Türkiye Ege ve Doğu 

Akdeniz sorunları ile ilgili olarak masaya oturmadan önce bunun kararını vermek zorundadır. 
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3.7. BMDHS Sorunların Çözümünde sadece Barışçı Yolları Kabul Eder 

BMDHS‟nin 280, 281,300 ve 301. maddeleri “sorunların çözümünde sadece barışçı yolları 

kabul eder”. Bu konuda zor kullanılarak hiç bir hak elde edilemez. 300. Maddede yer alan 

hakkaniyet ile çözüm bulma konusu ülkeleri yetkili uluslararası mahkemelere götürür.  

BMDHS Md. 287‟ye göre bu mahkemelerin başında Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gelir. 

Deniz Yatağı ile ilgili davalarda Uluslararası Deniz Hukuk Mahkemesi (UDHM) yetkili 

kılınmıştır. BM Genel Sekreterliğince seçilen mahkemeler de Arbitrasyon (Hakem) 

Mahkemeleri olarak kabul edilmiştir (BMDHS Ek-7 madde 1ve 2). Keza BMDHS Ek-8 

madde 1ve 2 ile balıkçılık, deniz çevresinin korunması, gemilerden kaynaklanan kirlilik dâhil 

seyir konularını kapsayan gerçekleri tespit etmek üzere Özel Arbitrasyon usulleri de 

belirlenmiştir. Bunları tanımlamaktan da Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yetkili 

kılınmıştır. 

Sonuç olarak; 

Zor kullanarak, güç gösterisi yaparak Deniz Hukukunda bir yere varmak mümkün değildir. 

Çözüm diplomatik yollarla olacaktır. Burada görev diplomatlara düşmektedir.  Bu işin 

sonunda Türkiye BHMDS 15. Bölümünde yer alan uluslararası mahkemelere veya hakeme 

gitmek zorunda kalacaktır. Şimdiden Türkiye‟nin bu kuruluşlar için ayrı ayrı çalışma yapması 

ve buna göre kendisine bir yöntem belirlemesi şarttır. Bu konuda yapılacak oldu-bitti 

(defacto) girişimleri bir savaş nedeni olarak ele almak bir çözüm getirmez ve ülkeyi 

uluslararası arenada zora sokar. 

3.8. Kıta Sahanlığı, Adaların Kıta Sahanlığı 

BMDHS‟de kıta sahanlığı 76. Maddede belirlenmiştir; 

Bir kıyı devletinin kıta sahanlığı kara ülkesinin doğal uzantısı olarak boyunca karasuları 

ötesinde kıta kenarının dış sınırına kadar uzanan veya kıta kenarının dış sınırının (200 mile 

kadar uzanmadığı) yerlerde, karasularının ölçülmeye başladığı esas hatlardan itibaren 200 

mile kadar uzanan sualtı alanlarının deniz yatağı ve toprak altını kapsar. 

Burada kilit kelime “kara ülkesinin doğal uzantısı” dır. 

BMDHS‟nin 121. Maddesinin 2 fıkrasında ise Üçüncü paragrafta öngörülen durumlar saklı 

olmak üzere bir adanın karasuları, bitişik bölgesi, münhasır ekonomik bölgesi ve kıta 

sahanlığı bu sözleşmenin kara ülkesine uygun olacak diğer hükümlerine uygun olarak 

belirlenecektir demektedir.  

BMDHS‟nin 46-53. Maddeleri arasında Arşipel devletlerinin hak ve yetkileri belirtilmiştir. 

Bu hak ve yetkileri arasında kıta sahanlığı ve MEB‟ de bulunmaktadır.  

Adaların kıta sahanlığı ve MEB‟ de bulunmakta olsaydı Arşipel Devletler ile ilgili olarak bu 

maddelerin açıklanmasına gerek olmayacaktı. 
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Arşipel Devlet olarak ilan edilen ülkeler Endonezya, Filipin, Tonga, Fiji, Mairitus, 

Bahamalar, Papua Yeni, Madagaskar, Batı Samoa, Maldivler ve Mikronezya‟dır almaktadır. 

Yunanistan, Kıbrıs ve Malta bir arşipel ülkesi değildir.     

3.9. Sözleşme ve Anlaşmaların tek bir maddesine bakılarak yorum yapılamaz 

Yukarıda verdiğimiz örnekten hareketle tüm maddeleri incelemeden tek bir maddeye 

dayanarak hüküm vermek doğru değildir. Sadece Md. 121‟e göre iddiada bulunursanız, 

karşınıza 76. Maddeyi hatta 46-53. Maddeleri karşı tez olarak sunacaklardır. Bu nedenle bir 

tez öne sürmeden önce çok kapsamlı bir araştırma yapmak gerekmektedir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Barışçı çözüm yolları üzerinde çalışılmalıdır 

Günümüzün şartlarında siyasi sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi 

gerekmektedir. İhtilafın başından itibaren sorunun hukuki çerçevesini belirlemek ve buna 

göre adım atmak uygun olacaktır. Hukuk çerçevesin dışında yapılan uygulamalar ve hatta 

açıklamalar ülkeleri dış politika sahnesinde zora sokabilir, sorunun barışçı yollarla çözümü 

için gidilecek uzlaşma forumu ve uluslararası mahkeme ve hakem kurullarında aleyhimize bir 

durum yaratabilir. İhtilafı silahlı çatışma ile çözmek makul bir hareket olamaz. Silahlı bir 

müdahale ile elde edilen pozisyonlar olsa da bu pozisyonların müzakere masalarında 

korunması için yine uluslararası hukuka uygunluk olması gerekmektedir. Tarihimiz harp 

alanında kazanılan ancak müzakere safhasında kaybedilen menfaatlerimiz ile doludur.  

Tezlerimiz bilimsel araştırmalarla desteklenmelidir 

Deniz Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Devletler Hususi Hukuku, Ticaret Hukuku, Deniz 

Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Ulaştırma Hukuku, Anlaşmalar Hukuku ve Harp Hukukunu 

kapsar. İlaveten Jeoloji, Jeomorfoloji Jeodezi, Hidrografi, Oşinografi ve Deniz İşletmeciliği 

gibi bilimlerden de istifadeyi gerekli kılar.  Bu nedenle Deniz Hukuku sorunları ile ilgili bir 

çalışma yapılacaksa mutlaka bütün bu bilim dallarını kapsayacak bir bilim kuruluşunda ve 

tüm bu bilim dallarının temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı bir çalışma yapmak gerekecektir. 

Uygun politikaların tespiti ve uygulanması 

Ülkenin dış siyasetini belirlemek hükümetin sorumluluğudur.  Ancak dış siyaset mutlaka 

diplomatlar tarafından yürütülmelidir. Diplomasinin görevini başarabilmesi için bilimsel 

çalışmalara detaylı ve güvenilir istihbarata ihtiyaç vardır. Diplomasinin ülkenin Siyasi 

hedeflerini ele geçirmekte yetersiz kalması halinde devreye Askeri Güç girecektir. Bunu 

uygulayacak olan askerlerin de bu çalışmaların içinde olması şarttır.  
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ÖZET 

Askerlik görevini ve mesleğini yerine getiren kişi, askerliğin doğasından kaynaklı zorlu 

görevler ve yaşam koşulları içinde bulunurken, asker ailesi de sık tayin olması, plansız 

zamanlarda evden uzakta kalması ve eş ve çocuklarla vakit geçirememesi, görev dönüşünde 

tüm ailenin yeniden adaptasyon sorunu gibi nedenlerle psiko-sosyal risk etmenleri ile karşı 

karşıya kalmaktadırlar. Asker aileleri için bu riskler ve etkileri tüm hayatlarını zorlayabilir. 

Bu etkiler akut ve uzun dönemli fiziksel, zihinsel, ruhsal, duyuşsal ve sosyal alanlarda 

olumsuzluk yaratabilir.  

Bir askerin ailesi, askerin moral ve motivasyonunu, göreve bağlılığını ve görevdeki 

becerilerini artıran bir unsur olarak değerlendirilmekle birlikte asker için ciddi bir destek 

kaynağıdır. Bu noktada asker ailelerini etkileyen sorun alanlarını anlamak önemlidir. Sosyal 

hizmet uzmanları, aile sistem, ve çevresi içinde birey yaklaşımı dayanağında aileyi anlamak, 

desteklemek ve müdahale etmek noktasında mesleki bir avantaja sahiptirler. Bu nedenle asker 

ailelerinin psiko-sosyal sorunları azaltmada sosyal hizmete ilişkin ihtiyacının olduğu açıktır. 

Uluslar arası literatür her ne kadar konuyla ilgi daha zengin olsa da ulusal literatür bu konuda 

oldukça zayıftır. Bu derleme çalışmanın temel amacı asker ailelerini etkileyen psiko-sosyal 

sorun alanlarını ulusal ve uluslararası literatürden faydalanarak ele almak ve sosyal hizmetin 

ailelere yönelik ihtiyaçlarını ele almada oynayabilecekleri role ilişkin bir değerlendirme 

sunmaktır.   

Anahtar Kelimeler: Asker Ailesi, Psiko-Sosyal Sorun Alanları, Sosyal Hizmet  
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ABSTRACT 

While the person who fulfills his military duty and profession is in difficult tasks and living 

conditions due to the nature of military service, the military family is also frequently assigned 

to bio-psychiatry due to reasons such as being away from home in unplanned times and not 

being able to spend time with their spouse and children, and the re-adaptation problem of the 

whole family upon return from duty. They are faced with psycho-social risk factors. For 

military families, these risks and impacts can strain their entire lives. These effects can cause 

acute and long-term adverse effects in physical, mental, spiritual, emotional and social areas. 

A soldier's family is a significant source of support for the soldier, although it is considered as 

an element that increases the morale and motivation of the soldier, his commitment to the task 

and his skills on the job. At this point, it is important to understand the problem areas that 

affect military families. Social workers have a professional advantage in understanding, 

supporting and intervening in the family system and its environment based on the individual 

approach. For this reason, it is clear that military families need social work to reduce psycho-

social problems. Although the international literature is richer in interest, the national 

literature is rather weak on this subject. The main purpose of this review is to address the 

psycho-social problem areas that affect military families by making use of national and 

international literature and to present an evaluation of the role social work can play in 

addressing the needs of families. 

Keywords: Military Family, Psycho-Social Problem Areas, Social Work 
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A CRITICAL  STUDY  OF  WESTERN  AGENDA IN  THE  PERSPECTIVE  OF  

CULTURAL  WAR 

Rehana KANWAL 

P.h.d Research Scholar, Department of Islamic Studies, National College of Business 

Administration and Economics, Lahore, Pakistan. 

ABSTRACT  

“Orientalism  new  or  old  has  many  aspects.  The scene  they  show  the  world  has  double  

edges,  the picture  which  is  shown  to  the  people  does  not reveal  the  fact  rather  it  

conceals.  Today  west  in the  coalition  of  NATO,  under  the  supervision  of United  States  

depicts  the  Muslim  World  by  many terms like fundamentalists, terrorists, conservators,    

backward  and  suicidal  attackers.  If one  looks  into  the  matter  impartially  it  comes  out 

that  west  has  its  own  targets.  They  can  be  listed as,  to  create  a  new  culture  that  suits  

the  present secular  and  agnostic  western  civilization  and weaken  Muslim  states  by  

getting  control  over  oil reservoirs.  Tightening  the  clutch  of  debts  and arms  embargo.  

Creating  misunderstandings towards  Muslim  countries  particularly  neighboring states.  

Highlighting  sectarian  differences  and propagating  it  into  horrible  scenes.  Putting 

economic  sanctions  by  creating  a  storm  in  the  teacup.  Destabilizing  Muslim  states,  by  

the  name  of establishing  democracy.  Banning  Muslim  raw material  and  goods  to  the  

western  markets.  This paper  is  going  to  unveil  this  alarming  situation  and show  the  

true  picture  of  this.”  

To  conclude  it  can  be  said  that  the  roots  of  civilizational clash  between  Christian  and  

Islamic  identities  are  very  deep.  It can  be  traced  out  in  religious  circles  in  the  very  

initial  stages. With  the  passage  of  time  it  developed  into  many  phases  and spheres  i.e.  

cultural,  defence,  scientific  fields,  economy  and much  more  in  the  war  arsenals.  

Several  complicated  reasons  can be  counted  behind  this  wrestling.  One  aspect  remained  

always superior  and  that  is  spiritual  entity  as  compared  to  Christianity, towards  Islam. 

 Keywords:  Western  Agenda,  Cultural  War,  NATO,  Economic Sanctions,  

Fundamentalism  and  Islamic  Bomb.    
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SİNEMA VE PROPAGANDA: “BİR MİLLET UYANIYOR” (1966) VE “AYLA” 

(2017) FİLMLERİ ÜZERİNDEN ULUS DEVLETİ ANLAMAK 

CINEMA AND PROPAGANDA: “BĠR MĠLLET UYANIYOR” (1966) VE “AYLA” (2017) 

UNDERSTANDING THE NATION STATE THROUGH THE FILMS 

 

Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ 

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye,  

Melek KURŞUN 

Balıkesir Üniversitesi  

ÖZET 

Toplumların sahip olduğu değerler ve bu değerlerin insanların üzerinde bıraktığı manevi 

duygular geçmiĢten günümüze değin her zaman birlik ve beraberlik açısından önem arz 

etmiĢtir. Toplumları toplum yapan bireylerin topluma ait değerleri benimsemesi ve 

korumasından geçmektedir. Ulus-devlet ile ilgili değerler bütün toplumların içerisinde 

barındırması gereken en önemli değerlerdir. Toplumundaki bireyleri birbirine bağlayan ulus-

devlet aynı zamanda toplumdaki milli birlik ve beraberliği sağlayan bir yapıdır. Toplumda bu 

olguyu anlatmak, benimsetmek için kullanılan birçok yöntem vardır. Propaganda bu 

yöntemlerden biridir. Bir kitleye istenilen fikir ve düĢüncelerin benimsetilmesi için yapılan 

eylem olarak tanımlanan propaganda, geniĢ kitleleri hedefleyen sinemada sıklıkla kullanılan 

bir yoldur.  

ÇalıĢmada dram/savaĢ türündeki iki film -Bir Millet Uyanıyor ve Ayla- örneğinden yola 

çıkarak ulus-devlet propagandaları saptanarak, bayrak, millet, vatan, bağımsızlık gibi milli 

değerler ile birlikte ulus-devlet anlayıĢına yönelik bir değerlendirme yapılması amaçlanmıĢtır. 

Göstergebilimsel çözümleme yöntemi ile incelenen filmlerde, aynı zamanda ulus-devlet 

propagandaları ile milli değerlerin, milli birlik ve beraberliğin önemi üzerine durulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Ulus-Devlet, Propaganda, Sinema, SavaĢ  

 

ABSTRACT 

It has been always important that the moral values of societies leave strong feelings on people 

in terms of unity and solidarity from the past. What makes a society is that the individuals 
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who adopt and protect the values of their society. The values related to the nation-state are the 

most important ones for societies. The nation-state is also a structure that provides national 

unity and solidarity in a society. There are many methods used to explain and adopt this 

phenomenon for individuals a society. Propaganda is one of the methods which is defined as 

an action to make a mass adopt the desired ideas and thoughts. It is frequently used a way 

targeting large groups in cinema. 

In the study, it is aimed to explain the nation-state propaganda based on the example of two 

drama/war movies -Bir Millet Uyanıyor and Ayla - and to make an evaluation of the nation-

state understanding together with national values such as flag, nation, homeland, 

independence. At the same time, the paper is going to emphasize the importance of nation-

state propaganda and national values, national unity and solidarity of the films through 

semiotic analyzing.  

Key Words: Nation-State, Propaganda, Cinema, War 

 

GİRİŞ 

Tarihler boyu insanlar daima etkileĢim içerisinde olmuĢtur. EtkileĢim, insanların düĢünce ve 

fikirlerine yön veren bir olgudur. Bu değiĢimler ile toplumların yapılarında, değerlerinde ve 

kültürlerinde farklılıklar oluĢur. Toplumlar kültürlerini gelecek nesillere aktarmak için farklı 

yollar kullanırlar. Bu yollardan en önemlilerinden biri sanattır. Çünkü sanat insanlığın 

varoluĢundan beri her toplumda süregelmiĢtir. Genel olarak herhangi bir etkinliğin ya da bir 

iĢin yapılmasıyla ilgili yöntemlerin, bilgilerin ve kuralların tümüne birden sanat denir 

(Akdoğan, 2001: 213). Dolayısıyla sanat toplumların yapı, değer ve kültürlerini kuĢaktan 

kuĢağa aktarmak için önemli alanlardan biridir. 

Sanat, insana verdiği düĢünceler ile hayata farklı pencerelerden bakmayı öğretir. Bununla 

birlikte ortaya çıktığı toplumun yapısından, kültüründen ve değerlerinden etkilenir. Bir 

toplumda sanatın varoluĢu, toplumların kurumları ile karĢılıklı etkileĢim halinde olması da 

demektir. Dolayısıyla sanatın en önemli özelliklerinden biri toplumsal olmasıdır. Çünkü sanat 

insanları içinde barındırdığı fikirler ile etkileyen bir üretim alanıdır. Bu alanlardan biri olan 

sinema, bir eğlence alanı olarak bilinmekle birlikte birey ve toplumları düĢünce ve fikir olarak 

etkilemektedir. Sinema, anlatımı hareket halindeki görüntüler aracılığıyla sağlama sanatıdır 

(Onaran, 1999: 6). Ġnsanları etki altına alma propaganda ile sağlanmaktadır. Propaganda bir 
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topluluğun düĢüncelerini, duygularını, davranıĢlarını, tavır ve hareketlerini etki altında tutmak 

ve onları değiĢtirmek amacıyla yayınlanan bilgi, belge, doktrin ve görüĢlerdir (Tarhan, 2004: 

36). Bu tanımdan yola çıkarak propagandanın bir düĢünceyi, bir fikri zorla kabul ettirme 

amacı olduğunu düĢünmek yanlıĢ olacaktır. Dolayısıyla propaganda, bireyi ya da toplumu zor 

kullanmadan etkisi altında bırakma çabasındadır. 

Sürekli devinim halinde olan toplumlar her zaman sinema sanatının konusu olmuĢtur. 

Toplumların nasıl ortaya çıktığı, zaman içerisindeki geliĢim ve değiĢimi her zaman merak 

konusudur. Sinema sanatı penceresinden geçmiĢini görmek bireyleri etkilemektedir. Kaldı ki 

propaganda aracı olarak kullanılan sinema, insanların milli duygularını harekete geçirmek için 

her zaman kullanılan bir yoldur. Bu yol ile toplumunun geçmiĢine, milli değerlerine, 

atalarının milli birlik ve bütünlüğüne tanık olan birey, bu olguları anlayacak ve bunlarla ilgili 

verilen mesajların önemini daha iyi kavrayacaktır. 

Ġnsanlar varoluĢlarından itibaren her türlü ihtiyacını gidermek için birlikte yaĢamaya 

baĢlamıĢlardır. Aile, boy, kabile gibi topluluklar oluĢturarak toplu yaĢamı benimsemiĢlerdir. 

Tarihin ilk devletleri insanların yardımlaĢma, doğa ile mücadele etme, yiyecek ve barınma 

gibi ihtiyaçlarını karĢılama ve diğer toplulukların saldırılarına karĢı korunma gibi nedenlerle 

kurulmaya baĢlanmıĢtır. OluĢan toplulukların kendi içlerinde düzene ve bir yöneticiye ihtiyaç 

duyması devlet kavramını ortaya çıkarmıĢtır. Devlet yüzyıllardan beri varlığını sürdüren 

tarihsel ve sosyal bir olgudur. Bununla birlikte çok yanlı ve birçok ögeden oluĢan karmaĢık, 

toplumsal bir yapıdır. Bir devletin en önemli unsuru ulusu yani milletidir. Aynı topraklar 

üzerinde yaĢayan birey ya da topluluklar millet olarak adlandırılmıĢtır. Milletler topraklarına 

maddi ve manevi bir Ģekilde bağlılık gösterir. Bir devlet milletsiz yani ulus olmadan olamaz. 

Ulus-devlet aynı kara parça üzerinde yaĢayan milletlerin milli bağımsızlık, milli birlik ve 

beraberlik, milli bütünlük ve milli değerlerin korunmasını içeren bir olgudur.   

1. SİNEMA 

Scognamillo (2003) sinema daha doğrusu “sinematograf” kavramının, Louis ve Auguste 

Lumiere kardeĢlerin ve onlardan önce hareketsiz görüntülere hareket kazandırmak için 

uğraĢan sayısız heveslinin ve bilim adamının çabaları sayesinde resmi olarak 28 Aralık 1895 

günü Paris, Capucines Bulvarı’ndaki Grand Cafe’de düzenledikleri gösterimle doğduğunu 

söylemiĢtir. Genel olarak sinema, hareketin kaydı anlamına gelmektedir. 
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Sinema, herhangi bir devinimi, düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini 

saptama, sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde perde üzerine yansıtarak 

devinimi yeniden oluĢturma iĢidir (Özön, 1984: 7). Bu tanım itibari ile sinemanın üç temel 

niteliğini ıĢık, hareket ve birleĢtirme olarak sıralamak doğru olacaktır. Sinemanın bir diğer 

özelliği gerçeklik izlenimini güçlü bir Ģekilde vermesidir. Sinema fikir, hayal gücü, yaratıcılık 

ve ruhun birleĢtiği bir alandır. Bu özelliklere sahip olan sinema dolayısıyla özgün bir sanattır. 

Sinema, doğası gereği yaĢadığımız dünyada merak uyandıran, tipik ve heyecan verici Ģeylere 

iliĢkin gerçeğe uygun bilgiler vermeye yöneliktir (Arnheim, 2002: 36). Sinemanın bir diğer 

özelliği evrensel oluĢudur. Onu evrensel kılan Ģey bilinen görselliklerin dünyanın her 

tarafında aynı algılanmasıdır. Dolayısıyla sinema uluslararası bir sanattır. Son olarak sinema 

bir dildir. Sinema gerçekte bir anlatı sanatı olduğuna göre, sinemanın bir anlamda, bir dil 

iĢlevi gördüğünü söylemek  kesinlikle  abartı  olmayacaktır (Çiçek, 2016: 26). 

GeçmiĢten günümüze kadar önemini artırarak ilerleme kaydeden sinema sadece eğlence 

amaçlı değil çeĢitli Ģekillerde kullanılmaktadır. Sinema toplumların düĢünce, fikir ve 

tutumlarını etkileyen; kitleler üzerinde etkileyici bir güçtür. Toplumların kültürlerinin 

aktarımı için kullanılan bir araçtır.  

2. PROPAGANDA 

Propaganda kavramı insanlığın varoluĢu ile ortaya çıkmıĢtır. Ġnsanlık tarihinin geliĢimiyle 

propaganda olgusu zaman içerisinde varlığını sürdürmüĢ, teknolojinin ilerlemesiyle geliĢme 

göstermiĢtir. Ġnsanlar tarafından etkili bir biçimde kullanılarak hayatımızın her alanında yer 

alan bir olgu olmuĢtur. Propaganda sözcüğünün kökeni Latince’de bahçıvanın taze bir 

bitkinin filizlerini yeni bitkiler üretmek için toprağa dikmesi anlamına gelen “propagare” 

sözcüğüne dayanmaktadır. Dolayısıyla propaganda sözcüğü belirli fikirleri yeĢertmek ve 

yaymak anlamına gelmektedir (Atabek, 2014: 5). 

2.1. Propaganda Teknikleri 

Ad Takma: Bu teknikte asıl amaç sevilmeyen bir etiketin kullanılmasıdır. Propagandacı, 

karalamak istediği kiĢiye ya da gruba kötü isimler takmaktadır. Genel olarak düĢman “yılan” 

ya da “örümcek” gibi isimlerle anılmaktadır. Propagandacının çok kullandığı tekniklerdendir 

(Aydın, 2019: 35).  

GösteriĢli Genelleme: Toplumda “Ġyi” kelimesine karĢılık gelen deyim kullanma olarak 

tanımlanır. Propagandacı burada “genellemeler” yapmaktadır. Kimsenin kolay kolay itiraz 
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edemeyeceği “vatan,” “millet,” “Ģeref,” “ahlak” gibi kavramlar kullanılmaktadır. 

Propagandacı kendi düĢüncelerini bu kavramların içine gizleyerek yaymaya çalıĢmaktadır 

(Aydın, 2019: 36). 

Transfer: Transfer “çağrıĢım yoluyla hayranlık” uyandırmayı amaçlar. Bu genel olarak bayrak 

gibi saygı duyulan semboller kullanılarak yapılır. Transfer bazen de önemli bir kiĢi ile 

çektirilen bir resim, film ya da video bandı aracılığıyla büyük kitlelere kolayca ulaĢılır ve 

etkinlik sağlanır (Yılmaz, 2007: 22-23). 

Tanıklık: Bu teknikte amaç saygın kiĢilerin desteğini kullanmaktır. Ünlü saygın kiĢinin 

desteği propagandaya etkinlik sağlar (Yılmaz, 2007: 23). Kitleler saygın kiĢilerin 

söylediklerine inanma eğilimi göstermektelerdir. Saygın kiĢiye duyulan güven nedeniyle fikir 

ve düĢüncelerin benimsetilmesi daha kolay olmaktadır. 

Kağıt Derme: Bu teknikte amaç ortaya atılacak tezin inandırıcılığını arttırmak amacıyla 

sadece en yararlı olgu ve fikirleri bir araya getirmektir. Propagandacı çok güçlü ve abartılı 

ifadeler kullanmaktadır. Bunlar kliĢe laflar olmasına rağmen çok sık söylendiği için insanların 

belleklerine kazınmakta ve böylelikle etkisi yüksek olmaktadır. “Türk’ün Türk’ten baĢka 

dostu yoktur” söylemi böyle bir genellemedir (Aydın, 2019: 37).  

2.2. Propaganda Türleri 

Konusu, kaynakları ve kullanılıĢı bakımından ele alınan propaganda çeĢitleri haricinde 

literatürde “dikey ve yatay propaganda, maksatlı ve maksatsız propaganda, açık ve örtük 

propaganda, kıĢkırtıcı propaganda, sosyolojik propaganda, ırk propagandası, destekleyici ve 

yıkıcı propaganda, akılcı ve duygusal propaganda” gibi ismindeki ana objeden yola çıkılarak 

nitelendirilen çeĢitli propaganda sıralamaları da bulunmaktadır (Avcı, 2018: 109). 

Konusu bakımından propaganda türleri siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel propaganda 

olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Siyasi propaganda türünde amaç genellikle bir devlet 

anlayıĢını geniĢ bir kitleye yaymak, benimsetmektir. Bu amacı gerçekleĢtirmek için en etkili 

ve en çok kullanılan yöntem, görsel araçlar olarak bilinen televizyon, sinema ve internet gibi 

araçlardır. Dolayısıyla siyasal propaganda her dönem içerisinde geniĢ kitlelerin fikir, tutum ve 

davranıĢlarını etkilemeye yönelik olarak vazgeçilmez bir siyasi güç olarak görülmüĢtür 

(Geçikli, 1999: 265). Askeri propaganda türünde temel amaç devletin silahlı kuvvetlerini 

desteklemek ve diğer devletlerin tehditlerine karĢı vazgeçirici gücünü kullanmaktır. Temelde 
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dört farklı Ģekilde kullanılmaktadır. Bunlar bir devletin; kendi halkına, dost devletlerin 

halkına, düĢman devletlerin halkına ve tarafsız devletlerin halkına olarak sıralanmaktadır. 

Propaganda çeĢitliliğinin fazla olmasının ana sebebi, bireylerin propagandaya bakıĢ açısının 

farklılık göstermesi ve dönemsel farklılıklardır (Avcı, 2018: 109). Tarhan (2004) psikolojik 

savaĢın saldırı ve savunma silahı propagandadır demiĢtir. Kaynak ve kullanılıĢı bakımından 

propaganda türleri psikolojik savaĢın önemli unsurları arasındadır. 

Kaynak bakımından propaganda türleri ise beyaz, gri ve kara propaganda olmak üzere üçe 

ayrılmaktadır. Beyaz propagandanın kaynağı resmi olarak belli ve görünürdür. Beyaz 

propaganda da önemli olan güvenilir görünmektir ve bu yüzden uygulandığı yerlerde Ģeffaf 

bir görüntü vardır. Gri propagandanın kaynağı resmi olarak belli ve görünür değildir. Bu 

yüzden kaynak gizli tutulmaya çalıĢılmakta ve gerçek görünen kavramlarla dedikodu veya 

yalan tabir edilen kavramlar flu olarak birlikte yer almaktadır. Kara propagandanın kaynağı 

resmi olarak belirsiz ve gizlidir. Amacı hedef alınan tarafı karalamak olduğu için pejoratif 

anlamda küçümseyici, aĢağılayıcı, kötüleyici ve yerici her türlü konuya kara propaganda 

içerisinde yer verilmektedir (Avcı, 2018: 77-86). 

KullanılıĢı bakımından propaganda türleri stratejik, taktik ve karĢı propaganda olmak üzere 

üçe ayrılır. Stratejik propaganda daha çok ileride oluĢabilecek muhtemel savaĢ durumlarına 

hazırlık için yapılmaktadır. Dolayısıyla stratejik propaganda, halk kitleleri neye inanmak 

istiyorsa onu ön plana çıkarmakta, sürekli tekrar yöntemi ile hafızalara kazınmakta ve böylece 

doğrudan ihtiyaçlara hitap ederek beyinleri yıkamaktır. Taktik propaganda ise stratejik 

propagandaların daha küçük çaplı olan Ģekli olarak kısa vadede hemen sonuç almak için 

uygulanmaktadır (Avcı, 2018: 106).   

KiĢisel propaganda tek bir bireyin hedef alındığı ve yüz yüze yapılan propagandadır. Kitlesel 

propaganda ise, geniĢ bir kitlenin hedef alındığı propaganda türüdür. 

Sosyolojik propaganda toplumsal çerçeveyi kullanarak, belirli bir yaĢam felsefesini ve 

böylece ilgili ideolojiyi topluma sokma ve kabul ettirmeye çalıĢır. BaĢka deyiĢle bir grup ya 

da topluma önce genellikle belirli bir toplumsal çerçeve kabul ettirilir, ilgili ideolojide 

ardından gelir (Gürgen, 1990: 152). 
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3. ULUS-DEVLET 

Ulus sözcüğü kökeni itibari Moğolcadan gelir ve farklı etnik toplulukları ifade etmektedir. 

Ulus olgusu, 1689 yılında Ġngiltere’de vatandaĢlık haklarının kabulü ile ulusal egemenliğe 

geçiĢ süreciyle ortaya çıkmıĢtır. Ulus olgusunun evrenselleĢmesinde ise Fransa ve Amerika 

devrimleri rol oynamıĢtır. 19. yüzyıldan itibaren ulus olgusu, devlet ve toplumların 

modernleĢme süreçlerinde önemli bir araç haline gelmiĢtir. 

Ulus-devlet yoğun bir Ģekilde milliyetçiliğe atıfta bulunan siyasi bir kurumdur. Bu kurum 

devlet millet birlikteliğini merkeze alan ve kendini bu beraberlik üzerinden anlamlandıran bir 

görünüme sahiptir (Yıldırım, 2006: 185). Dolayısıyla ulus-devlet insanları ortak bir gaye 

doğrultusunda bir araya toplayan bir yapıdır. Ulus devletin bir ulus yaratma ve bir topluluğa 

aidiyet duygusu kazandırma, ortak kültür, simge ve değerler yaratma arzusu vardır (KomĢu, 

2008: 17).  

Sonuç olarak, insan topluluklarının ulus-devlet yapısına sahip olabilmesi için, ortak toprak, 

ülke, dil, soy, din ve tarih gibi unsurlar ile birlikte ortak kültür, duygu ve ruh birliği gibi 

manevi unsurlara da ihtiyacı vardır. Bu unsurlar milletlerin bütünlüğünü sağlar, onları bir 

arada tutar ve onları gerçek bir ulus-devlet yapısı haline getirir. 

4. YÖNTEM 

Göstergebilim terimi, en yalın haliyle, ilk aĢamada dilsel ya da görsel ayrımı yapmadan 

göstergelerin bilimini yapmayı amaç edinen bir bilim dalıdır. Göstergebilim; görünenin, 

aslında gerçeğin kendisi olmadığından hareketle, gerçekte neyin gösterilmek istendiğini 

araĢtırır (Çiçek, 2016: 27). Göstergebilimde, gösteren ile gösterilen arasında bir anlam kurulur 

ve buna anlanlama denir. Bir göstereni gördüğümüzde veya duyduğumuzda zihnimizde 

canlanan Ģey gösterilendir. Yani gösterenin gösterilen olarak benimsenme süreci anlanlamadır 

(Aydın, 2019: 93). 

5. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

ÇalıĢmanın bu bölümünde seçilen 1966 yapımlı Bir Millet Uyanıyor ve 2007 yapımlı Ayla 

filmleri göstergebilim yöntem kullanılarak incelenmiĢtir. 

5.1. Bir Millet Uyanıyor Filmi Propaganda Unsurları 
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Film YüzbaĢı Davut’un “Bir vatan parçalanmak isteniyor, bir millet yok edilmek isteniyor, bir 

millet kan ağlıyor ve bir millet uyanıyor” sözleri ile baĢlamıĢtır. “Bir millet uyanıyor” sözü ile 

birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı gösterilmiĢtir. Filmin son sahnesinde ise YüzbaĢı 

Davut “Türk milleti tarih boyunca büyük baĢbuğları yetiĢtirmiĢtir. Bekleyin biri daha geliyor. 

Bekleyin, Mustafa Kemal geliyor. Bu milletin ümidi ondadır. ġu anda o bir Ģahikanın 

üstünden milletine haykırmakta ve Ģu parolayı vermektedir. Ya istiklal ya ölüm” sözlerini 

söylemiĢtir. Ġlk sahnede Atatürk’ün fotoğrafı ikinci sahnede sözleri ile tanıklık propaganda 

tekniği kullanılmıĢtır. Buradaki amaç saygın kiĢilerin desteğini kullanmaktır. GeniĢ kitleler 

Mustafa Kemal’in söylediklerine duyarlı ve inanma eğilimi içerisinde olacaktır. 

“Bu millet nice savaĢlar vermiĢ nice kahramanlar yetiĢtirmiĢ gene de yetiĢtirecekti” ve 

“Yurdun her tarafından kara baĢaklar gibi kahramanlar fıĢkırdı o günlerde” sözleri ile Türk 

askerinin Ģanlı tarihi gösterilirken; Mülazım Faruk’un “Ben askerim silahımı düĢmana teslim 

etmem” sözü ile Türk askerinin karalılığı, emin duruĢu; Yusuf’un “Demir gibiyim” sözü ile 

Türk askerinin gücü, kuvveti gösterilmektedir. Propagandacı burada devletin kendi halkına 

karĢı yaptığı askeri propaganda türünü kullanmıĢ ve kitlelere Türk askerinin gücünü, zekasını 

göstererek halkın güvenini kazanmayı amaçlamıĢtır.  

Filmde “Tarih kadar ulu bir millet,” “Bu milletin istiklal ateĢi sönemezdi,” “Ġrade milletindir,” 

“Canımız vatana feda” ve “Ya istiklal ya ölüm” gibi sözlerle millet, vatan ve istiklal gibi 

kavramlar sıklıkla kullanılmıĢtır. Burada propagandacı, gösteriĢli genelleme propaganda 

tekniğini kullanmıĢ ve kendi düĢüncelerini bu kavramların içine gizleyerek hedef kitleye 

yaymayı amaçlamıĢtır. 

“Türk’ün dünkü uĢakları nasıl bir ateĢin üstüne bastığının farkında değillerdi. Gözleri 

donmuĢ, ağızları köpürmüĢtü ve kanlı bir iĢgal ordusu gibi değil vahĢi bir istila ordusu gibi 

hareket ettiler” bu sözlerde geçen “UĢak” ve “Ġstila Sürüsü” gibi düĢmana takılan adlar, 

Yunan askerini karalamak amacı ile yapılmıĢtır. Ad takma propaganda tekniği kullanılarak 

düĢmana küçük düĢürtücü sıfat ve kötü isim takılmıĢ ve hedef kitlenin duygularıyla oynanmak 

amaçlanmıĢtır. 

Genç Yusuf’un YüzbaĢı Davut’a “Askerlik yapmadım ama elim silah tutar” der. Mülazım 

Faruk 96. alayın üyelerinden olan Koca Bilal’in evine gider. Fakat Koca Bilal gaziliği 

nedeniyle KurtuluĢ SavaĢı’na katılmak istemez. Bunun üzerine Koca Bilal’in eĢi Koca Bilal’e 

“Ya git ya da ses etme, o zaman ben giderim” der. YüzbaĢı Davut’un kaçan köylüyü 
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savaĢmaya ikna etmeye çalıĢtığı esnada köyün anasının “Ne bakıma Ģehit anası ne bakıma 

Ģehit evladısınız siz. Kalıpta gebertmek gebermek varken kaçmak var mı Türk’e? Ben 

kalıyorum korkaklar gitsinler” Ģeklinde söyler. Tilki ÇavuĢ’un cephaneyi köyün erkeklerine 

dağıttığı sırada köyün anasının “Ver hele bir tane de bana, iyisinden olsun” diyerek silahı 

aldığı gibi kabağı vurması ve son olarak YüzbaĢı Davut’un “Bu milletin her ferdi askerdir, 

silahı da kalbinde yatan istiklal aĢkıdır” gibi sözler ile Türk milletinin kadın, erkek, çocuk, 

genç, yaĢlı her ferdinin vatan, toprak, millet uğruna her Ģeyini feda edebileceği gösterilmiĢtir. 

Bu sahnelerde propagandacı stratejik propaganda türünü kullanmıĢtır. Bu propaganda türü, 

gelecekte ortaya çıkabilecek savaĢ durumları için yapılan bir propagandadır. Amaç hedef kitle 

neye inanmak istiyorsa onu önlerine sunmak, sürekli olarak karĢılarına çıkararak bu Ģekilde 

hafızalarına aĢılamaktır. 

Filmde “Ġzmir MarĢı,” “Sivastopol MarĢı” marĢları ve “Ankara Türküsü” gibi müzikler ön 

plana çıkmıĢtır. Ses ve müziklerin duygusal sahnelerde kullanımı anlatımı güçlendirmiĢtir. 96. 

Alayın cephede Sivastopol marĢını söylerken YüzbaĢı Davut’un “Ölüm tehlikesi arttıkça 

keyifleri gelir” sözü ile Türk askerinin vatan uğruna ölmekten ve Ģehit olmaktan kıvanç 

duydukları anlatılmıĢtır. 96. Alay askerleri idama götürülürken Ankara Türküsünü 

“Ankara’nın taĢtır yolu, kan ağlıyor Anadolu, Yunan Türk’ü esir almıĢ, yetiĢ Kemal PaĢa 

kolu, Pek ġanlıyız…” söylemiĢtir. Burada Anadolu’yu kurtarmak için Mustafa Kemal 

çağrılmıĢtır. Tanıklık propaganda tekniği kullanılan bu sahnede Mustafa Kemal Atatürk’e 

olan güveni hedef kitleye aĢılamak amaçlanmıĢtır. 

Bir Millet Uyanıyor filmi konusu bakımından askeri ve siyasi propaganda türleri içerisindedir. 

Filmde askeri propaganda türü, düĢman devletlerin halkına ve devletin kendi halkına olmak 

üzere iki Ģekilde kullanılmıĢtır. Filmde Türk askerleri desteklenirken Türk askerinin 

fedakarlığı, korkusuzluğu ve cesareti gibi özellikler düĢman devletlerin tehditlerine karĢı 

vazgeçirici güç olmaktadır. Dolayısıyla Bir Millet Uyanıyor filminde askeri propaganda ile 

Türk halkının güvenini kazanmak amaçlanmıĢtır. Filmin vatan, millet, bayrak, milli birlik ve 

beraberlik, milli değerler gibi konuları iĢlemesi, Türk milletinin ulus-devlet anlayıĢını 

yansıtması açısından da siyasi propaganda türü içerisine girdiğini göstermektedir. Film geniĢ 

bir kitleyi hedef aldığından kitlesel propaganda türü içerisindedir. Filmde hedef kitlenin 

güvenini kazanmak oldukça önemli olduğundan kaynak resmi ve açıktır. Bu sebeple 

inandırıcı olması için filmde her bilgi Ģeffaftır. Son olarak film sosyolojik propaganda türü 

açısından da değerlendirilebilir. Çünkü toplumların yaĢam tarzını değiĢtirdikten sonra 
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fikirlerini değiĢtirmeye çalıĢan bu propaganda türü, aynı Ģekilde filmde insanlara 

benimsetilmek istenen ulus-devlet olgusu anlatılmaya ve aĢılanmaya çalıĢılırken de 

kullanılmıĢtır. 

Tablo 1: Bir Millet Uyanıyor Filmi Görüntüsel Göstergeleri 

Seçilen Görsel Gösteren Gösterilen 

 

Mustafa Kemal Atatürk 
Tanıklık Tekniği; 

Lider, kahraman. 

 

Bayrak 

 

Transfer Tekniği: 

Ortak değerler kullanarak 

hayranlık uyandırmak 

 

Öldürülmüş masum 

köylüler 

Düşmanın 

caniliği 

 

Sancak 
Transfer Tekniği: 

Zafer 

 

5.2. Ayla Filmi Propaganda Unsurları 

Film Kuzey Koreli askerlerin Güney Koreli bir halkın yaĢadığı bir kasabaya saldırması ve 

orada katliam yaptıkları bir sahne ile baĢlamaktadır. Bu sahnede Kuzey Kore askerleri çocuk, 

kadın, yaĢlı demeden herkesi öldürmüĢtür. Propagandacı burada dost devletlerin halkına karĢı 

yapılan askeri propaganda türünü kullanarak düĢman askerin caniliğini, acımasızlığını 

göstermeyi amaçlamıĢtır. 

Yirmi beĢinci ABD Tümeni Kunu-Ri’ye Çin askerleri tarafından saldırı oluyor. Bunun 

üzerine BinbaĢı Fuat, Üsteğmen Mesut, Süleyman Astsubay ve Ali Astsubay Dokuzuncu 

Kolordu Karargahı ile iletiĢime geçmek için oraya doğru yola çıkar. Yolda pusuya 

düĢürüldükleri sırada Ali Astsubay tek baĢına düĢman askerlerin üzerine doğru silahını 

ateĢleyerek yürür ve onları öldürür. BaĢka bir pusuya düĢürülme sahnesinde Süleyman 

Astsubay, süt ĢiĢesi ve tekerlek kullanarak bir bomba yapar. Süleyman Astsubay’ın bu 

mücadelesi herkes tarafından büyük takdir toplar. Propagandacı bu iki sahnede bir devletin 

kendi halkına ve dost devletlerin halkına karĢı yaptığı askeri propaganda türünü kullanarak, 
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Türk askerinin gücü ve zekâsı gibi nitelikleri göstermiĢ ve hedef kitlenin Türk askerine karĢı 

güvenini oluĢturmayı amaçlamıĢtır. 

Teğmen Lee’nin “Küçük kızı geçtikleri yolların üzerinde katliamın ortasında buldular. 

Bırakamayacakları için onu yanlarına almıĢlar. Çok olağanüstü bir davranıĢ” sözleri ve 

BinbaĢı General Coulter’in “Türkler ilginç insanlar. Bütün dünyaya çağrı yapıldığında, 

Türkler ilk cevap verenlerdi. Bu savaĢ tarihe geçtiğinde ne sen ne ben hatırlanacağız dostum. 

Tarih kitaplarına onlar geçecekler” sözleri ile yabancı insanların Türk insanının merhametine, 

fedakarlığına ve yardımseverliğine hayranlığı vurgulanmıĢtır. Ayrıca Türk milletinin Ģanlı 

tarihinin herkes tarafından bilindiği ve girdiği her savaĢta Ģanlı tarihine Ģan kattıkları gözler 

önüne serilmiĢtir. Propagandacı burada hedef kitlenin Türk milletine karĢı hayranlık 

duymasını sağlamayı amaçlamıĢtır. 

Güney Kore’ye yapılan saldırılar sonrası Güney Koreli yetim çocuklar için Türkiye Ordusu 

Seul Ģehrine Ankara Okulu adı ile bir yetimhane açar. Süleyman Astsubay’ın eve dönme vakti 

geldiğinde Ayla’yı bırakmak için Ankara Okulu’na giderler. Burada Üsteğmen Mesut Ankara 

Okulu için “Ġyi bir yer. Daha da iyi olacak, Türk ordusu buraya desteğini vermeye devam 

edecek” sözlerini söyler. Propagandacı burada dost devletlerin halkına karĢı yapılan askeri 

propaganda türünü kullanarak Türk milletinin dost olduğunu göstermektedir. Ayla’nın 

Seul’deki Ankara Okulu’na bırakıldığı sahnede Güney Koreli çocuklara “Ankara MarĢı” 

öğretilmektedir. Çocuklar hep bir ağızdan “Ankara, Ankara güzel Ankara, seni görmek ister 

her bahtı kara. Senden yardım umar her düĢen dara, yetersin onlara güzel Ankara...” marĢını 

söylemektedirler. Diğer bir sahnede Türk ordusu Güney Kore’ye vardığında askerleri Güney 

Koreli insanlar elinde Türk bayrakları ile karĢılamaktadır. Filmin son sahnesinde ise Seul’deki 

Ankara Parkı gösterilmektedir. Bu sahneler Güney Kore milletinin Türk ordusuna ve milletine 

karĢı olan minnetini gözler önüne sermektedir.  

Ayla filmi konusu bakımından askeri ve siyasi propaganda türleri içerisinde 

değerlendirilebilir. Filmde askeri propaganda türünün en belirgin dost devletlerin halkına 

karĢı yapıldığı görülmektedir. Filmde Türk askerinin yardımseverliği, fedakarlığı ve cesareti 

gibi özellikleri dost devletlerde hayranlık uyandırmakta ve onlara Türk askerine güvenmeyi 

benimsetmektedir. DüĢman devletlerin tehditlerine karĢı ise vazgeçirici güç olmaktadır. 

Filmin vatan, millet, bayrak, milli birlik ve beraberlik, milli değerler gibi konuları iĢlemesi, 

Türk milletinin ulus-devlet anlayıĢını yansıtması açısından da siyasi propaganda türü içerisine 

girmektedir. Film geniĢ bir kitleyi hedef aldığından kitlesel propaganda türü içerisindedir. 
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Filmde hedef kitlenin güvenini kazanmak oldukça önemli olduğundan kaynak resmi ve 

açıktır. Bu sebeple inandırıcı olması için filmde her bilgi Ģeffaftır. Son olarak film, sosyolojik 

propaganda türü açısından da değerlendirilebilir. Ulus-devlet toplumların yaĢam tarzını 

değiĢtiren bir olgudur. Bu olgu ile birlikte hedef kitlenin fikirlerinde de değiĢimler 

amaçlanmıĢtır. Sonuç olarak filmde vatan, millet, milli bağımsızlık, milli bütünlük, milli 

değerler gibi unsurlar ile ulus-devlet olgusu hedef kitleye anlatılmaya ve aĢılanmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

Tablo 2: Ayla Filmi Görüntüsel Göstergeleri 

Seçilen Görsel Gösteren Gösterilen 

 

Arma 
Transfer Tekniği: 

Türk askeri 

 

Atatürk’ün resmi ve 

Türk Bayrağı  

Transfer Tekniği: 

Ortak değerler kullanılarak 

hayranlık uyandırmak  

 

Ankara Okulundaki 

Atatürk büstü 

Güney Kore’de Türk milletinin 

liderine gösterilen saygı 

 

Güney Kore’deki 

Ankara Parkı 
Türkiye’ye duyulan minnet 

 

SONUÇ 

Sinema içerisinde birçok farklı unsuru barındıran bir sanattır. Bunlardan en belirgini 

sinemanın propaganda aracı olarak kullanılmasıdır. Fikir ve düĢünceleri yaymak için önemli 

bir sanat olan sinema geçmiĢten günümüze sıklıkla tercih edilmiĢtir. Propagandayla 

iliĢkilendirilen ulus-devlet olgusunu anlama süreci savaĢ/dram türü filmlerde de kendisini 

daha çok göstermekte ve hedef kitleye propagandacı tarafından aktarılmak istenen mesajlar, 

filmler yoluyla kitlelere ulaĢtırılmaktadır. Seçilen filmlerde konusu bakımından askeri, siyasi 

ve sosyolojik propaganda en çok kullanılan propaganda türleri olurken kaynakları bakımından 

filmler beyaz propaganda türü içerisinde olup kaynakları resmi ve açıktır. Bu da hedef 

kitlelere verilmek istenen mesajların güvenilirliğini göstermektedir. Ulus-devlet olgusu 
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manevi değerleri içerdiği için kitlelerin güvenini kazanmak önem arz etmektedir. 

Göstergebilim yöntemi ile sürekli olarak hedef kitleye gösterilen unsurlar propagandanın 

amacına ulaĢmasını kolaylaĢtırmaktadır. Bu doğrultuda propagandacılar filmleri 

biçimlendirerek, propaganda türleri ile fikir ve düĢüncelerini toplumun her kısmına 

aktarabilmektedir. 
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ASKERLER VE SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ: 1930’LAR TÜRKİYE’SİNDEN ERKEN BİR 

ÖRNEK 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOLDIERS AND SOCIOLOGY: AN EARLY CASE 

FROM 1930S TURKEY 

Dr. Öğr. Üyesi Barış ATEŞ 

Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Askeri Sosyoloji Ana 

Bilim Dalı  

 

ÖZET 

Askeri sosyolojinin kuruluş çalışmaları 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde ABD’de 

başlamıştır. Bu zamanlama elbette tesadüfi değildir. Milyonlarca askerin dünyanın farklı 

bölgelerinde yürüttüğü savaşın elbette bir sosyal boyutu olacaktı ve bunun getirdiği sorunların 

çözümü için en uygun adaylar sosyolog ve psikologlar başta olmak üzere bir grup 

akademisyendi. İşte bu uzmanların savaş sırasında başlattığı akademik çalışmalar savaştan 

sonra askeri sosyoloji disiplininin kurulmasında ana etkenlerden birisi oldu. Çalışmalar, ABD 

Ordusu için ABD kökenli akademisyenler tarafından yürütülünce askeri sosyoloji de doğal 

olarak Amerikan merkezli bir gelişim çizgisi takip etti. Bu durumda askeri sosyoloji teriminin 

de ilk olarak savaş sonrası dönemde, Morris Janowitz ve çalışma arkadaşları tarafından 

kurulan Inter University Seminar on Armed Forces and Society (IUSAFS) toplantılarında 

veya bu seminer grubunun hazırlık çalışmaları sırasında gündeme geldiği değerlendirilebilir. 

Dolayısıyla en erken tarih olarak 1950 ve hatta 1960’lı yılları kabul edilebilir. Bu durumda 

1939 gibi bir tarihte Türkiye’de bir askerin “ordu sosyolojisi” konusunda bir kitap 

yayımlanması disiplinin gelişimi açısından fazlasıyla ilgi çekiyor. Üstelik bu disiplinin 

Türkiye’de farkındalık kazanması ve kurumsal bir yapıya kavuşması ancak 2018’de ilk 

yüksek lisans programının kurulması ile gerçekleştiği için geçmişte yapılan çalışmalar daha 

önemli hale gelmiştir. 

Bu çalışma “Ordu Sosyolojisi Yolunda Bir Deneme” adlı kitabın o dönemde bir teğmen olan 

Şükrü Galib Erker tarafından 1939’da yayımlanmasının etkilerini ve kitabın içeriğini 

irdeleyerek askeri sosyoloji disiplininin Türkiye’deki gelişimine ışık tutmayı amaçlamaktadır. 

Çalışmanın temel argümanı Türk askeri sosyolojisinin kuruluşu için zayıf da olsa bir fırsatın 

1930’larda ortaya çıktığını ancak bu çalışmanın akademik çevrelerden uzak, kurumsal olarak 

desteklenmemiş ve ayrıca bir grup çabası yerine kişisel seviyede kaldığı ve dolayısıyla 

unutulduğu yönündedir.          

Anahtar kelimeler: Askeri sosyoloji, Türk Ordusu, ordu-toplum ilişkisi, Morris Janowitz, 

Şükrü Erker 
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ABSTRACT 

Military sociology was established in the United States of America after World War II as a 

subfield of sociology. Of course, this timing is not coincidental. The millions of soldiers 

fighting worldwide would have social problems, and the best candidates for resolving the 

resulting issues were a group of academics, particularly sociologists and psychologists. 

Academic studies undertaken during the war by these scholars were instrumental in 

establishing the field of military sociology after the war. Since the earliest studies performed 

by US academics for the US Army, military sociology has inevitably developed in an 

American-centric direction.  In this case, it can be considered that the term military sociology 

first came to the fore in the post-war period, at the Inter-University Seminar on Armed Forces 

and Society (IUSAFS) meetings established by Morris Janowitz and his colleagues, or during 

the preparatory work of this seminar. Therefore, the earliest date of the use of military 

sociology term may be regarded as the 1950s and even the 1960s. In this case, the publication 

of a book on "military sociology" by a soldier in Turkey in 1939 garners considerable 

attention regarding the development of the discipline. Additionally, it has acquired 

significance since this field has recently received institutional recognition in Turkey, with the 

establishment of the first graduate program in 2018. 

This study aims to shed light on the development of the discipline of military sociology in 

Turkey by examining the effects of the publication of the book "An Essay on the Path of 

Army Sociology" by Şükrü Galib Erker, who was a lieutenant at that time, and the content of 

the book. The main argument of the study is that there was an opportunity, albeit weak, for 

the establishment of Turkish military sociology in the 1930s, but this study was isolated from 

academic circles, was not institutionally supported, and remained a personal endeavor rather 

than a group effort, and thus was forgotten. 

Keywords: Military sociology, Turkish military, Military-society relations, Morris Janowitz, 

Şükrü G. Erker. 
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FENN-İ HARB NÜSHALARININ TANITIMI 

PROMOTION OF SCIENCE OF WAR COPIES 

 

Prof. Dr. Mehmet Zahit YILDIRIM 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Osmanlı Medeniyeti ve 

Müesseseleri Tarihi Anabilim Dalı 

ÖZET  

Savaşlar İnsanlık tarihi kadar eskidir. Böyle olunca bu savaşlarda galip gelmek harbe giren 

taraflar açısından hayati önem taşımaktadır. İnsanlık tarihi ilerledikçe yaşanan harplerden 

dersler çıkararak gelecekteki harplerde mağlubiyet yaşanmaması hedeflenmiştir. Bu durum ta 

Attila’dan beri Türkler tarafından büyük mağlubiyetlere uğratılan Avrupalı milletlerce daha 

bir önem kazanmıştır. Özellikle de 1071 Malazgirt Zaferi’nden başlayarak Selçuklu ve 

Osmanlı Devletleri’nce sayısız mağlubiyetler tattırılan Avusturya-Alman ordularının 

komutanlarınca bu mağlubiyetlere bir son verilmesi için çareler aranmıştır. İstanbul’un 

fethinden itibaren başlayan dönem Avrupalıların Türkler karşısındaki mağlubiyet ve geri 

çekilmeleri II. Viyana seferine kadar devam etmiştir. Kanaatime göre Türkleri bu seferde 

durduran mukavemetin temelinde 1664’te Sen Gothard’ta Osmanlı ordusunu mağlub eden 

Raymond Montecucculi’nin 1661’den başlayarak Osmanlı ordularına karşı aldığı 

mağlubiyetten çıkardığı dersler vardır. İşte bu Monteccucoli daha Osmanlı ordusu ile 

karşılaşmaya başlamadan önce bilhassa Avrupa krallıklarının 1648’e kadar birbirleri ile 

yaptıkları ve 30 Yıl Savaşları denilen savaşlarda edindiği tecrübelerle bir Askerlik 

Sanatının/Biliminin olduğunu kabul edip bunu sistemleştirmiştir. Sistemleştirdiği bu bilimin 

adına da l’Art de la Guerre demiş ve bir kitap halinde Avusturya İmparator’u Leopold I’e 

sunmuştur. 

Osmanlı Ordusuna komuta eden askerler de bilhassa II. Viyana Bozgunundan sonra Avrupa 

orduları karşısında alınan mağlubiyetleri sorgulamaya başlamışlardır. Bu sorgulamalar 

neticesinde böyle bir eserin varlığından o eser Latin olarak yayınlandıktan sonra haberdar 

olunmuştur. Bu eser hakkında bilgi sahibi olan ve Latinceye aşinalığı olan bir Osmanlı 

münevveri eseri Ehl-i İslam’ın istifadesi için tercüme etmiştir. Kim olduğu henüz 

anlaşılamayan bu Osmanlı münevveri Montecuccoli’nin eserini Fenn-i Harb ismiyle XVIII. 

yüzyılın ilk yarısında Türkçe’ye çevirmiştir. 

Osmanlı Tarihinde Fenn-i Harb ismiyle birçok eser bulunmaktadır. Bu tebliğde Avusturya 

Orduları Başkomutanlığına kadar yükselen Montanalı Raymond Montecuculi’nin Fransızca 

olarak “l’Art de la guerre”, İngilizce olarak ise “The Art of War” ismiyle yayınlanan, aslında 

adı geçen yazarın ilk olarak İtalyanca el yazması olarak yazıp 1670’lerde Avusturya 

İmparatoru’na takdim ettiği kitabın 1718’de Viyana’da Latince olarak yayınlanmış 

baskısından Türkçeye tercüme edilen nüshaları söz konusu edilecektir. Türkçe olarak Fenn-i 

Harb ismi verilen bu tercüme eserin şimdilik bilinen dört nüshası vardır. Bunlardan birisi 

Paris Bibliotek National’de (Bibliotheque National), İkincisi Ankara Milli Kütüphane’de ve 

üçüncüsü de Süleymaniye Kütüphanesi Nuruosmaniye Yazmaları arasındadır. Dördüncü 
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nüsha da yine Ankara Milli kütüphane’de bulunmaktadır. Yalnız bu nüsha diğerlerine göre 

oldukça eksiktir. Dolayısıyla bu nüshadan bahsedilmeyecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Savaş, Askerlik Bilimi, Avusturya, Montecucoli, Türkler  

 

 

ABSTRACT 

Wars are as old as human history. Therefore, achieving victory in wars is of vital importance 

to the parties involved in the war. As the history of humanity progressed, by learning lessons 

from the wars in the past, it has been aimed not to experience defeat in future wars. This 

situation has become more important  for the European nations, which have been defeated by 

the Turks since Attila. In particular, since the 1071 Manzikert Victory, the commanders of the 

Austro-German armies, who suffered numerous defeats by the Seljuk and Ottoman States, 

have sought remedies to put an end to these defeats. The period starting with the conquest of 

Istanbul, the defeat and retreat of the Europeans against the Turks continued until the Second 

Siege of Vienna.  

In my opinion, on the basis of the resistance that stopped the Turks in this expedition, there 

are lessons learned by Raymond Montecucculi, from his defeats against the Ottoman armies 

starting from 1661. With the help of these defeats he defeated the Ottoman army in St 

Gothard in 1664. Before starting to fight with the Ottoman army, Monteccucoli accepted that 

there was a Military Art/Science and systematized it, based on the experiences he gained in 

the wars that the European kingdoms fought with each other until 1648 and called the  Thirty 

Years Wars. He called this science the  l'Art de la Guerre and  wrote a book based on that. He 

presented this work as a book to the Austrian Emperor Leopold I. 

The soldiers who commanded the Ottoman Army, began to question the defeats 

against the European armies, especially after the Second Vienna defeat.As a result of these 

inquiries, the existence of such a work was learned after it was published in Latin. An 

Ottoman intellectual who knew about this work and was familiar with Latin translated it for 

the benefit of Ahl-i Islam. This Ottoman intellectual’s identity is not yet understood. He 

translated Montecuccoli's work into Turkish in the name of Fenn-i Harb in the first half of the 

18th century. 

 

There are many works in Ottoman History called Fenn-i Harb.  Raymond 

Montecuculi, who rose to the position of the Commander-in-Chief of the Austrian Armies, 

published this book as “l'Art de la guerre” in French and as “The Art of War” in English. 

However, it was  written as an Italian manuscript by Montecuculi and was presented to the 

Emperor of Austria in the 1670s. İt was translated into Turkish from the edition published in 

Vienna in 1718 in Latin. At this point, this paper deals with Turkish copies this book. There 

are four known copies of this  book, which is called Fenn-i Harb in Turkish. One of them is in 

the  National Library of France, (Bibliotheque Nationale de France), the second is in the 

National Library (Milli Kütüphane) in Ankara, and the third is among the Nuruosmaniye 
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manuscripts in the Süleymaniye Library. The fourth copy is also in the National Library. 

However, this copy is quite incomplete compared to the others. Therefore, this copy will not 

be discussed in this paper. 

 

Keywords: War, Military Science, Austria, Montecucoli, Turks 
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FENN-İ HARB İSİMLİ ESER ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER 

SOME THOUGHTS ON THE WORK TITLED FENN-İ HARB  

 

Prof. Dr. Mehmet Zahit YILDIRIM 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Osmanlı Medeniyeti ve 

Müesseseleri Tarihi Anabilim Dalı 

ÖZET  

Fenn-i Harb isimli eser XVII. yüzyılda, önce Avusturya ordusunda subay olarak görev yapmış 

daha sonra da kazandığı başarılar sebebiyle bu ordunun Başkomutanlığına kadar yükselmiş 

olan Raimond Montecuccoli isimli İtalyalı bir askerin yazdığı “L’Art de la Guerre” isimli 

eserin Türkçeye çevrilmiş olanının adıdır. Bu eserin orijinal dili İtalyancadır. Raymond 

Montecuccoli bu eseri yazdıktan sonra Avusturya İmparatoru Leopold I’e (1658-1705) takdim 

etmiş ve sarayın kütüphanesinde uzun süre kimsenin haberi olmadan saklı kalmıştır. Kitabın 

saray kütüphanesinde saklı kalmasının önemli nedenlerinden biri de Montecuccoli’nin 1661-

1664 yılları arasında üst üste her yıl Avusturya ordusunda üst düzey subay olarak Osmanlı 

ordusuna karşı savaşmış olması ve en sonunda 1664’teki Sen Gothard Savaşı’nda Osmanlı 

ordusunu yenmiş olmasıdır. Hatta Montecuccoli bu son savaşın öncesinde Avusturya 

Ordularına Başkomutan olarak görevlendirilmiştir. İşte bu savaşlarda Montecuccoli’nin 

Yenilmez Armada olarak kabul edilen Osmanlı Ordusuna karşı edindiği tecrübelerin (Osmanlı 

Ordusunun güçlü ve zayıf yönlerini biliyor olmasının) en azından Osmanlılarca bilinmemesi 

isteğidir. Nitekim kitabın daha başında buna dair bilgiler yer almaktadır ki bunlar tebliğin tam 

metninde ortaya konulacaktır. Ancak bunları günümüz diliyle ifade etmek gerekirse adı geçen 

kitap makbul bulunup itibar görmüş ve uygulamaya konulmuştur. Lakin kitabın 

muhtevasındaki sırlara rakip ve yabancıların vakıf olmamaları için yazarının el yazısıyla 

yazılmış olan nüsha, çarlara has kütüphanede korunmuş olup başkalarının eline ulaşmasına 

mani olunmuştur. Nitekim daha sonra kitabın çeşitli batı dillerinde basıldığı tarihlere 

bakıldığında kitap piyasaya çıktığında artık Osmanlının Sen Gothard’daki mağlubiyeti 

üzerinden yaklaşık otuz üç yıl, II. Viyana Bozgunu üzerinden ise 14 yıl geçmiştir. Üstelik 

1683’ten başlayarak 1699’a kadar devam eden başta Avusturya olmak üzere Kutsal İttifak - 

Osmanlı savaşları hala devam etmektedir. İşte bütün bu yaşananlar Avrupalıları, artık 

Osmanlıyı yenmenin tadına vardırmış ve kendilerine özgüven kazandırmıştır. Nitekim bu 

eserin İspanyolcası 1697’de “Arte Vniversal de la Gverra, del Pirincipe Raymundo 

Montecucoli, Teniente General de las Armas del Emperador, Barcelona”, ismiyle; Fransızcası 

1734’de “Raimondo Montecuccoli, Memoires de Montecuculi Generalissime des Troupes de 

l’Emperreur; ou Principes de l’Art Militaire Generale” ismiyle Amsterdam’da; Latincesi 

1718’de “Commentarii bellici, Vienne, 1718” tarihinde Viyana’da yayımlanmıştır. Türkçesi 

ise Latince baskısından istifade edilerek neredeyse Fransızcasıyla aynı zamanda I. Mahmud 

(1730-1754) döneminde “Fenn-i Harb" ismiyle yazma olarak İstanbul’da ilgililerin 

istifadesine sunulmuştur. Mütercimi belli değildir. Tebliğde eserin üç nüshası üzerinde 

yaptığımız edisyon kritik sonucu oluşan ve yayına hazır olan nüshası kullanılacaktır. 

. 
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Anahtar Kelimeler: Fenn-i Harb, Osmanlı, I. Mahmud, Leopold I, Montecucoli, Türkler  

  

ABSTRACT  

The work called Fenn-i Harb, It is the name of the Turkish translation of the work "L'Art de la 

Guerre", It was written in XVII. Century by an Italian soldier named Raimond Montecuccoli, 

who first served as an officer in the Austrian army and later rose to the position of 

Commander-in-Chief of this army due to his successes. The original language of this work is 

Italian. After writing this book, Raymond Montecuccoli presented it to the Austrian Emperor 

Leopold I (1658-1705) and it was hidden in the library of the palace for a long time without 

anyone knowing. 

One of the important reasons why the book remained hidden in the palace library is that 

Montecuccoli fought against the Ottoman army as a senior officer in the Austrian army every 

year between 1661 and 1664, and finally defeated the Ottoman army at the Battle of Gothard 

in 1664. Even before this last war, Montecuccoli was appointed as the Commander-in-Chief 

of the Austrian Armies. Here is the wish that Montecuccoli's experiences (knowing the 

strengths and weaknesses of the Ottoman Army) against the Ottoman Army, which was 

accepted as the Invincible Armada, should not be known, at least by the Ottomans. As a 

matter of fact, there is information about this at the very beginning of the book, which will be 

presented in the full text of the paper. However, to express them in today's language, the 

mentioned book was accepted, respected and put into practice. However, in order to prevent 

rivals and foreigners from knowing the secrets in the content of the book, the handwritten 

copy of the author was preserved in the library of the tsars and was prevented from reaching 

the hands of others. 

As a matter of fact, when we look at the dates when the book was published in various 

western languages, approximately thirty-three years had passed since the defeat of the 

Ottomans in Saint Gothard when the book was released. It had been 14 years since the II. 

Vienna Defeat.Moreover, the Holy Alliance-Ottoman wars, especially with Austria, which 

started from 1683 and continued until 1699, were still going on. All these experiences made 

the Europeans enjoy defeating the Ottomans and gained self-confidence. 

As a matter of fact, the Spanish version of this work was published in 1697 as "Arte Vniversal 

de la Gverra, del Pirincipe Raymundo Montecucoli, Teniente General de las Armas del 

Emperador, Barcelona.” In French it was written in 1734 as “Raimondo Montecuccoli, 

Memoires de Montecuculi Generalissime des Troupes de l'Emperreur; ou Principes de l'Art 

Militaire Generale" was published in Amsterdam. The Latin version of the book was 

published in Vienna in 1718 under the name "Commentarii bellici, Vienne, 1718".In Turkish, 

it was published as a manuscript in Istanbul, almost simultaneously with its French, under the 

name "Fenn-i Harb" during the reign of Mahmud I (1730-1754) by making use of the Latin 

edition. The translator is unknown. In the text that we will present as a paper, the copy that is 

ready for publication, which is the critical result of the edition we made on three copies of the 

work, will be used. 

 

Keywords: Science of War, Ottoman, Mahmud I, Leopold I, Montecucoli, Turks 
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FIRST WORLD WAR – STATEMENTS ABOUT THE ROMANIAN CULTURAL 
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“C.S.Nicolaescu-Plopsor”, Craiova 

of the Romanian Academy 

 

ABSTRACT 

 The Great Union meant the fulfillment of a great desire of Romanians from everywhere. King 

Ferdinand and Queen Mary opened the gates of Romania for its worthy integration into the 

great family of European countries. 

The beginning of the 20th century was blossoming, despite the great losses caused by the war.  

 The Romanian civilization was to be known by the whole world, and the Romanians could be 

proud of their reunited country. In order to achieve this, however, a strong decision-making 

capacity, broad inter-regional connections, respect for all the social categories that this time 

represented Romania, were needed. The Royal House of Romania could provide the 

necessary support for a good promotion of the Romanian culture and civilization both at 

national level - a good knowledge and recognition of Romania, as well as internationally - 

given the origin of the inheriting princes, as well as the excellent diplomacy practiced on the 

period of the war. 

 Among the many factors that contributed to the local self-knowledge, as well as to the 

worldwide recognition of Romania, a very effective contribution at the time had the tireless 

and painstaking work of the photographers of the time, some of them recognized as suppliers 

of the Royal House. Looking at their work as a whole, we can identify certain tendencies, 

favorite topics, a certain artistic discourse, the precision of the spelling detail, a certain policy 

of deciphering and raising knowledge of the village, but also of the Romanian city, scenes 

from life, ceremonies, certain important events of the family or community, images of 

different social or ethnic categories: peasants, townspeople, boyars, Saxons, Hungarians, 

Roma. All these images of the time spoke about the socio-cultural variety of Romania, about 

its native wealth, about the good relations with the co-operating minorities, about the harmony 

of a nation that, although recently reunited, shows a well-defined identity that it allows them 

to maintain good interethnic relations with minorities, with neighboring nations recently 

released and recognized worldwide, in their turn. 

 

Key words: First World War, Romanian Great Union, the recognition of Romania worldwide, 

photography, documents. 
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HATAY’DA   SAVAŞIN ÇOCUKLARINA GÜNAYDIN  DEMEK 

SAYING GOOD MORNING TO THE CHILDREN OF WAR IN HATAY 

Vahit HÜYÜK 

Hatay  Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi 

Mustafa DURAN 

Hatay  Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi 

ÖZET 

Türkiye Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası Suriyeli mültecilere en fazla ev sahipliği yapan 

ülkedir ve Türkiye’de bulunan Suriyelilerin çoğunun gelecekte Türkiye’de kalacakları 

düşünülmektedir. Bu yoğun göç deneyimi sağlık, barınma, beslenme, çalışma ve eğitim gibi 

temel haklar bağlamında çok boyutlu ele alınması gereken bir durumdur. Suriyeli mültecilerin 

büyük bir kısmını çocuklar ve ergenler oluşturmaktadır. Şu an Geçici Eğitim Merkezleri, 

Suriyelilerin açtıkları özel okullar ve Devlet okulları aracılığıyla Suriyeli mülteci çocukların 

bir kısmına eğitim verilmektedir. Çocuklara sağlıklı bir eğitim ortamı sağlayabilmek için 

başta dil problemi olmak üzere  uyumdur. Bu durumda Hatay Antakya  ilçesinde yaşayan 

Suriyeli  çocukların eğitim sorunu etkili bir şekilde ele alınması gerekmektedir. 

  Özellikle bu çocukların okula uyum sürecinde okul ve öğretmenlerine ve psikolojik 

danışman öğretmenlerine  ciddi rol ve sorumluluklar düşmektedir. Bu kapsamda yapılan 

birçok  sosyal  ve kültürel  faaliyetlerin;  bunlar arasında resim , müzik atölye çalışmaları ve 

sportif faaliyetler oldukça önemlidir. Bu faaliyetler le çocukların Suriyeli ve Türk öğrencilerin 

daha hızlı ve etkili bir iletişim kurmasına olanak sağlayacaktır. Okulumuzca hazırlanan 

‘’savaşın çocuklarına Günaydın ‘’isimli  Etwining projesinde paydaş olan  Geçici Eğitim 

Merkezleri ve  Normal okullarda okuyan Suriyeli  öğrencilerde  olumlu değişiklikler 

yaşandığı gözlenmiştir. Bu rol ve sorumluluklar ise  mültecilerde kültürel uyum süreci ve 

travma bilgisi, çok kültürü psikolojik danışma ve hak savunuculuğu yeterlikleri başta olmak 

üzere okul psikolojik danışmanının bir çok yeterliliğe sahip olmasını gerektirmektedir.  

      Bu çalışmada Suriyeli mülteci çocukların yeni bir kültüre uyumu , eğitim koşulları ve 

okula uyum süreçlerinde  öğretmene ve  rehberlik ve psikolojik danışmanları düşen rol ve 

sorumluklara dair bir bakış açısı sağlanmaya çalışılmıştır. 

 Anahtar kelimeler:  savaş , uyum ,  Göç , çocuk 
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ABSTRACT 

Turkey is the country that hosts the highest number of Syrian refugees after the civil war in 

Syria and it is predicted that most of the Syrians in Turkey will stay in Turkey in the future. 

This intense migration experience is a multidimensional situation that needs to be addressed 

in the context of basic rights such as health, shelter, nutrition, work and education. The 

majority of Syrian refugees are children and adolescents. Currently, some of the Syrian 

refugee children are given education through Temporary Education Centers,  public schools 

and private schools opened by Syrians. In order to provide a healthy educational environment 

for children, there are basic problems such as language and adaptation (integration). In this 

case, the education problem of Syrian children living in Hatay Antakya district should be 

dealt with effectively. 

School teachers and psychological counselor teachers have serious roles and responsibilities 

in the adaptation process of Syrian migrant children to school. In this context, many social 

and cultural activities have a positive effect. Among these, painting, music workshops and 

sports activities are very important. These activities will enable Syrian migrant children and 

Turkish students to communicate more quickly and effectively. 

It has been observed that positive changes have been experienced in the Syrian students 

studying in Temporary Education Centers and other schools, which are stakeholders in the 

Etwining project called "Good Morning to the Children of War" prepared by our school. 

These roles and responsibilities require school counselors and teachers to have many 

competencies, especially competencies such as "cultural adaptation process and trauma 

knowledge in refugees, multicultural counseling and rights advocacy". 

In this study, it has been tried to provide a perspective on the role and responsibilities of 

teachers, guidance and psychological counselors in the adaptation of Syrian refugee children 

to a new culture, educational conditions and school adaptation processes. 

Keywords: War, Integration, Migration, Child, Refugee, Education 
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SAVAġLARIN RESMĠ OLMAYAN TARĠHĠ: AĞITLAR 

THE UNOFFICIAL HISTORY OF WARS: LAMENTS 

Doç. Dr. Recep TEK 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü,  

ÖZET 

Geçmişten günümüze toplumlar arasında dinî, milli, siyasî ve ekonomik sebepler dolayısıyla 

sayısız savaş yaşanmış ve hâlen de yaşanmaya devam etmektedir. Bu savaşlar tarih ilminin 

özellikle de askerî tarihin konusudur. Tarihî kaynaklarda biz savaşların nedenlerini, 

sonuçlarını, bunun yanı sıra askerî teknik ve taktikleri, asker ve silah sayısı gibi bilgileri 

görürüz. Ancak bu tarihî hadiselerin bir de arka planı vardır. Hadisenin toplum üzerinde 

yarattığı etki, toplumun onu algılayışı ve yorumlayışı, yaşadığı sıkıntılar, çektiği acılar resmi 

kayıtlarda pek yer bulmaz. Biz bunları daha çok roman, hikâye, destan gibi edebî eserlerde 

görürüz. Bu edebî ürünlerden biri de ağıtlardır. Kökeni İslamiyet öncesi Türk toplum 

yaşamına kadar uzanan ağıtlar, kültürümüz içerisinde “ağıt yakma”, “ağıt söyleme” şeklinde 

ifade edilen önemli bir geleneğin vücuda gelmesine vesile olmuştur. Ağıtlar, daha çok ölüm 

hadisesi üzerine söylenmekle beraber doğal afetlerin yarattığı yıkım, hastalık, gelin gitme, 

kaza, feleğe sitem, gurbet, dünyanın faniliği, ömrün kısalığı, ihanet, çocuksuzluk, kıskançlık 

gibi acıyı ve hüznü ifade eden hususlar da ağıtlara konu olmuştur. Ağıtlara konu olan 

hadiselerden biri de savaşlardır. Başlangıçta bir birey tarafından yaratılan bu sözlü mahsuller, 

halkın duygularının tercümanı olmuş ve çekilen acılar, yaşanılan zulümler, yitip giden canlar, 

esir düşenler ve onların yokluğunun yarattığı ıstırap ağıtlarda dile getirilmiştir. Bu ağıtlardan 

kimi söz ve musikideki güçleriyle türküleşerek zaman ve mekân sınırlarını da aşmışlardır. 

Dolayısıyla ağıtlar, savaşların toplum üzerindeki etkisini birinci ağızdan aktaran ve bu 

çerçevede de sözlü tarihe kaynaklık eden edebî ürünlerden biridir.   

Anahtar Kelimeler: Savaş, Sözlü Tarih, Edebî Metin, Ağıt 

ABSTRACT 

From past to present, numerous wars have been experienced between societies due to 

religious, national, political and economic reasons, and they still continue to be experienced. 

These wars are the subject of history, especially military history. In historical sources, we see 

the causes and results of wars, as well as information such as military techniques and tactics, 

number of soldiers and weapons. However, these historical events also have a background. 

The impact of the incident on society, the perception and interpretation of the incident, the 

troubles and the sufferings the society experienced do not find much place in official records. 

We see them mostly in literary works such as novels, stories and epics. One of these literary 

products is laments. Laments, whose origins date back to pre-Islamic Turkish social life, have 
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been instrumental in the emergence of an important tradition in our culture, which is 

expressed as "lamentation" and "telling lament". While laments are mostly sung about death, 

issues such as the destruction caused by natural disasters, illness, marry into a family, 

accident, reproach to fate, expatriation, the transience of the world, the shortness of life, 

betrayal, childlessness, jealousy, etc., have also been the subject of laments. One of the events 

that are the subject of laments is wars. These verbal products, originally created by an 

individual, became the interpreters of the feelings of the people and the suffering, the 

oppression, the lost lives, the captives and the suffering caused by their absence are expressed 

in laments. Some of these laments have transcended the boundaries of time and space by 

becoming folk songs with their power in words and music. Therefore, laments are one of the 

literary products that convey the impact of wars on society at first hand, and in this context, 

are a source of oral history. 

Keywords: War, Oral History, Literary Text, Lament 

GĠRĠġ 

Geçmişten günümüze toplumlar arasında dinî, milli, siyasî ve ekonomik sebepler dolayısıyla 

sayısız savaş yaşanmış ve hâlen de yaşanmaya devam etmektedir. Bu savaşlar tarih ilminin 

özellikle de askerî tarihin konusudur. Tarihî kaynaklarda biz savaşların nedenlerini, 

sonuçlarını, bunun yanı sıra askerî teknik ve taktikleri, asker ve silah sayısı gibi bilgileri 

görürüz. Ancak bu tarihî hadiselerin bir de arka planı vardır. Hadisenin toplum üzerinde 

yarattığı etki, toplumun onu algılayışı ve yorumlayışı, yaşadığı sıkıntılar, çektiği acılar resmi 

kayıtlarda pek yer bulmaz. Biz bunları daha çok roman, hikâye, destan gibi edebî eserlerde 

görürüz. Bu edebî ürünlerden biri de ağıtlardır. 

Türklerin İslamiyet’i kabul etmeden önceki dönemlerde “sagu” sözcüğü ile ifade edilen ve 

“sıgıtmak” yani “ağlamak” fiilinden türemiş (Elçin, 1990: 1) ağıt kavramı kaynaklarda, 

“İnsanoğlunun ölüm karşısında veya canlı-cansız bir varlığını kaybetme, korku, telaş ve 

heyecan anındaki üzüntülerini, feryatlarını, isyanlarını, talihsizliklerini düzenli, düzensiz söz 

ve ezgilerle ifade eden türkü” (Elçin, 2004: 90), “Başta ölüm olmak üzere ayrılığın yahut 

üzüntünün doğurduğu ıstırap sebebiyle ortaya konulan lirik ürünler” (Kaya, 1999: 244), “Bir 

törene bağlı olsun olmasın acıklı bir olayı konu edinen ve metni de, ezgisi de bu olayı 

yansıtmaya, bütün koygunluğu ile yaşatmaya elverişli türkü” (Esen, 1997: 15) şeklinde 

tanımlanmaktadır.  

Bütün eski kültürlerde yaygın bir biçimde karşımıza çıkan ağıtların
1
, Türk kültürü içerisinde 

de önemli bir yeri vardır. Kültürümüzde “ağıt söylemek”, “ağıt düzmek”, “ağıt etmek”, “ağıt 

koparmak”, “ağıt tutmak”, “ağıt yakmak”, “sagu kılmak”, “sızlamağ”, “şivan etmek” (Kaya, 

1999: 245) gibi kavramlarla karşılanan ağıt söyleme olgusunun ilk örnekleri Hunlardan 

                                                       
1 bkz. Bali, 1997: 2-4; Kemal, 1996: 20.  
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itibaren görülmekte
2
 ve bu, sonraki süreçte bütün Türk topluluklarında aynı şekilde devam 

ederek geçmişten günümüze mühim bir geleneğin teşekkül etmesine ve bu geleneğin vücuda 

getirdiği zengin bir birikimin oluşmasına vesile olmuştur. 

Ağıtlar, genellikle ölüm hadisesi üzerine söylenmekle beraber zamanla dünyanın faniliği, 

ömrün kısalığı, feleğe sitem, ihanet, kıskançlık, gurbet hayatı, yurdun işgal edilmesi, vatan 

topraklarının kaybedilmesi, tabii afetlerin yol açtığı yıkım, gelin gitme, asker uğurlama, 

insanın bütün dertleri, sıkıntıları, çaresizlikleri, sevilen hayvanların kaybı ya da ölümü (Elçin, 

1990: 1; Elçin, 1994: 290; Kemal, 1996: 26; Kaya, 1999: 243-244; Görkem, 2001: 28; Artun, 

2004: 154)  gibi acıyı, ayrılığı ihtiva eden her konuda ağıtlar söylenmiştir.   

Yukarıda sıralanan hususlar üzerine ağıtlar söylenmekle beraber ölüm hadisesi ağıtların temel 

konusudur. Şükrü Elçin bu çerçevede ağıtlar için “ağıtlar bir bakıma ölen için söylenmiş 

methiyedir.” (Elçin, 1990: 1) der. Zira ölüm hadisesi üzerine söylenmiş ağıtlarda, ölen 

kişiden, onun çeşitli özelliklerinden, fiziki görünüşünün ve huyunun güzelliğinden, 

hatıralarından (Esen, 1997: 29), ölümünün bıraktığı boşluktan bahsedilerek ölen kişi adeta 

övülmüştür.  

Ağıtların söyleyicileri umumiyetle kadınlardır (Kemal, 1996: 30; Esen, 1997: 38). Bu kadınlar 

kimi zaman bu işi kendilerine meslek edinmiş bir kişiyken kimi zaman da ölenin anası, bacısı, 

eşi halası, teyzesi, komşusu gibi bir yakınıdır.
3
 

Ağıtlar, lirik karakterdeki yaratmalar oldukları için, bunlar daha ziyade “duygulandırmak” 

maksadıyla söylenmiştir. Bu nedenle ağıtlarda “ses/musiki” önemli bir yer tutmuş (Görkem, 

2001: 105) ve ağıtlar her zaman bir ezgi ile söylenmiştir. Bu ezgiler, genellikle kederli, yaslı, 

içli parçalar olup neva, uşşak ve hicaz makamlarında icra edilmiştir. Ağıtçı kadınlar bu 

makamları öğrenmek için herhangi bir müzik eğitimi almamışlardır. Hafızalarında var olan 

makamalar, etraflarındakiler tarafından da öğrenilmiş ve böylece aynı ezgilerin yaşaması ve 

yaşatılması sağlanmıştır (Kaya, 1999: 251, 312). Bununla birlikte ağıtçı, ağıtlarda konuşma ve 

söyleyiş dilinin bütün zenginliğini büyük bir ustalıkla ortaya koyar.  

Ağıtlar, toplumsal bir hadisedir, bir cemaat hadisesidir. İnsanlığın ortak ıstırabı, ağıt denilen 

bu edebî metinler aracılığıyla ifade edilmiştir. Ağıtlar, toplumun ortak acılarını, ıstıraplarını 

yansıtırken de milletin sosyal idrakine dair ip uçları vermiş, ağıt söyleyicilerin dilinde 

toplumun ruh hâlini gözler önüne sermiştir (Görkem, 2001: XV, 9-11; Artun, 2004: 156). 

Ağıtlarda biz, acıyı, duayı, bedduayı, gururu, hayıflanmayı, övgüyü, sabrı, şikâyeti, tenkit ve 

yakınmayı (Kaya, 1999: 258) görürüz. 

İnsanlığın ortak acılarını canlı bir şekilde yansıtan ağıtlar, acının paylaşılmasına ve 

hafifletilmesine vesile olur. Bu bağlamda ağıtlar, trajik hadise karşısında insanın o anki 

duygularını sözcükler aracılığıyla dışa vurarak onun hissiyatını ortaya koymasına, 

                                                       
2 bkz. Bali, 1997: 19-33; Atsız, 1997: 87-89; Köprülü, 1998: 71; Ercilasun; Akkoyunlu, 2014: 19. 
3 Ağıt söyleyicileri ile ilgili olarak ayrıca bkz. Artun, 2004: 157. 
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çevresindekilerle acısını, üzüntüsünü paylaşmasına ve böylece ruhen rahatlamasına vesile 

olan edebî bir tür olarak değerlendirilebilir.  

Ağıtlar, edebî bir metin olmakla birlikte acıya sebep olan bireysel ve toplumsal olayları 

yansıtmasıyla da “tarihi bir vesika değeri” taşır. Bu yönüyle ağıtlar, kişilerin ve toplumların 

özgeçmişi gibidir (Özdemir, 2001: 3). Tarihi belgelerde genel hatlarıyla görülebilecek 

hadiseler, bu edebî metinlerde halkın gözüyle yansıtılır ve tarihi belgelerde görülemeyecek 

ayrıntılara yer verir.  

Ağıtların, türküler, destanlar ve ninnilerle ilişki içerisindedir. Zira ağıt karakteri taşıyan destan 

ve ninniler vardır. Bazı türkülerin menşei de ağıtlardır. Toplumun belleğinde iz bırakmış, saz 

ve söz yönünden güçlü ağıtlar türküleşerek (Görkem, 2001: 29) zaman ve mekân sınırlarını 

aşmıştır. 

ARAġTIRMA VE BULGULAR 

Acıyı, hüznü, ayrılığı, yokluğun verdiği ıstırabı dile getiren ağıtların en önemli konularından 

biri de savaşlardır. Ağıtlar, bu bakımdan birer sözlü tarih vesikası olarak değerlendirilebilir. 

Sözlü tarih vesikaları olarak değerlendirilebilecek bu metinler, savaş boyunca yaşanan 

hadiselerin farklı bir boyutunu, farklı bir cephesini bize verir. Bunları bizim tarihî vesikalarda 

ya da tarih kitaplarında bulmamız mümkün değildir. Halkın savaş hadisesi karşısındaki 

hissiyatı, düşünceleri, gidenler, geri dönmeyenler, bunların yaşları, isimleri, ruhsal ve fiziksel 

durumları, nasıl öldükleri, sosyal adaletsizlikler, cephe gerisinin sosyal yaşamı vb. gibi çeşitli 

ayrıntılar, ip uçları, bilgi kırıntıları bu edebî metinlerde yer alır. Bu çerçevede ağıtlarda 

savaşlar ile ilgili olarak karşımıza çıkan hususları, çeşitli ayrıntıları şu şekilde sıralayabiliriz
4
:    

1. SavaĢ Coğrafyası ve Bu Coğrafyanın Özellikleri 

Nedir senin kal-makalın Kağızman, Ağamı yolladım Yemen iline/Çifte tabancalar takmış 

beline, Kadan allım Binbaşı Bey/Biri Kanal’da vuruldu, Sarıkamış Altunbulak/Soğanlı’yı biz 

ne bilek, Soğanlı’da bir harp oldu, Kafkasya’ya tabya kurdum, Zalim Allahekber dağı/Nice 

yiğit aslan yedi, Bardız deresi kan çağlar, Çilhoroz dağı dalında/Nice nişanlılar ağlar, İptida 

Bağdad’a sefer olanda/Atladı hendeği geçti Genç Osman, Geldi Küffar aldı kal’a-i 

Budin’i/Aldı Budin Kal’asını geçti bedeni, Sultan Mehemmed’in gazi kulları/Din uğruna 

şehid oldu Girit’te, Bel grad altında alaylar söktüm/Kaf r n asker n Tuna’ya döktüm, 

Pilevne’de kafir kolundan vurdu/Din uğruna harbe giden oğullar mısralarında görüldüğü 

üzere savaşın cereyan ettiği Kağızman, Yemen, Kanal, Sarıkamış, Kafkas, Altunbulak, 

Soğanlı, Allahuekber dağı, Çilhoroz dağı, Bardız deresi, Bağdat, Budin, Girit, Belgrat, Plevne 

gibi savaşın cereyan ettiği, Türk askerinin çarpıştığı cephe ve savaş mekânları ağıtlarda yer 

alır.  

                                                       
4 Değerlendirme kısmının yazılmasında Elçin, 1990; Esen, 1997; Kaya, 1999; Kemal, 1999; Özdemir, 2001; 

Görkem, 2001; Artun, 2004 ve Alptekin-Güzel, 2015’teki ağıt metinlerinden yararlanılmıştır. 
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Cepheye giden asker, düşman kuvvetlerinin yanı sıra o mekânın iklim ve fizikî şartlarıyla da 

mücadele etmiştir. O zamana kadar görmediği, alışık olmadığı hava şartları ve çeşitli doğal 

şartlarla karşı karşıya kalan asker, belki de düşmandan çok bu olumsuz durumlarla mücadele 

etmiştir. İşte, ağıtlarda geçen Yemen’e ısıcak derler/Çiğ yumurta pişer imiş/Asker talime 

çıkınca/Acemiler şaşar imiş, Gitme Yemen’e Yemen’e/Yemen Temmuz dayanaman, Benim 

korkum Ruslar değil/Karakışa kurban verdim, Soğanlı’da soğan olur/Kar tipisi boran olur, 

Soğanlı’da nice alaylar dondu, Gitme Yemen’e Yemen’e/Karışın toza dumana gibi mısralar, 

bu mücadeleyi açıkça göstererek askerin savaş cephesinin özelliklerinden dolayı kimi zaman 

aşırı sıcaklarla kimi zaman dondurucu soğuklarla kimi zaman tipi ve boranlarla kimi zaman 

da çöl tozlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığını ifade eder.  

2.2. DüĢman Kuvvetler 

Ağıtlarda, karşıdaki düşmanın kim olduğunu, Mehmetçiğin kiminle mücadele ettiğini de 

görürüz. Bu, Çavuşlar orduyu düzer/İnşallah Moskof’u bozar, Serçe canlı Ermeniler/Her biri 

bir şahbaza döndü, Fransız kuvveti Antep’e doldu/Analar, babalar saçların yoldu mısralarında 

görüldüğü gibi düşman bazen Rus bazen de Ermeniler bazen de Fransızlardır. 

3. SavaĢa Hazırlık 

Ağıtlar, savaş için yapılan hazırlıkları canlı bir şekilde gözler önüne serer. Uşaklarda yan 

matıra/Toplar yüklendi katıra/Selanik sol kol üstüne/Böyle geliyor hatıra, Selanik sol kol 

üstüne/Böyle geliyor hatıra/Yürü bire dördüncü ordu/Bereket versin yurduna, Kars’ta kavga 

kuruluyor/Redif ora deriliyor, Uşaklar talim ediyor/Bilmiyenler heyl’ed yor/B nbaşılar arş 

ed yor/Sağdan soldan ger y nen, Pad şahlar ferman yazar/Kumandanlar ordu düzer 

mısralarıyla komutanların askerleri toplayıp talim ettirmesi, topların katırlara yüklenmesi, 

davulbazların vurulması, mızıkaların, boruların çalınması ve ordunun hareketi zihinlerde 

canlandırılmaya çalışılmıştır.  

4. Seferberlik YaĢı/Askere Çağrılanların YaĢı 

I. Dünya Savaşı’na gelinceye kadar Osmanlı Devleti girdiği çok sayıdaki savaşta, 

savaşabilecek erkek nüfusunun büyük bölümünü kaybetmiştir. Acı ve felaketlerin kol gezdiği 

o yıllarda, Osmanlı Devleti, farklı cephelerde verdiği mücadelelerde ordunun asker ihtiyacını 

karşılamak için kanunlar çıkartmıştır. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 1909 yılında çıkarılan 

yeni asker alma kanunuyla askerlik yükümlülüğünün her erkek için 20 yaşına girdiği mart 

ayının ilk gününde başlamasına karar verilmiştir (Arslan, 2014: 1). 1914 yılında yürürlüğe 

giren “Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-ı Muvakkati” (Geçici Askeri Mükellefiyet Kanunu) ile 

ise askerlikle yükümlü olan her erkeğin 18 yaşını doldurduğu seneyi takip eden mart ayı 

başında askerlik görevini yapmaya başlayacağı, 19 ve 20 yaşlarında bulunan erkeklerin ise 

ancak bir savaş halinde silahaltına alınabilecekleri belirtilmiştir (Arslan, 2014: 34). Sultan V. 

Mehmed Reşat’ın 27 Mayıs 1915 tarihinde yayımladığı irade ile Mükellefiyet-i Askeriye 

Kanunu’nda değişiklik yapılarak, lise öğrencileri de askere çağırılmıştır. Sultan Reşat’ın 
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iradesinden sonra Harbiye Nezareti tarafından 16 Teşrinievvel 1916 (3 Teşrinievvel 1332) 

tarihinde bir tebliğ yayımlanarak 1898 (1314) ve 1899 (1315) doğumluların da askere 

alınmasına karar verilmiştir. Kararda bilhassa fiziki yapıları müsait, silah kullanmaya 

yetenekli olan lise öğrencilerinin de kıtalara teslim olmaları istenmiş ve bunlar, kısa bir 

eğitimden sonra cepheye gönderilmişlerdir (Arslan, 2014: 59; Kılıç, 2015: 45). 

Bu durum ağıtlarda, Mızıkalar vuruluyor/On altılı gelsin diye/On beş yaşlı asker 

m’olur/Topluyorlar ölsün diye, Gene kavga sesleniyor/On altılı isteniyor, On altılı 

dedikleri/Yen açılmış gül değil mi, On altılı on yedili/Alayından Ali’m uşak, Yenile de on 

beşli gitti/Yüzü gül gül dudak kirez mısralarıyla dile getirilmiştir. Bu mısralardan da açıkça 

görüldüğü üzere bıyığı yeni terlemiş, delikanlılığa yeni adım atmış henüz çok tecrübesiz olan 

bu “gül yüzlü, kiraz dudaklı”, “yeni açmış taze güllerin” bile bile ölüme götürülmesine feryat 

edilir.    

5. Asker Alım Usulü  

Osmanlı Devleti’nde fiilen yapılan askerlik hizmetinin para ile yapılmasını ifade eden “bedel-

i nakdî” diye bir tabir vardır. Bu, askerlik çağına girenler ve adlarına kura çıkanlar tarafından 

muvazzaf hizmetlerinden istisna edilmek için verdikleri para anlamına gelmektedir. Daha 

önce askerlik hizmetine karşılık şahsi bedel alınırken bu durum 1886’da çıkarılan kanun ile 

kaldırılarak “bedel-i nakdi”ye çevrilmiştir. Bu kanuna göre bedel-i nakdi miktarı 50 Osmanlı 

altını idi. Bu kanun çerçevesinde bedel-i nakdi vermek isteyenlerin mahalli meclis-i 

idarecelerince düzenlenmiş ehl-i servet mazbatası getirmeleri ve bunun için tarla, bağ, bahçe 

satmamaları şarttı. Redifler sancak altına çağrıldığı zaman bu hizmet için yaşı otuz ikiden 

fazla olmamak üzere, bedel-i şahsi veya aynı miktarda bedel-i nakdi kabul olunurdu. 29 Nisan 

1914 tarihli “Mükellefiyet-i Askeriye Kanun u Muvakkati” de bedel-i nakdiyi muhafaza etmiş 

ve miktarını yine 50 lira olarak tespit etmiştir. Daha önceki kanunla bedel-i nakdi verenler üç 

ay talimden sonra ihtiyat sınıfına geçirilirken; ikinci kanunla altı ay hizmetten sonra ihtiyat 

sınıfına geçirilmesi kabul olunmuştur
5
 (Pakalın, 1993:186).   

Ağıtlarda bu bedel ödeyerek askerlikten muaf olma durumunun sıkça işlendiği görülmektedir. 

Askerlik, Türk evladı ve onu yetiştiren ana-baba için şerefli, onur verici bir vazifesidir. Fakat 

savaş zamanında gidip dönmemek, vatan uğruna canı feda etmek, şehit olmak da vardır. Bu 

hem şehit olan için hem de yakınları için gurur verici bir hadise olmakla beraber yine de 

ahirete kadar sürecek olan bu ayrılığa tahammül etmek zordur. O nedenle Anan d’ölsün baban 

d’ölsün/Tatlı canım kurban olsun/N’itler on iki deveyi/Beş altısın bedel versin, Anan 

kurbanların olsun/Dört bacın kadanı alsın/Nider on iki deveyi/Altısını bedel vers n, Yaşa 

anam oğlu yaşa/Yazılanlar gel r başa/Ana ben sana küskünüm/Bedel vermed n kardeşe, Öyle 

deme kızım hatun/Oğlum kaldı kaldım yetim/Böyle olacağın bilsem/Alırdım oğlumu satın, 

Çanakkale’den de bindim katıra/Babam yok ki bedelimi yatıra, Babam bedel versin 

                                                       
5 Bu konuda ayrıca bkz. Emecen, 1992: 301; Kara; Çatma, 2017: 357-369; Erdoğan, 2020: 149-157. 
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diye/Uğrun uğrun boyun eğer mısralarında, dörtlüklerinde görüldüğü üzere kimi çocuğunu 

askere göndermemek için on iki devesinin altısını vermeye razıyken kimi anasının kardeşinin 

bedelini vermeyip onu askere göndermesinden dolayı ona küskün; ana da bedelini ödemeyip 

oğlunu satın almadığı için pişmanlık içerisinde, kimi bedelini ödeyebilecek bir babasının 

olmamasından yakınırken kimi de babasının bedelini ödemesini beklemektedir.   

6. Ailelerin Seferberlikte Orduya Verdiği Çocuk Sayısı 

Ağıtlarda, aynı ailenin orduya kaç çocuğunu verdiği, kaç çocuğunu savaşa gönderdiği ile ilgili 

bilgiler de görülmektedir. Çöl Yemen’de iki kardeş/Biri Mehmet biri Memiş, Beş oğlum var 

beş taburda, Verdim oğlumun hasını, Dört oğlum var sefer ağzında, Anam beş oğlan 

yitirmiş/Arkası keten gömlekli mısraları ailelerin kiminin bir kiminin iki kiminin dört kiminin 

de beş çocuğunu askere yolladığının bilgisini vermektedir. 

7. Askere Giden Gençlerin Adları/Ağıdın Kimler Adına Yakıldığı 

Ağıtlardan biz, askere yollanan gidip de dönmeyen gençlerin adlarını, ağıdın kimler adına 

yakıldığını öğreniriz. Bel m  verd ğ m dağım yıkıldı/Şükrü d ye d ye bel m büküldü, Şah n 

Bey düşmana  lk kurban oldu, Yen çer ler ağası/Sefer döndü mü döner m , Cennet bahçes nde 

mesken-gahını/Hur  gılman  le düzdü Tos Paşa, Mehemmed’ m sırfa kavgaya vardı/Dayısını 

anda hem şeh d verd , Abdullah’ım her gün ders n okurdu/Cuma günü bülbül g b  şakırdı, 

Eşref’ m davar güderd  her zaman/Geceler  da m okurdu Kur’an, Yalnız mı koydun 

karıyı/Anam oğlu Mehmet Ali, Amanın çürüsün dilin/Gözüm görmez tutmaz elim/Memiş 

Mehmet Benli Selim/Hal(il) İbrahim Nuri ile, Boz Omar’ım Ağ Murat’ım/Yıradın yavrum 

yıradın mısralarında ifade edildiği üzere Hürü Mehmet, Şükrü, Şahin Bey, Sefer, Tos Paşa, 

Muhammed, Abdullah, Eşref, Mehmet Ali, Benli Selim, Hasan, Halil İbrahim, Nuri, Veli, 

Boz Omar, Ağ Murat bu yiğitlerin adlarıdır.  

8. Askerin Teçhizat Durumu 

Ağıtlarda çok fazla olmasa da Uşaklarda yan matıra/Toplar yüklendi katıra, Üç kardaşım 

emmioğlu/Belinde cephane bağlı, Sarıkamış Altınbulak/Soğanlı’yı biz ne bilek/Bizim uşak 

böyle gezer/Ağlı zubın kara yelek, Sarıgamış’ta var maşın/Urus yığmış ağır koşun/Bizim uşak 

açık cılbak/Dağlarda büyüdü gışın, Kışlanın önünde red f sesi var/Bakın çantasına acap nesi 

var/Bir çift kundarayla bir de fesi var gibi mısra ve dörtlüklerde askerin teçhizatı hakkında 

bilgi kırıntıları yer almıştır. 

9. Askerin Fizikî ve Ruhî Durumu 

Yine çok fazla görülmemekle beraber kimi mısralar bu konuda ip uçları vermektedir. Örneğin 

Gitme Yemen’e Yemen’e/Yemen Temmuz dayanaman/Tan borusu er vurulur/Sen cahilsin 

uyanaman dörtlüğünde askerin câhil yani henüz zorluklara sabredecek, zorluklarla başa 

çıkabilecek, ortama ayak uydurabilecek ruhsal bir olgunlukta olmadığı belirtilirken; 
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Allahekber yarı göze/Yorgun asker çökmüş dize mısraları da hem düşmanla hem bölgenin 

coğrafi ve iklim şartlarıyla mücadele eden askerin yorgun düştüğü vurgulanır. 

10. SavaĢ Meydanı 

Ağıtlarda, Çadırlar dağa kuruldu/Hücum borusu vuruldu, K m  yaralanmış kanlar 

saçıyor/K m  süngülere bağrın açıyor/K m  yavrusunu almış kaçıyor, Karlarda yatarlar şerefli 

şanlı insanlar/K m s  vurulmuş nur yüzü kanlı/Kimisi nevcivan taze nişanlı/Boynu buruk 

melal gözü yoldadır, Burcu bedenine toplar atılmış/Hanümanlar batmış sıbyan 

çatılmış/Sokaklarda al kan sele katılmış/Issız ağlar oldu veran Ardahan, Top bağladı Gavur 

yaktı ataşa/Nice merdler girdi kavga savaşa, Cephane tutuştu aklımız şaştı/Selatin camisi 

havaya uçtu/Askerin yarısı hep şeh t düştü, Bel grad altında alaylar söktüm/Kaf r n asker n 

Tuna’ya döktüm, İpt da Bağdad’a sefer olanda/Atladı hendeğ  geçti Genç Osman/Vuruldu 

sancakdar kaptı sancağı/İletti bedene dikti Genç Osman gibi mısralarla savaş meydanı ve bu 

meydanda yaşananlar tasvir edilmiş ve savaşın trajedisi dinleyenlerin zihninde 

canlandırılmaya çalışılmıştır.  

11. Tarihî, Destanî ve Dinî KiĢilikler 

Ağıtlarda kimi tarihî, destanî ve dinî kişiliklerin isimlerini görürüz. Tarihi kişilikler ordu 

komutanları ve padişahlardır. Bu tarihî kişilikler, Enver Paşa hücum ded /Yarıldı Moskof’un 

ödü, Allahekber başı duman/Olduk Urus’a perişan/Kör olasın Hakkı Paşa/Sen eyledin bizi 

pişman, Sultan Murad eydür gels n görey m/N ca kahramandır ben de b ley m, Sular akar taşa 

taşa/Yiğitler girer savaşa/Haber eyle Hasan Paşa, Hüsey n Paşa’ya meded olmadı/Hesapsız 

Küffar’a zafer kılmadı, Bud n ded kler  çepçevre meşe/Kurdunu kuşunu doyurduk 

leşe/Hüngür hüngür ağlar Genç Al  Paşa mısralarında geçen Sultan Murat, Sultan Mehmet, 

Enver Paşa, Hasan Paşa, Hakkı Paşa, Hüseyin Paşa, Genç Ali Paşa gibi isimlerdir. Bunlar 

kimi zaman olumlu kimi zaman da olumsuz bir biçimde ağıtlarda yer alır. Ağıtlardaki, Redif 

gider sürü ile/Sağdan soldan geri ile/Sen yetiş Battalı Gazi/Hazreti Ali ile, İnşallah Moskofu 

bozar/Peygamberin zoruyunan gibi Battal Gazi, Hz. Peygamber, Hz. Ali gibi dinî, destanî 

kişilikler ise yardım beklenilen ya da kendisinin manevî gücünden istifade edilen kimseler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

12. SavaĢın Neticesi  

Savaşın neticesinde kaybedilen kimi zaman Kars, kimi zaman Sarıkamış kimi zaman Ardahan 

kimi zaman Antep kimi zaman Budin kimi zaman da Girit’tir. Kimi zaman Ruslar kimi zaman 

Fransızlar kimi zaman birleşik düşman kuvvetleri karşısında bozgun yaşanır. Bu savaşlarda 

gencecik yiğitlerin kimi şehit düşerken kimi de yaralanmış, işgal edilen yerleşim yerlerinin 

kalelerine düşman bayrakları asılmış, her yeri matem kaplamış, savaş meydanı, sokaklar kan 

gölüne dönmüş, kimileri sokaklarda süngülenip kanlar içinde yatarken kimileri de çocuklarını 

kucaklayıp kaçışmışlar, cephanelikler tutuşup patlamış, camiler, minareler, mescitler, 

medreseler yıkılmış, bağlar, bahçeler hozan olmuş, şehit naaşları düşman ayakları altında 
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ezilmiş, kimsesiz dul kadınlar karalar giyip saçlarını yolmuşlardır. Ağıtlarda, savaşın neticesi 

ve bu neticenin sonunda yaşanan, görülen, duyulan bu gibi hadiseler ağıdı yakanlar tarafından 

tahkiyeli bir üslupla anlatılarak dram gözler önüne serilmeye çalışılmıştır.    

13. Ölümün/ġehadetin Nasıl ve Nerede GerçekleĢtiği    

Ağıtlarda, Düşman kamayı sokunca/Kumandanım ofulayor, Sağ budundan kurşun değmiş/Sol 

yerden kanı damlıyor, Benim korkum Ruslar değil/Karakışa kurban verdim, K m n  gülle 

götürdü/Kimini toplar yatırdı, Çanakkale’de oldum onbaşı/Yüreğ me değd  süngünün 

başı/Şahin’  sorarsan otuz yaşında/Süngüyle del nd  köprü başında, Soğanlı’da n ce alaylar 

dondu, İstikamın içinde/Vurdular beni, Çanakkale içinde vurdular beni, Askerleri 

toplamışlar/Hepsi geldi derildi/Kadan allım Binbaşı Bey/Biri Kanal’da vuruldu mısralarında 

görüldüğü üzere ölümün/şehadetin nasıl ve nerede gerçekleştiği gibi ayrıntılara da yer 

verilmiştir. 

14. Askerin/ġehidin Tasviri ve Övgüsü 

Ağıtlarda, askere gidenler, savaşta şehit düşenler, “koç yiğit”, “koç yiğidin tazeleri”, “bel 

verilen dağ”, “körpe kuzu”, “gül”, “kırmızı gül”, “tomurcuk gül”, “şakıyan bülbül”, “turna” 

olarak nitelendirilmiştir. Bu şekilde nitelendirilen yiğitler, Hasan’ın saçları sırma/Ali’nin 

gözleri sürme, Bıyıkları kaytan Şükrü Balam, Eşref’ m davar güderd  her zaman/Geceler  

da m okurdu Kur’an/Bulunmazdı n zamsız  şte b r an/Hal k’ın emr n  güden oğullar, Alaca 

mesc d n bülbül   d /Ananın babanın hem gülü  d /Cümlen n yanında sevg l   d /Kend s nden 

hoşnut kılan oğullar mısralarıyla ağıtlarda övülmüştür. 

15. Askerin/ġehidin Nereli Olduğu 

Ağıtlarda askerin, şehidin nereli olduğu da zaman zaman belirtilmiştir. Redifler de erken 

kalkar/Sabileri yürek yakar/Gelin burcu burcu kokar/Andırın’ın harı ile, Kaman’da kalmadı 

uşak/Asker oldu sürü ile, Aziziye baba yurdum/Kafkasya’ya tabya kurdum mısralarında 

görüldüğü üzere askerin kimi Kamanlı kimi Andırınlı kimi de Aziziye (Pınarbaşı) lidir.  

16. Geride Bırakılanlar ve Cephe Gerisindeki Sosyal Hayat 

Ağıtların bize gösterdiği, yansıttığı en önemli hususlardan birisi belki de birincisi budur. Zira 

ağıtçı, toplumun kanayan ve kaynayan yüreğinin, söylemek isteyip de söyleyemediklerinin 

sözcüsü, aynası olarak aynı zamanda toplumun bir bireyi olarak askerin geride bıraktıklarını, 

savaşın cephe gerisindeki tesirini, yarattığı maddi ve manevi yıkımı sözel metinler aracılığıyla 

gözler önüne sermiştir. İstikamın içinde/Bir uzun selvi/Kimimiz nişanlı/Kimimiz evli, Ağamı 

yolladım Yemen iline/Çifte tabancalar takmış beline/Ayrılmak olur mu taze geline, Ya 

kimlere baba desin/Senin bebek dillenirse, Atına eller biniyor/Konağa kuşlar tünüyor, Tarlası 

kaldı evlekli/Sürüsü gelir oğlaklı mısralarında açıkça görüldüğü üzere savaşa giden yiğitler, 

nişanlılarını, yeni evlendikleri taze gelinleri, daha yeni doğmuş çocuklarını, atlarını, 
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sürülerini, evlerini, konaklarını, bağlarını, bahçelerini, tarlalarını geride boynu bükük mahzun 

bırakıp gitmişlerdir. 

Cephe gerisinde ise bir matem havası, yokluğun, ayrılığın verdiği çaresizlik ve bir şekilde 

hayatı idame ettirebilmek, giden gençlerin yerini doldurabilmek için verilen çetin bir 

mücadele vardır. Gidenlerin ardından analar bacılar ağlayıp, ağıtlar yakarken; gelinler de yas 

tutup karalar bağlamışlardır. Erkek genç nüfusun gidişiyle o şen şakrak evler ıssızlaşmış, 

evlerde gelinlerden, kocakarılardan başka kimse kalmamış, çalışacak erkek kalmadığı için 

gelinler çifte gitmiş, kocası savaştan dönmeyenler, şehit olanlar başka erkeklerle evlenmek 

zorunda kalmışlardır. Bu bağlamda aşağıdaki mısralar savaş zamanı cephe gerisindeki sosyal 

yaşamı mükemmel bir biçimde yansıtmıştır: Anam ağlar bacım ağlar/Ak gelinler kara 

bağlar/Issızlaştı büyük evler/Kaldı koca karı ile, Her nereye vardıyısam/Bir gelin var 

garıyınan, Kör olasın Enver Paşa/Gelinleri el alıyor, Her nereye vardıyısam/Gelinler çifte 

gidiyor. 

SONUÇ 

İnsanoğlu, yaşam serüveni boyunca pek çok hadise yaşamış, bunlara tanık olmuş ya da 

işitmiştir. Bu olayların birçoğu toplumun sanatçıları tarafından yenide kurgulanarak edebî 

metinler hâline dönüştürülmüştür. Bu ürünlerin bir kısmı bazı tarihî hadiselere, kayıtlarda yer 

almayan birtakım hal, durum ve olaylara ışık tutan, bilinmeyen bazı hususları aydınlatan bir 

sözlü tarih belgesi olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda birer sözlü tarih belgesi olarak 

kabul edilebilecek olan ağıtlar, bireysel hadiseler üzerine yakıldığı gibi toplumun tamamını 

ilgilendiren savaşlar üzerine de yakılmıştır. Bu ağıtlar, hadiseyi bizzat yaşayanların gözünden 

yansıtması, tarih kitaplarında ve tarihî kayıtlarda göremeyeceğimiz hususlara, küçük 

ayrıntılara yer vermesi, hadisenin bireyde ve toplumda yarattığı acıyı, hüznü, yıkımı gözler 

önüne sermesi, cephenin yanı sıra, cephe gerisinde yaşananları, bireyin ve toplumun ruh 

hâlini, duygu ve düşüncelerini yansıtması, yaşanan olaylar ve durumlarla ilgili çeşitli ip 

uçlarını, bilgi kırıntılarını, içermesi bakımından büyük bir ehemmiyete sahiptir. Toplumsal 

bilincin yani toplumun duygu ve düşüncelerinin, yaşadıklarının bireysel bilinç aracılığıyla 

yani “ağıtçı” denilen kişi tarafından ortaya konulduğu bu sözel metinler, dönemin toplumsal 

hafızasının ve kolektif şuurunun bir belgesi durumundadır.   
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ÖZET 

Son dönemlerde göç hareketliliği içinde yerini alan çocuklar, dünya gündeminin önemli bir 

parçasını oluşturmaktadır. Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle iki milyondan fazla 

çocuk ülkesini terk etmek zorunda kalmış, ne yazık ki binlerce çocuk silahlı çatışmalar 

sırasında yaralanmış, hatta hayatını kaybetmiştir. Bu süreçte yaşanan tüm olumsuzluklar 

çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal yapısını derinden etkileyerek, gelişimleri üzerinde kalıcı 

izler bırakıp, onları olumsuz yönde etkilemiştir.  Bu nedenle göç olgusunda yer alan çocuklar, 

sayısal üstünlükleri ve korunmaya muhtaç durumlarından dolayı özel olarak ele alınmalıdır. 

Çocukların resimlerinde yer alan çizgisel ifadeler onları psiko-pedagojik açıdan tanıtmaya 

yarayan bir araç olduğu gibi çocuğun zekâ, kişilik, yakın çevre özellikleriyle iç dünyasını 

yansıtmaya yarayan bir araç özelliği taşır. Çocuğun duygularının anlaşılmasında kullanılan bu 

eğlenceli yöntem çocuğun kendisiyle dış dünya arasında iletişim kurmasını da sağlamaktadır. 

Araştırmada mülteci çocukların savaşı konu alan çizimlerine yansıyan simgelerini belirlemek 

ve bu simgeleri değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ilkokul üçüncü sınıfa devam 

eden Kayseri iline savaş nedeniyle göç etmiş olan 10 (E=5; K=5) mülteci çocuğun savaş 

algılarının projektif bir yöntem olan resim çizme yoluyla incelenmesi amaçlanmıştır. Veriler 

nitel veri analizine uygun QSR NVivo 10 bilgisayar programıyla çözümlenmiş ve betimsel 

analiz tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak çocukların savaşa ilişkin unsurları resmettikleri, 

resimlerinde renkleri kullandıkları, savaşa ilişkin kavramları resmettikleri ve bunlara ilişkin 

detayları büyük çizdikleri görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: Savaş, Resim, Nitel Araştırma, Çocuk, Mülteci 
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ABSTRACT 

In recent immigration movements in the world, children confront us as a new and important 

group and have constituted an important part of the agenda.  More than two million children 

left their country during civil war still continuing in Syria, thousands of them got wounded, or 

lost their lives during armed conflicts. All the adversities experienced by children during this 

process may deteriorate their physical, mental and social constitution deeply, and sometimes 

may permanently deteriorate their health. For this reason children are in a special position in 

immigration, because of they constitute the majority in the immigration population and also 

need protection. Drawing picture is an expression tool that enables us to meet a child in terms 

of psycho-pedagogical assessment and it reveals clues about child’s intelligence level, 

personality characteristics, internal world which is related with intimate environmental 

characteristics. Additionally, this enjoyable method allows child to maintain a communication 

between him/her and external world. The current research aimed to identify the symbols 

reflected in the happiness themed drawings by refugee children, and to evaluate these symbols 

from perspective. The research was designed based on the qualitative research model with 

phenomenological pattern. In this context, 10 immigrant children (M=5; F=5) from the third 

grade of primary school whose family had been living in Kayseri for  one year were evaluated 

by the way of drawing picture which is known as a projective method. Quantitative data 

obtained was analyzed by using QSR NVİVO 10 software and descriptive analysis technique. 

In conclusion, it was found that children used war symbols such as, painted facts related with 

war, used almost all of the colors, and drew war materials as bigger. 

Key words: War, Draw, Qualitative Research, Child, Refugee 
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ÖZET 

Kültür mirası; silahlı çatışmalar, terörist saldırılar, finansman eksiklikleri, iklim değişikliği 

gibi ögelerden olumsuz etkilenmekte ve önemli oranda zarar görmektedir. “Toplulukların, 

grupların, bazı durumlarda ise bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak 

tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgi ve beceriler ile bu ögelere ilişkin 

araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar” olarak tanımlanan somut olmayan kültürel miras; 

müzelerin, kütüphanelerin, belgeliklerin ve çeşitli kültürel değerlerin yıkımı gibi örneklerle 

silahlı çatışmalardan birçok açıdan etkilenmektedir. Somut kültürel mirasın zarar görmesi 

somut olmayan kültürel mirasın da zarar görmesiyle sonuçlanmaktadır. Silahlı çatışmaların 

sonuçları da aynı ölçüde önem taşımaktadır. Örneğin silahlı çatışmaların neden olduğu toplu 

göçlerin somut olmayan kültürel miras üzerindeki etkileri kaçınılmaz olmaktadır. 1954 tarihli 

Silahlı Çatışmalarda Kültür Mallarının Korunmasına İlişkin Sözleşme somut kültür mirasının 

korunmasını ele almakta ve düzenlemektedir. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 

Sözleşmesi ise 2003’te kabul edilmiştir. Var olan düzenlemeler silahlı çatışmalarda somut 

olmayan kültürel mirasın korunmasına ilişkin doğrudan hükümler içermemektedir. Bu durum 

somut olmayan kültürel mirasın korunması konusunda boşluklara neden olmaktadır. Koruma 

konusunda ve var olan yasal düzenlemelere ilişkin güncel tartışmalar, uluslararası 

değerlendirmeler ve örnekler devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, silahlı çatışmaların 

somut olmayan kültürel miras üzerindeki etkilerini uluslararası düzenlemeler ve mevcut 

uluslararası karşılıkları değerlendirerek, uluslararası savaş hukuku, uluslararası kültürel miras 

hukuku ve insan hakları çerçevesinde çözümlemektir.  

Anahtar Kelimeler: Silahlı Çatışmalar, Somut Olmayan Kültürel Miras, Savaş Hukuku, 

İnsan Hakları 
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ABSTRACT 

Cultural heritage has been negatively impacted and mostly damaged by armed conflict, 

terrorist attacks, lack of funding, cilmate change etc. Intangible cultural heritage which can be 

defined as “the practices, representations, expressions, knowledge, skills that communities, 

groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage” also has 

been impacted by armed conflict in many aspects as destruction of historic museums, 

libraries, collections of old books, and various historic cultural assets. Damages to tangible 

cultural heritage results in harming intangible cultural heritage. The consequences of armed 

conflicts are equally important. For example, the effects of mass migration caused by armed 

conflict on intangible cultural heritage are inevitable.  The Hague Convention for the 

Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954) deals with material 

heritage in war. UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage 

was adopted in 2003. Existing regulations do not have provisions for direct protection for 

intangible cultural heritage during armed conflict. This situation causes gaps in terms of 

protection. Current debates and several international assessments on the subject continue. The 

aim of this study is to analyse impacts of armed conflict on Intangible Cultural Heritage by 

examining international regulations and current international responses within the framework 

of International Humanitarian Law, International Cultural Heritage Law and human rights.  

Keywords: Armed Conflict, Intangible Cultural Heritage, Humanitarian Law, Human Rights 
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ABSTRACT 

An armed conflict, which is a very serious threat for the humanity and human rights including 

civilians, could be defined as an armed clash between States or between government 

authorities and organized armed groups or between two or more organized armed groups. The 

law of armed conflicts tries to protect individuals and their rights and freedoms during the 

armed conflict. Many human rights and freedoms are violated by the parties of the conflicts 

during conflict and post conflict periods. It is not easy to protect human rights during these 

periods, even though the existence of the international humanitarian law and international 

human rights law. Therefore, usually the support of international organizations such as the 

United Nations and the European Union is crucial for post conflict societies. The 

peacekeeping missions can be established by the United Nations Security Council. Also, the 

European Union, under its Common Security and Defence Policy, can establish similar 

missions. When the peacekeeping missions of these two organizations are evaluated, it is seen 

that their legal backgrounds are different. It is experienced that, even we have UN, EU, and 

many other international organizations and many international regulations, it is not easy to 

protect human rights and freedoms during the armed conflicts. Therefore, many violations 

may occur. We should create effective judicial mechanisms that judge and punish 

international crimes and massive human rights violations during the wartime. But, the roles of 

international organizations and their peacekeeping missions should never be underestimated. 

Keywords: United Nations, European Union, War, Legal Framework, Law of Armed 

Conflict 
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ABSTRACT 

 

The war in Donbas where belongs to Ukraine began in 2014 when Russian forces occupied 

Crimea and entered eastern Ukraine with the aim of gaining territory and weakening the new 

pro-Western government in Kyiv. Intense fighting between Ukrainian and Russian-led forces 

ensued. Russian-led forces included units from the regular army of the Russian Federation, as 

well as pro-Russian armed formations of Ukrainian separatists in the Donetsk (DPR) and 

Luhansk (LPR) Peoples’ Republics. The conflict in Ukraine has seen more than 13,000 

people killed and three million displaced. Most of the fighting has taken place in the eastern 

regions of Luhansk and Donetsk. The OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) 

was deployed on 21 March 2014, following a request to the OSCE by Ukraine’s government 

and a consensus decision by all 57 OSCE participating States. The SMM is an unarmed, 

civilian mission, present on the ground 24/7 in all regions of Ukraine. Its main tasks are to 

observe and report in an impartial and objective way on the situation in Ukraine; and to 

facilitate dialogue among all parties to the crisis. Later, Ukraine, Russia, the DPR and the 

LPR signed an agreement to establish a ceasefire, called the Minsk Protocol, on 5 September 

2014. In February 2015, the ‘Minsk II’ Agreement was signed to try and stop the violence. 

The Agreement established a ceasefire and ‘Line of Contact’ separating government and non-

government-controlled forces. The SMM verifies movements and records breaches of the 

ceasefire. It tries to prevent more violence, build confidence across the dividing line, and 

ultimately help secure the conditions for a political agreement to end the war. Since 2 April 

2014, the former undersecretary of Turkish Ministry, retired Ambassador Ertuğrul Apakan, 

had been carrying out the Presidency of the Observation Mission to 2019. After that, Turkish 

Ambassador Halit Çevik was elected to this task in 2019. 

 

In this study, the activities of the special monitoring mission which belongs to ESCO in 

Ukraine and its role in preventing war will be explained. It will be discussed whether 

diplomacy can be useful in preventing the spread of regional conflicts over the example of 
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Ukraine. It will also be discussed whether such diplomatic observation missions can 

proliferate in the future. 

 

Keywords: Diplomatic Observation, Organization for Security and Co-operation in Europe 

(OSCE), Observation Mission, Ukraine, War. 

 

ÖZET  

Ukrayna’na ait olan Donbas'taki savaĢ, Rus birliklerinin toprak kazanmak ve Kiev'deki yeni 

Batı yanlısı hükümeti zayıflatmak amacıyla Kırım'ı iĢgal edip doğu Ukrayna'ya girdiği 2014 

yılında baĢladı. Ukrayna ve Rusya’ya bağlı güçler arasında yoğun çatıĢmalar yaĢandı. Rus 

birlikleri, Rusya Federasyonu'nun düzenli ordusundan katılan birimlerin yanı sıra Donetsk 

(DPR) ve Luhansk (LPR) Halk Cumhuriyetlerinde yaĢayan ayrılıkçı Rus yanlısı silahlı 

güçlerden oluĢuyordu. Ukrayna'daki çatıĢmalarda 13.000'den fazla insan öldü ve üç milyon 

kiĢi yerinden edildi. YaĢanan silahlı çatıĢmaların çoğu Ukrayna’ya bağlı Luhansk ve 

Donetsk'in doğu bölgelerinde gerçekleĢti. Ukrayna hükümetinin AGĠT'e talebi ve AGĠT üyesi 

57 ülkenin ortak kararı sonrasında bölgede AGĠT Ukrayna Özel Ġzleme Misyonu (SMM) 

kurularak 21 Mart 2014'te konuĢlandırıldı. Adı geçen misyon, Ukrayna'nın tüm bölgelerinde 7 

gün 24 saat görev yapan silahsız, sivil bir misyondur. Ana görevleri, Ukrayna'daki durumu 

tarafsız ve nesnel bir Ģekilde gözlemlemek, raporlamak ve krizin tüm tarafları arasında 

diyaloğu kolaylaĢtırmaktır. Misyonun kurulmasından sonra, Ukrayna, Rusya, DPR ve LPR, 5 

Eylül 2014'te Minsk Protokolü adı verilen bir ateĢkes anlaĢması imzaladılar. Taraflar arasında 

daha sonra ġubat 2015'te Ģiddeti durdurmaya çalıĢmak için 'Minsk II' AnlaĢması imzalandı. 

AnlaĢma ile hükümet ve hükümet kontrolündeki olmayan güçleri ayıran bir ateĢkes tesis 

edildi ve taraflar arasında 'Ġrtibat Hattı' kuruldu. Bahse konu diplomatik misyon, bölgedeki 

hareketlilikleri gözetleyerek ateĢkes ihlallerini kaydetmektedir. Diplomatik misyon, bölgede 

daha fazla Ģiddeti önlemeye, oluĢturulan sınır hattında güven oluĢturmaya ve savaĢı sona 

erdirmek için siyasi bir anlaĢmanın koĢullarını güvence altına almaya çalıĢmaktadır. 2 Nisan 

2014 tarihinden bu yana Türk DıĢiĢleri Bakanlığı eski müsteĢarı olan emekli Büyükelçi 

Ertuğrul Apakan, AGĠT tarafından oluĢturulan Misyon Heyeti BaĢkanlığını yürütmüĢtür. 

Ardından 2019 yılında bu göreve Türkiye Büyükelçisi Halit Çevik seçilmiĢtir. 

 

Bu çalıĢmada, AGĠT’e bağlı özel izleme misyonunun Ukrayna'daki faaliyetleri ve savaĢın 

önlenmesindeki rolü anlatılacaktır. Ukrayna örneği üzerinden diplomasinin bölgesel 

çatıĢmaların yayılmasını önlemede yararlı olup olmayacağı tartıĢılacaktır. Bu tür diplomatik 

gözlem misyonlarının gelecekte çoğalıp çoğalmayacağı da ayrıca tartıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Diplomatik Gözlem, Avrupa Güvenlik ve ĠĢ birliği TeĢkilatı (AGĠT), 

Ġzleme Misyonu, Ukrayna, SavaĢ.  
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Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kornea Birimi 

 

ÖZET 

Tarih boyunca savaş iki farklı kavramda ele alınmıştır. Birincisi savaş; askeri bir 

zorunluluktur ve bu zorunluluğa ters düşecek yasal ve ahlaki sınırlamalar olmadan 

sürdürülebilir. İkincisi ise askeri zorunluluğa rağmen ahlak ve hukuk ile sınırlanan savaştır. 

İkinci kavram, savaşın uluslararası hukuku için olduğu kadar, ahlaki rehberlik ve haklı savaş 

doktrini içinde temel oluşturmaktadır. 

Haklı Savaş Doktrini, savaş tercihinin ne zaman haklı olabileceği ve savaşı belirli kurallara 

dayandırmayı amaçlayan düşünce ve pratiklerin ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzde silahlı güce başvurmada ve bu  gücün nasıl etik bir şekilde kullanılacağına 

rehberlik etmesi açısından önemli kabul edilmektedir. 

Tarihte savaşın engellenmesinden ziyade sınırlandırılmasına yönelik eğilimlerin olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmada konuyla ilgili literatür bilgileri ışığında Haklı Savaş Doktrini’nin 

tarihsel süreci ve hangi etik değerler üzerinde temellendirildiği açıklanacaktır. Eski 

uygarlıklardaki savaş davranış sınırlamalarından, günümüz modern silahlarını kullanmaya 

yönelik sınırlamalara kadar savaşın büyüklüğüne ve silahın türüne yönelik ahlaki 

kısıtlamalardan söz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Silahlı Güce Başvurma, Haklı Savaş Doktrini, Ahlaki Kısıtlamalar, Etik 

Değerlendirme. 
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ABSTRACT 

Throughout history, war has been handled in two different concepts. The first is war; It is a 

military imperative and can be sustained without legal and moral restrictions that would go 

against this obligation. The second is war, which is limited by morality and law despite 

military necessity. The latter concept forms the basis for moral guidance and the doctrine of 

just war, as well as for the international law of war. 

The Just War Doctrine emerges as the product of thoughts and practices that aim at when the 

choice of war can be justified and to base the war on certain rules. Today, it is considered 

important in terms of resorting to armed force and guiding how to use this force ethically. 

It is seen that there are tendencies towards the limitation of war rather than its prevention in 

history. In this study, in the light of the literature on the subject, the historical process of the 

Just War Doctrine and on which ethical values it is based will be explained. From the 

limitations of war behavior in ancient civilizations to the limitations on using modern 

weapons today, moral restrictions on the size of war and the type of weapon will be 

mentioned. 

Keywords: Recourse to Armed Force, Just War Doctrine, Moral Constraints, Ethical 

Evaluation. 

 

Page 88



                                                                                                                        

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES     
29-30 October 2021 / Ankara, TURKEY  / Institute of Strategic Thinking 

  

 
 

 

ENERJİ SAVAŞLARININ SEBEBİ VE SAVAŞTA KULLANILAN ENERJİ 

KAYNAKLARI “FOSİL YAKITLAR” 

THE REASON FOR THE ENERGY WARS AND THE ENERGY SOURCES USED IN 

THE WAR ARE "FOSSIL FUELS” 

Ali SÜNGÜ  

Yüksek Lisans Öğrencisi ,  

İstanbul Aydın Üniversitesi , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı  

ÖZET 

Dünya tarih boyunca farklı savaş sebeplerine sahne olmuş ve bu savaşlar tarihe damga 

vurmuştur. Ülkelerin yıkılmasına ve ülkelerin kurulmasına sahne olan bu savaşların bir sebebi 

de enerji mücadeleleridir. Hatta yakın tarih savaşlarının büyük çoğunluğunun temelinde enerji 

mücadelesinin yattığı söylenebilir. Sanayi devrimi ile gelişen buharlı makineler kömür için 

mücadeleyi beraberinde getirmiş, sonrasında Birinci Dünya Savaşı ile beraber fosil yakıt için 

mücadeleler hız kazanmıştır.   

Günümüzde bakıldığında özellikle İkinci Dünya Savaşı akabinde fosil yakıtlara olan ilginin 

artmasıyla beraber savaş Asya coğrafyasının rutini haline gelmiştir. Öyle görünüyor ki; 

dünyanın enerji ihtiyacının fosil yakıtla sağlanması devam ettiği sürece, bu savaşların bitmesi 

pek mümkün olmayacaktır.  

Savaşların, fosil yakıt üzerinde hegemonya kurmak, petrol ve doğalgaz havzalarını kontrol 

etmek üzerine sürmesinin yanında dikkat çekilmesi gereken bir nokta da; bu savaşların ve 

mücadelelerin sürdürülebilmesi için gereken enerjinin yine fosil yakıt olmasıdır. Bu tezat 

durum enerji savaşının uğruna sürdürüldüğü petrolün aynı zamanda savaşın enerjisi olduğu 

gerçeğidir. 

Savaş, ne için olursa olsun silahlanma yarışının ya sebebidir ya da “Güvenlik İkilemi” 

bağlamında sonucudur. Enerji için yapılan mücadeleler de silahlanma yarışını beraberinde 

getirmektedir. Enerji mücadelesi, bu anlamda incelenmesi ve güvenlik unsuru olarak üzerine 

gidilmesi gereken önemli bir husustur.  

Anahtar Kelimeler: Savaş, Enerji, Fosil Yakıtlar 

 

ABSTRACT 

The world has been the scene of different causes of war throughout history, and these wars 

have left their mark on history. One of the reasons for these wars, which are the scene of the 

destruction of countries and the establishment of countries, is the energy struggle. In fact, it 

can be said that the energy struggle lies at the heart of the vast majority of recent history wars. 
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The steam engines that developed with the industrial revolution brought the struggle for coal, 

and then the struggle for fossil fuels gained momentum with the First World War. 

Looking at it today, especially after the Second World War, with the increasing interest in 

fossil fuels, war has become the routine of Asian geography. It seems that as long as the fossil 

fuel supply of the world's energy needs continues, these wars will hardly be over. 

In addition to the fact that the wars continue to establish hegemony over fossil fuels and 

control oil and gas basins, it should be noted that the energy needed to sustain these wars and 

struggles is fossil fuel again. This contrast is due to the fact that oil, for the sake of which the 

energy war is being waged, is also the energy of the war. 

War, for whatever reason, is either the cause of the arms race, or its result in the context of the 

“Security Dilemma”. The struggle for energy also leads to an arms race. In this sense, the 

energy struggle is an important issue that needs to be examined and addressed as a security 

element. 

Keywords: War, Energy, Fossil Fuels 

 

GİRİŞ 

Savaş nedir? Yüzyıllardan beri süregelen ve sebebi ne olursa olsun farklı sonuçlara, ülkelerin 

yıkılmasına, ülkelerin kurulmasına sebep olmuş savaş nedir? “Savaş; çok genişletilmiş bir 

düellodan başka bir şey değildir.” diye bahseder Clausewitz. (Clausewitz, 2019) Sun Tzu; 

“Savaş bir ülkenin baş sorunu, ölüm kalım yeri, var olma ya da yok olma yoludur; 

muhasebesiz olmaz.” şeklinde özetlemektedir savaşı. (Tzu, 2014) Maurice de Saxe savaşın, 

içinde kimsenin güvenlikle ilerleyemeyeceği gölgeler ve karanlıklarla dolu bir bilim olduğunu 

söyleyerek betimlemiştir savaşı. (Göksu, 2019) Antonio Henri de Jomini ise savaşı; bütün 

olarak bir bilim değil, sanat olarak nitelendirmiş, ancak stratejik ve taktiksel boyutları ile 

bilimden ayrılamayacağını ileri sürmüştür. (Göksu, 2019) Bütün bu savaş tanımları daha da 

çeşitlendirilebilir.  

 

“Savaşın sebebi nedir?” sorusunun çok çeşitli cevapları olacağı da bir gerçektir. 20. yüzyıla 

kadar savaş sebepleri kontrol alanı genişletme gibi politik sebepler ve ekonomik sebeplerken 

20. yüzyıl ile beraber savaş sebebi olarak yer altı kaynakları ve enerji kaynakları ortaya 

çıkmıştır. Sebepleri bugüne kadar ne olursa olsun, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde 

yaşanan mücadelelerin çoğunun sebebinin enerji olduğu hepimizin malumudur. Önemli bir 

husus olarak enerji üzerinde durulduğunda kaynak zengini ülkeler ve uluslararası ilişkilerde 

hegemon olan ülkelerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda değerlendirildiğinde 

sömürge kavramı ve savaşın bir çeşidi olan iç savaş kavramı da ortaya çıkmaktadır.  
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Çalışmanın temel amacı bu savaş sebeplerinden ilk sıralarda olan “Enerji Savaşı” üzerinde 

durmak ve bu savaşların kullandığı enerjiyi değerlendirmek olacaktır. Bu anlamda savaşlarda 

kullanılan enerjinin dönüşmesi incelenmeye çalışılacaktır. Savaşın enerjisi önceleri insan 

enerjisinin kaynağı da olan besinler iken daha sonra sanayi devrimi ve makineleşme ile 

beraber kömür savaş enerjisi olarak kendine yer edinmiştir. Birinci Dünya Savaşıyla beraber 

savaşın enerjisi olarak petrol sahneye çıkmıştır. 

 

SAVAŞLARDA KULLANILAN ENERJİNİN DÖNÜŞMESİ 

Savaşın enerjisi planlayanlar için çok önemli bir husustur. Sun Tzu’nun da bahsettiği üzere 

“Savaş muhasebesiz olmaz”. Yüzyıllardır devam eden savaş olgusunun temel aracı tabi ki 

insandır. Ancak gelişen teknoloji savaşın içerisine farklı materyalleri eklemlendirmiştir. 

Barutun bulunması, top ve tüfek kullanımını savaşa entegre ederken, sanayi devrimi sonrası 

gelişen buharlı makineler ile birlikte trenler ve kömürle çalışan savaş gemileri sahneye 

çıkmıştır. Petrolün bulunması ve araçlarda kullanılmaya başlanmasıyla beraber özellikle 

Birinci Dünya Savaşı esnasında bu yeni enerjinin savaş makinelerinin de seyrini 

değiştirebileceği anlaşılmaya başlanmıştır. 

 

Bütün bu gelişmeler açısından değerlendirildiğinde savaşın enerjisinin dönüşümünü “Tahıl, 

Kömür ve Petrol” sıralaması ile isimlendirmenin uygun olacağı düşünülmektedir. Kömür ve 

Petrol her ne kadar son yüzyılda savaş için hayati enerji kaynakları olsa da savaşın temel aracı 

ve planlayıcısı insan olduğundan dolayı “Tahıl” yani “Besin”in savaşın değişmez ve önemini 

her yüzyılda koruyan enerji kaynağı olduğu unutulmamalıdır.  

SAVAŞIN ENERJİSİ TAHILDAN KÖMÜRE 

Savaş ne için olursa olsun etkilenen insandır ve tabi ki savaşan da insandır. Antik çağdan 

günümüze uzanan savaşların temel aracı olan insanın ve İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar 

hala aktif olarak kullanılan atların savaş enerjisi de besindir. Buradan hareketle son yüzyıl 

dahil savaşın en önemli enerjisi Tahıl olarak değerlendirilmektedir. 

 

Milattan önce, bilinen dünya coğrafyasının büyük bir bölümünü fetheden Makedon Kralı 

İskender’in, bu fetihleri gerçekleştirirken çizdiği rotalarda önemli olarak değerlendirilebilecek 

bir husus, askeri hamlelerin yanında su ve tarım arazilerine yakın ikmal noktalarının 

oluşturulması konusudur. Benzer şekilde Gallia topraklarını fethederek Roma’da siyasi olarak 

yükselme amacı güden Julius Caesar da bu seferi esnasında lejyonların ve hayvanların 

beslenmesini önemli noktada tutmuş ve sefer planlarında bölgedeki tahıl kaynaklarını 

değerlendirmiştir. (Caesar, 2017) 
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Selahaddin Eyyübi, Kudüs’ün fethine giden yolda bölge coğrafyasında yaptığı mücadeleler 

esnasında su kaynaklarına önem vermiştir. 

Napolyon’un Rusya seferi sırasında Rusya’nın içlerine kadar ilerlediği dönemde Rus halkının 

bütün tarım arazilerinin ateşe vererek geriye çekilmesi de savaşın enerjisini savunma amaçlı 

yok etmeye örnek verilebilecek bir olay olarak değerlendirilmektedir. 

Sanayi devriminin akabinde makinelerin ortaya çıkması ve enerji olarak kömürü 

kullanmalarıyla beraber bu enerji kaynağı öncelikle savaşın sebebi olmuştur. Kömür madenini 

yoğun olarak bulunduran bölgeler kontrol mücadelelerine sahne olmuştur. Daha sonra 

kömürün savaş alanına entegre olması ile beraber savaş sebebi olan kömür aynı zamanda 

savaşın enerjisi konumuna da gelmiştir. 

1. DÜNYA SAVAŞI VE PETROL 

Dünya’da hakimiyet alanlarının ve sömürge kurma çabalarının karşı karşıya getirdiği 

Avrupa’lı devletler askeri teknoloji alanında yarış halinde olmuşlardır. Sürecin dünya 

savaşına doğru ilerlemesiyle, İngiltere denizlere hakim olma politikasına devam etmiş ve 

Winston Churchill’in öncülüğünde donanmada bulunan gemilerin petrolle çalışmasının daha 

hızlı manevra kabiliyeti sağlayacağını değerlendirmiştir.  

 

1.Dünya Savaşı İçten yanmalı motorların damgasını vurduğu bir savaştır. Bu savaş gelecekte 

karşımıza çıkacak olan motorize birliklerin kurulmasına ön ayak olmuştur. (Yergin, 1995) 

Bahse konu içten yanmalı motorların ön plana çıkması petrol konusunun üzerinde dikkatli 

durulması gereken bir konu olduğunu yeniden gün yüzüne çıkarmıştır.  

 

Petrolün savaş için öneminin anlaşılmasıyla beraber, Birinci Dünya Savaşı’nın Asya 

topraklarında geçen mücadelesi petrol sahaları bulunan toprakların kontrol etme çabası 

üzerine kurulmuştur. Bunun sebebi gelecekte daha da önemli olacağı düşünülen petrolü 

kontrol etmektir. Bu anlamda petrol, enerji savaşı sebebi olarak değerlendirilmektedir. Aynı 

zamanda savaşan ülkelerin savaşta birbirlerine üstünlük kurabilmek için sürekli daha fazla 

enerjiye ihtiyaçları vardır. Bu anlamda petrol ise savaşın enerjisi olarak değerlendirilmektedir.  

 

Savaşın seyrinde, petrolün öneminin vurgulanması adına; İtilaf Devletlerinin Avrupa’da 

Almanya’ya karşı kazandığı zafere kamyonun lokomotife karşı zaferi yorumları yapılmıştır. 

(Yergin, 1995) Almanya aynı zamanda gemilerine İngiltere kadar yoğun şekilde petrol tedarik 

edemediğinden dolayı kömüre bağlı kalarak savaşı sürdürmeye çalışmış ve mağlup olmuştur. 

 

1917 yılında Rusya’da gerçekleşen devrim sonucunda Rusya’nın savaş dışı kalmasıyla 

buradan petrol ithal edemeyen İtilaf Devletleri, petrol ihtiyacının %80’ini ABD’den tedarik 

etmişlerdir. Bu sebepten 1914 yılında yılda 266 milyon varil petrol üreten ABD 1917’de bu 

üretimini 335 milyon varile çıkarmıştır. (Yergin, 1995) Bu artışa rağmen ABD’nin savaşa 
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yoğun şekilde petrol ayırması kendi ülkesinde gündelik hayatta petrol kıtlığı yaşanmasına 

sebep olmuştur. (Yergin, 1995) Almanya’nın İtilaf Devletleri’nin ABD’den gerçekleşen 

petrol ithalatını, petrol taşıyan gemilerini hedef alması, petrolün ve enerjinin taşınmasının 

güvenliği noktasında anlam taşımaktadır. Daha o dönemde petrol bazında enerji güvenliği ve 

milli petrol politikaları önem kazanmıştır. 

 

Savaşın sona ermesiyle petrol savaş sonu alınacak kararların da önemli bir parçası olmuştur. 

(Yergin, 1995) Savaş öncesi ticaret mücadelelerine sahne olan Asya ve Kuzey Afrika 

coğrafyası, savaşta ve savaş sonrasında silahlı mücadelelere sahne olmuştur. 

2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI PETROL MÜCADELESİ 

Her iki dünya savaşında da önemini artarak sürdüren petrol özellikle İkinci Dünya Savaşı’nda 

tüketim anlamında savaşan ülkelerin önemli problemi haline gelmiştir. Gelişen teknoloji 

Savaşın Enerjisi’nin petrol olması açısından tüketimleri çok miktarda artırmıştır. Öyle ki 

Avrupa’da Romanya petrollerine ulaşma mücadelesi ve Almanya’nın Rusya seferi sırasında 

Hazar Bölgesi Bakü petrollerine ulaşma amacı savaş planlarının önemli parçası olduğu 

değerlendirilmektedir. (Aykol, 2014) ABD savaşa girmesiyle Müttefiklerin tüketiminin  

büyük bir bölümünü karşılamaya çalışmıştır.  

 

İkinci Dünya Savaşı akabinde Asya ve Kuzey Afrika coğrafyası, hem ticari hem de siyasi 

anlamda petrol çıkarlarının, enerji güvenliği hesaplarının yapıldığı alanlar olmuştur. Soğuk 

Savaş’ın başlaması hem sanayi olarak gelişen, hem de silahlanma ve uzay yarışına giren başat 

aktörlerin petrol ihtiyacı artarak devam etmiştir. Bu anlamda kendi ürettiği petrol giderek 

yetersiz hale gelen ABD ve kendi coğrafyasında üretilen petrol ile piyasanın şekillenmesini 

kontrol altına almak isteyen SSCB bölgeye nüfuz etmek için mücadele içinde olmuşlardır. 

Öyle ki 1945 tarihinde ABD Dışişleri belgesinde “ Suudi Arabistan petrol rezervleri iki 

nedenle bizim kontrolümüzde olmalı; bir taraftan tükenen rezervlerimizin karşılanması, diğer 

taraftan dost olmayan ellere geçmemesi.” şeklinde bir ifadeye yer verilmesi enerji 

mücadelesine verilen önem olarak değerlendirilmektedir. (Kalkışım, 2020) 

 

Enerji savaşının sebebi salt olarak rezerv bölgelerini kontrol altına alma çabası değildir. Petrol 

ve doğalgazın tüketici ülkelere ulaşması anlamında da güvenliğin sağlanması ve kontrol 

altında tutulması da enerji savaşlarının sebebi olarak değerlendirilmektedir. Boru hatlarının ve 

taşıma güzergahlarının geçtiği veya geçmesi planlanan yerler de savaş ihtimalinin yüksek 

olduğu bölgeler olarak değerlendirilmektedir. (Aydal, 2009) Bu bağlamda Asya petrollerinin 

taşındığı boru hatları güvenliği ve Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı’nın 

kontrolü de büyük önem kazanmaktadır. (Kalkışım, 2020) 
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Enerji savaşının tarafları, rezervleri ve geçiş güzergahlarını kontrol altına almak isteyen 

hegemon güçler olduğu gibi, rezervleri sınırları içinde barındıran üretici ülkeler de olabilir. 

Kimi zaman üretici ülkelerde meydana gelen “askeri darbe” ya da “iç savaş”ların sebebi 

hegemon güçlerin enerji mücadeleleri olabilmektedir. Petrol rezervlerini millileştirme 

çabasında bulunan ülkeler genellikle kendilerini enerji savaşının ortasında bulabilmektedirler. 

 

Yaşanan enerji savaşları “Savaş” olması sebebiyle tabi ki büyük kıyımlara sebep olmaktadır. 

Bunun yanında üretici ülkelerin savaş halinde olması ya da taşıma yollarının güvenliğinin 

tehdit altında olması bütün dünyada petrol ve doğalgaz arzının düşmesine ve enerji 

problemlerine sebep olmaktadır. Arap-İsrail Savaşları enerji savaşları olarak 

değerlendirilmese bile, 1973 yılında yaşanan petrol krizi anlamında enerji güvenliğinin hemen 

her savaşta tehdit altında olabileceğini değerlendirilmektedir. 

 

SSCB’nin dağılması akabinde ekonomik ve siyasi bunalımlar yaşayan Rusya, 2000’lerin 

başından itibaren üretici ülke olarak Enerji ihracatı ile durumunu düzeltmiş ve yeniden dünya 

sahnesinde söz sahibi olmuştur. 

 

11 Eylül sonrası ABD’nin “Önleyici Savaş” (Harunoğulları, 2017) doktrini ile petrol yoğun 

bölgelerde savaşların başlamasının sebebi, “Büyük Ortadoğu Projesi” ile beraber Enerji 

mücadelesi olduğu değerlendirilmektedir. (Harunoğulları, 2017) 

 

2010 yılından itibaren Kuzey Afrika’da başlayan ve Asya’ya sıçrayan halk hareketleri savaşın 

getirdiği problemlerin yanında enerji arzı ve taşınmasında da önemli sıkıntılar oluşturmuştur. 

11 yıldır devam eden Suriye iç savaşı ve Irak’tan başlayarak Suriye’yi kapsayan büyük bir 

alanı kontrol eden terör örgütleri yine enerji arzında sorun teşkil etmektedir. Bu durum enerji 

tedarik noktasında sorun oluştururken aynı zamanda terör örgütlerinin petrol sahalarını 

kontrol etmesi ve bu durumdan gelir elde etmesi terörle mücadeleyi zorlaştırmakta ve bölge 

güvenliğinden başlayarak bütün dünya güvenliğini tehdit etmektedir. 

 

Enerji savaşın sebebi ve askeri anlamda aracı olduğu gibi; uluslar arası ilişkiler anlamında da 

bir silah olarak kullanılabilmektedir. Rusya’nın son yirmi yıl içerisinde Ukrayna ile yaşadığı 

diplomatik krizler esnasında doğalgaz arzını durdurması sadece Ukrayna’yı değil tedarikçi 

konumunda bulunan bütün Avrupa’yı olumsuz etkilemiştir. Enerji’nin bu tarz bir silah olarak 

kullanılması tedarikçi ülkelerin de enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye sevk etmekte bu durum 

da yeni mücadelelere sebep olabilmektedir. 

SAVUNMA HARCAMALARI 

Savunma Harcamalarına değinilmesindeki amaç bu harcamaların içerisinde bulunan enerji 

payına değinmektir. Ancak ülkelerin savunma harcama kalemlerinde salt olarak enerji 
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harcamalarına açıkça yer verilmemektedir. Bahse konu enerji harcamaları genellikle lojistik 

harcama kalemlerinin altında değerlendirilmektedir. 

 

Enerji tüketimi askeri açıdan değerlendirildiğinde NATO üyesi ülkeler dünyadaki petrol 

rezervlerinin yalnızca %6’sına sahip olmasına rağmen, küresel petrol tüketiminin  %40’nı bu 

ülkeler gerçekleştirmektedir. (Çelikpala, 2014) Bu durum günümüzün en önemli askeri ittifakı 

sayılabilecek NATO’nun enerji için NATO üyesi olmayan ülkelere ihtiyacı olduğunu ortaya 

koymaktadır. Aşağıda NATO ve Birleşmiş Milletler’in olası savunma harcama kalemlerine 

yer verilmiştir ;  

 

NATO ve Birleşmiş Milletler Olası Savunma Harcamaları Kalemleri 

– Asker ve görevli (personel) ödemeleri  

– Askeri organizasyonlarla ilgili veya ordu içindeki teknisyen, bürokrat vs. 

ücretleri 

– Tıbbi hizmetler, vergisel ayrıcalıklar ve sosyal faydalar 

– Emeklilik maaşı 

– Askeri okullar, hastaneler vb.  

– Silah harcamaları (ithal silahlar dahil)  

– Altyapı yatırımları, binalar vb.  

– Bakım ve onarım  

– Diğer malların tedariki  

– Askeri araştırma ve geliştirme (Güler & Kişman, 2020) 

 

Bu örnekte görüldüğü üzere enerji harcamaları yeterince ilgi çekmemektedir. Bilgilerin ve 

gelişmelerin altında söylenebilir ki; savunma harcamalarının Enerji için ayrılan bölümü 

önemlidir ve harcama kalemlerinde ön planda olması gereken bir husustur.Bunun yanında 

NATO’da enerji güvenliği bağlamında herhangi bir üyenin enerji güvenliği ya da enerji nakil 
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hattı güvenliğinin saldırıya uğraması neticesinde 5. Maddenin
1
 işletilip işletilmeyeceği 

tartışmalara sebep olmuştur. (Çelikpala, 2014) 

 

 

SONUÇ 

Bugün Asya coğrafyasında yaşanan çoğu problem, sınır anlaşmazlıkları; zamanın ve bugünün 

hegemon devletlerinin enerji planları ile yapay olarak çizilen sınırlardan ileri gelmektedir. 

 

Enerji mücadelesine ulaşım ve nakil güvenliği de eklenince mücadele ve savaş alanları geniş 

coğrafyalara yayılmaktadır. 

Bunun yanında Petrol ve Doğalgaz mücadelesinde önemli bir husus; ülkelerin rezerv bulma 

çalışmaları esnasında komşularının haklarını hiçe saymaları ve bahse konu komşuların bu 

durumda savunmaya geçmeleri ile enerjiye ulaşmada aksamalar yaşanmaktadır.  

 

Fosil Yakıt rezervleri ve nakil hatları için yaşanan mücadeleler silahlanma yarışını da 

beraberinde getirmekte ve barış girişimlerini olumsuz etkilemektedir. 

 

Bahse konu enerji savaşlarının önlenmesi için Uluslararası kuruluşların enerji için olsun ya da 

olmasın, enerji yoğun bölge olsun ya da olmasın yaşanan savaşlara zamanında ve etkin 

müdahalesi şarttır. Silah ambargosu yanında gerekirse enerji ambargosu uygulanabilir. 

 

Yenilenebilir enerjiye yaklaşım, bugünün fosil yakıt mücadeleleri ve savaşlarına etki etmesi 

ve belki de bitirmesi açısından önemle değerlendirilmelidir. 

 

Enerji için yapılan savaşlar için insanların zarar görmesinin yanında çok miktarda fosil yakıt 

tüketilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre fosil yakıtların 20 yıl, 30 yıl veya 50 yılda 

bitebileceği belirtilmektedir. Fosil yakıtlar savaş için değil barış için harcanmalıdır. 

 

 

 

 

 

                                                       
1 Kuzey Atlantik Antlaşması Washington DC, 4 Nisan 1949 madde 5 : Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha 

çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM 

Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve 

korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak 

saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak 

alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak 

için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir. 
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XÜLASƏ 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı ardıcıl təxribatları və növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq 

2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan xalqı Ermənistanın otuz ilə yaxın davam edən 

işğalçılıq siyasətinə son qoymaq və işğal altındakı torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad 

edilməsi uğrunda Vətən müharibəsinə başladı. Torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əsgər 

və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edildi. Otuz il davam 

edən işğala, ədalətsizliyə 44 gündə son qoyduq. 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar 

nəticəsində müzəffər ordumuzun tətbiq etdiyi savaş strategiyası müasir hərb tarixinə yeni 

örnək oldu və Azərbaycan xalqı tarixi qələbə qazandı. Sentyabrın 27-dən başlayan, 44 gün 

davam edən və işğal altındakı ərazilərimizin qaytarılması, azad olunması ilə nəticələnən 

Vətən Müharibəsi tariximizin ən parlaq səhifəsinə, Azərbaycan xalqının iftixar və qürur 

mənbəyinə çevrildi. Müzəffər Azərbaycan Ordusu  və “Qarabağ Azərbaycandır!” reallığı 44 

gündə mümkünsüzü mümkün etdi. Ermənistan respublikası ilə 44 gün davam edən müharibə 

və hərbi əməliyyatlar nəticəsində rəşadətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən 4 

oktyabrda Cəbrayıl, 17 oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda Zəngilan, 25 

oktyabrda Qubadlı şəhərləri, 8 noyabrda Şuşa şəhəri, Zəngilan rayonunun Mincivan, Ağbənd, 

Bartaz qəsəbələri, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsini və bir çox kəndləri, Tərtər 

rayonunun Suqovuşan kəndi, Xocalı və Laçın rayonlarının bir neçə kəndləri daxil olmaqla, 

ümumilikdə, 300-dən çox yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan 

istiqamətlərində mühüm strateji yüksəkliklər işğaldan azad edilmişdir. 2020-ci il noyabrın 20-

də Ağdam, noyabrın 25-də Kəlbəcər, dekabrın 1-də Laçın rayonları azad edilmişdir. Vətən 

müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan Bayrağını işğaldan azad edilən 

torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş əsgər 

və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram göstərilir. 27 sentyabr Anım Günü -

 Azərbaycan Respublikasında 2020-ci il sentyabrın 27-dən noyabrın 10-a qədər davam edən 

İkinci Qarabağ müharibəsində həyatını itirən şəhidlərin xatirəsinin anılması günüdür. Şuşa 

şəhərinin işğaldan azad edilməsinin tarixi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, xalqımızın döyüş 

əzminin və qüdrətinin təntənəsinə çevrilən, dövlətimizin gələcək inkişafı və nüfuzu 

baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bu misilsiz qələbə - Zəfər Günü hər il noyabrın 8-
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də təntənəli şəkildə qeyd ediləcək. Hərbi Qənimətlər Parkı Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin İkinci Qarabağ müharibəsində qazandığı qələbəyə həsr olunub və qəhrəman 

Azərbaycan xalqının zəfər qələbəsini simvollaşdırır. Xarıbülbül simvolu Azərbaycanda İkinci 

Qarabağ müharibəsində Şəhid olan əsgərlərin xatirəsinin rəmzi olaraq qəbul edilib və 

Azərbaycan ordusunun zəfər simvolu kimi tanınır. Qarabağ münaqişəsi başlayandan 

Xarıbülbül xalqımızın mübarizəsinin rəmzinə çevrilmişdir. Türkiyə hərbi əməliyyatların ilk 

günündən Azərbaycanı ədalətli mübarizəsində dəstəkləmiş, ona mənəvi, siyasi və 

diplomatik dəstək göstərmişdir. Azərbaycan və Türkiyə xalqının bir-birinə qardaş deyə 

müraciət etməsi, ay-ulduzlu bayraqlarımızın yanaşı dalğalanması dostlarımız üçün fəxarət, 

bədxahlarımıza göz dağıdır.  

Açar sözlər: Vətən Müharibəsi, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı, Anım günü, Zəfər günü, 

Xarıbülbül simvolu 

ABSTRACT 

In response to Armenia's successive provocations and another military aggression against 

Azerbaijan, on September 27, 2020, the people of Azerbaijan launched the Patriotic War to 

end Armenia's nearly thirty-year policy of aggression and liberate our occupied lands from the 

enemy. Our lands were liberated from occupation at the cost of the blood and lives of our 

heroic martyrs, soldiers and officers, veterans. We put an end to thirty years of occupation and 

injustice in 44 days. As a result of 44 days of military operations, the war strategy applied by 

our victorious army became a new example of modern military history, and the people of 

Azerbaijan won a historic victory. The Patriotic War, which began on September 27 and 

lasted 44 days and ended with the return and liberation of our occupied territories, has become 

the brightest page in our history, a source of pride and pride for the Azerbaijani people. 

Victorious Azerbaijani Army and "Karabakh is Azerbaijan!" made the impossible in 44 days. 

As a result of 44 days of war and military operations with the Republic of Armenia, the brave 

Azerbaijani Army captured Jabrayil on October 4, Fuzuli on October 17, Zangilan on October 

20, Gubadli on October 25, Shusha on November 8, Minjivan, Agband, Bartaz settlements of 

Zangilan region, Hadrut of Khojavend region. In total, more than 300 settlements, including 

Aghdara, Murovdagh and Zangilan, were liberated from occupation. Agdam was released on 

November 20, 2020, Kelbajar on November 25, Lachin on December 1, 2020. Our soldiers 

and officers, all our martyrs, who fought heroically in the Great Patriotic War, waved the 

Azerbaijani flag in our liberated lands and sacrificed their lives for the territorial integrity of 

our country, are deeply respected. September 27 is the Day of Remembrance of the Victims 

and martyrs of the Second Karabakh War in the Republic of Azerbaijan, which lasted from 

September 27 to November 10, 2020. Considering the historical significance of the liberation 

of Shusha, this unprecedented victory - Victory Day, which has become a holiday of the 

determination and strength of our people, is of great importance for the future development 

and prestige of our state. The Military Trophy Park is dedicated to the victory of the 

Azerbaijani Armed Forces in the Second Karabakh War and symbolizes the victory of the 

heroic Azerbaijani people. The Kharibulbul symbol was accepted  and adopted in Azerbaijan 

as a symbol of memory of the soldiers who died in the Second Karabakh War, and is 
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recognized as a symbol of the victory of the Azerbaijani army. Since the beginning of the 

Karabakh conflict, Kharibulbul has become a symbol of the struggle of our people. From the 

first day of military operations, the Republic of Turkey has supported Azerbaijan in its just 

struggle, provided it with moral, political and diplomatic support. The fact that the peoples 

of Azerbaijan and Turkey call each other brothers, waving our moon and star flags is a source 

of pride for our friends and an eye for our villains. 

Key words: Patriotic War, Azerbaijan-Turkey brotherhood, Memorial Day, Victory Day, The 

Symbol of Kharibulbul 

АННОТАЦИЯ 

В ответ на последовательные провокации Армении и очередную военную агрессию 

против Азербайджана 27 сентября 2020 года азербайджанский народ начал 

Отечественную войну, чтобы положить конец почти тридцатилетней агрессивной 

политике Армении и освободить наши оккупированные земли от врага. Наши земли 

были освобождены от оккупации ценой крови и жизней наших героических мучеников, 

солдат и офицеров, ветеранов. Мы положили конец тридцатилетней оккупации и 

несправедливости за 44 дня. В результате 44 дней боевых действий военная стратегия, 

применявшаяся нашей победоносной армией, стала новым примером современной 

военной истории, и народ Азербайджана одержал историческую победу. Отечественная 

война, начавшаяся 27 сентября и продолжавшаяся 44 дня и завершившаяся 

возвращением и освобождением наших оккупированных территорий, стала ярчайшей 

страницей нашей истории, предметом гордости и гордости азербайджанского народа. 

Победоносная азербайджанская армия и «Карабах - это Азербайджан!» сделал 

невозможное за 44 дня. В результате 44-дневной войны и боевых действий с 

Республикой Армения отважная азербайджанская армия захватила Джебраил 4 октября, 

Физули 17 октября, Зангилан 20 октября, Губадлы 25 октября, Шушу 8 ноября, 

Миндживан, Агбанд , Села Бартаз Зангиланского района, Гадрут Ходжавендского 

района. Всего от оккупации освобождено более 300 населенных пунктов, в том числе 

Агдара, Муровдаг и Зангилан. Агдам освобожден 20 ноября 2020 года, Кельбаджар - 25 

ноября, Лачин - 1 декабря 2020 года. Наши солдаты и офицеры, все наши мученики, 

героически сражавшиеся в Великой Отечественной войне, размахивавшие 

азербайджанским флагом на наших освобожденных землях и отдавшие свои жизни за 

территориальную целостность нашей страны, пользуются большим уважением. 27 

сентября - День памяти жертв и шехидов Второй Карабахской войны в 

Азербайджанской Республике, которая длилась с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. 

Учитывая историческое значение освобождения Шуши, эта беспрецедентная победа - 

День Победы, ставший праздником решимости и силы нашего народа, имеет огромное 

значение для будущего развития и престижа нашего государства. Парк военных 

трофеев посвящен победе Вооруженных сил Азербайджана во Второй Карабахской 

войне и символизирует победу героического азербайджанского народа. Символ 

Харибулбул был принят и принят в Азербайджане как символ памяти воинов, 
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погибших во Второй Карабахской войне, и признан символом победы азербайджанской 

армии. С начала карабахского конфликта Харибулбул стал символом борьбы нашего 

народа. С первого дня военных действий Турецкая Республика поддерживает 

Азербайджан в его справедливой борьбе, оказывает ему моральную, политическую и 

дипломатическую поддержку. Тот факт, что народы Азербайджана и Турции называют 

друг друга братьями, размахивая флагами нашей луны и звезд, является предметом 

гордости для наших друзей и око для наших негодяев. 

Ключевые слова: Отечественная война, Азербайджано-турецкое братство, День 

памяти, День Победы, Символ Харибулбула 

1.  INTRODUCTION 

The Republic of Azerbaijan is the largest country in the Caucasus with its rich natural 

resources, centuries-old culture, history and ancient people. The most difficult problem facing 

Azerbaijan is the Nagorno-Karabakh conflict. Karabakh is one of the ancient regions, 

provinces and  historic areas of Azerbaijan. The name of this inseparable part of Azerbaijan 

consists of two different Azerbaijani words: "gara" (black, big) and "bag" (garden, land). The 

combination of these two words is as ancient as the nation of Azerbaijan. Karabakh is one of 

the most ancient lands not only in Azerbaijan, but in the world in general. The oldest human 

settlement was discovered in the Azykh cave in this area. This settlement proves that 

Azerbaijan, including Karabakh, the Mediterranean Sea basin and East Africa, is one of the 

first native lands of mankind. Nagorno-Karabakh is not only the land of Azerbaijan, our 

internationally recognized territory, but also a matter of justice, a matter of national pride of 

Azerbaijan. Armenia occupied the entire territory of Nagorno-Karabakh and 7 adjacent 

regions. As a result of the Armenian aggression against Azerbaijan, one million of the ten 

million people became refugees. The United Nations has adopted four resolutions on the 

unconditional withdrawal of Armenian troops from Azerbaijan, but Armenia has ignored all 

of these resolutions. In response to the consecutive provocations of Armenia against 

Azerbaijan and another military aggression, on September 27, 2020, the Azerbaijani people 

started the Patriotic War in order to put an end to the nearly thirty-year occupation policy of 

Armenia and liberate our occupied lands from the enemy. Under the leadership of the 

President of the Republic of Azerbaijan, Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces 

Ilham Aliyev, the Azerbaijani army achieved incredible success in its victorious march, which 

began on September 27, 2020, in order to prevent repeated provocations and  new occupation 

plans of Armenia. As a response to Armenia’s next military aggression against Azerbaijan 

started from September 27, 2020, Azerbaijan started Patriotic War under the leadership of the 

President of the Republic of Azerbaijan, Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev in order 

to liberate occupied territories. Our soldiers and officers, our civilians working in the rear, and 

our people as a whole, as a fist who showed our determination and will, unity and solidarity, 

dealt crushing blows to the enemy. Our soldiers and officers, who demonstrated heroism in 

the fight for the sake of sovereignty and territorial integrity of the Republic of Azerbaijan that 

is our work of Truth and Honor, civilian people, who worked on the rear front, our people in 
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whole demonstrated determination and will, unity and solidarity like a fist, inflicted crushing 

blows to the enemy. Most of our compatriots became martyrs, became missing, got wounded, 

and lost their health. Our territories were liberated from occupation at the cost of blood and 

lives of our martyrs, soldiers, and officers, veterans. More than 2,907 people of the 

Azerbaijani Armed Forces were martyred in the Patriotic War, 7 people are considered 

missing. The people of Azerbaijan have demonstrated their strength, tenacity and struggle to 

the whole world. We have proved to humanity that there is a state that can save justice from 

the oppression of great powers - Azerbaijan. The people of Azerbaijan, all the Azerbaijanis of 

the world, all the people of Turkey, who wrote this justice in 44 days, united in one fist and 

attacked not only Armenia, but all unjust forces and proved that we fought for justice and the 

restoration of our territorial integrity. In 44 days, the victorious Azerbaijani army proved to 

the whole world that victory on the battlefield can be achieved not only with tanks, guns and 

bullets, but also with reconnaissance. Our lands were liberated from occupation at the cost of 

the blood and lives of our heroic martyrs, soldiers and officers, veterans. We put an end to 

thirty years of occupation and injustice in 44 days. As a result of 44 days of hostilities, the 

military strategy of our victorious army became a new example of modern military history, 

and the people of Azerbaijan won a historic victory. The Patriotic War, which began on 

September 27 and lasted 44 days and ended with the return and liberation of our occupied 

territories, has become the brightest page in our history, a source of pride and pride for the 

Azerbaijani people. Victorious and triumphal Azerbaijani Army and "Karabakh is 

Azerbaijan!" did the impossible in 44 days. As a result of the 44-day war and hostilities with 

the Republic of Armenia, the brave Azerbaijani army captured Jabrayil on October 4, Fizuli 

on October 17, Zangilan on October 20, Gubadli on October 25, Shusha on November 8, 

Minjivan, Agband, Bartaz villages of Zangilan region, Hadrut, Khojavend region Total from 

occupation liberated more than 300 settlements, including Agdar, Murovdag and Zangilan. As 

a result of the tripartite declaration signed on November 10, 2020, Kalbajar, Agdam and 

Lachin regions were released and returned to Azerbaijan and the 30-year occupation was 

ended. The operation to capture the Shusha fortress is completely different. President, 

Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev, in his address to the people, said that the 

liberation of Shusha will take a special place in world military history: “The liberation of 

Shusha has shown our strength. He showed the professionalism of our army, the courage and 

heroism of our servicemen. The capture of Shusha was an operation that required great 

professionalism and courage. I am confident that this operation will take a special place in 

world military history. Because our heroic soldiers crossed mountains, forests and paths and 

liberated this operation with only light weapons. Liberation of Shusha is our glorious victory 

”. Yes, the Azerbaijani soldier showed a real example of heroism, courage and bravery. 

During this period, our nation has always carried the longing and love for the homeland in its 

heart and won. The victory was not easy. Our state, which always prefers negotiations, has 

shown its skills on the battlefield. During this period, other countries tried to put pressure and 

impose some sanctions, but were forced to admit the advantage of Azerbaijan. Having 

awarded the victory to the people of Azerbaijan, our Supreme Commander-in-Chief Ilham 

Aliyev also fulfilled the dream of the National Leader Heydar Aliyev, who dedicated his life 
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to Azerbaijan and said: “There is no Karabakh without Shusha, there is no Azerbaijan without 

Karabakh".  

On September 27, Azerbaijanis across the globe commemorate Memorial Day, which marks 

the anniversary of when the Second Karabakh War began. The Memorial Day is held in honor 

of the Azerbaijani military personnel, who made the ultimate sacrifice for the liberation of 

Armenian-occupied Azerbaijani territories. During the Second Karabakh War, 2,783 

Azerbaijani soldiers died in the liberation of the occupied territories of their Motherland. Over 

the course of 44 days, over 90 Azerbaijani civilians also perished during the fighting. 

Nevertheless, the war ended with the liberation of over 300 settlements and villages including 

five cities. Susha, Azerbaijan’s cultural capital city, was among the cities liberated. Under the 

subsequent peace agreement, Agdam, Lachin, and Kalbajar regions were also vacated by 

December 1 of last year. For over three decades, Armenia systematically refused to 

implement the relevant UN Security Council resolutions, which demanded that Armenia 

withdraw from the Azerbaijani territories occupied by it during the First Karabakh War in 

violation of international law. Following the First Karabakh War, one fifth of Azerbaijani 

territory remained under occupation and one million Azerbaijanis lived as displaced persons 

[https://karabakhfoundation.com/heritage-center-online/karabakh/the-flower-of-karabakh/]. 

2. PROVOCATIONS AND COMMITTED WAR CRIMES AIMING AT INNOCENT 

CIVILIANS IN AZERBAIJAN 

Enemy, who did not succumb to the Victory March of the Azerbaijani Army, have resorted to 

provocations and committed war crimes aiming at innocent civilians since start of Patriotic 

War. Azerbaijan’s second-largest city which has a lot of historical and cultural monuments, 

ancient Ganja, Mingachevir where strategic facilities are located and passing (Hydroelectric 

Power Station) and Yevlakh (Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline) cities, Beylagan, Barda, 

Tartar, Gabala, Goranboy, Agjabadi, Absheron, Khizi, and other regions were subjected to 

fire from ballistic missiles and other heavy artillery devices:  

1) On September 27, 2020, as a result of the falling of artillery shell on the house of Elbrus 

Isa oglu Gurbanov, a resident of Gashalti-Garagoyunlu village of Naftalan city, a family-5 

people have been completely destroyed.  

2) As a result of missile and heavy artillery attacks on October 4,5,8,11 and 17, 26 people in 

Ganja city have died, 175 people have been wounded, and civil infrastructure facilities and 

vehicles in the city were severely damaged.  

3) As a result of missile and heavy artillery attacks, 29 people have died in the Barda region, 

112 people have been wounded and civil infrastructure facilities and vehicles in the city were 

severely damaged. 
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4) During September 27 and November 10 of 2020, Armenia has fired Tartar, Agjabadi, and 

Goranboy regions, which are far away from both from conflict zone and battlefield, using 

banned and extremely dangerous phosphorus bombs 5 times. 

5) As a result of Armenia’s military aggression, a totally, 93 civilians, including 12 children, 

27 women, have died, 454 civilians have wounded, in total, 12 292 residential and non-

residential areas, 288 vehicles have been damaged, and damage facts have been discovered on 

the 1018 farms. 

6) On October 8, November 3,4 and 8, Armenian armed forces, as well as persons leading 

military units and criminal associations created by them located in the occupied territories of 

the Republic of Azerbaijan and territory of the Republic of Armenia has brutally violated the 

requirements of Geneva Convention of 1949 “On Protection of civilians during armed 

conflicts” have especially caused excessive damage to the settlement locates in Fuzuli, 

Tartar regions, where civilians and separate civil individuals who do not participate in the 

war. 

Despite all these, Azerbaijani Army has liberated its lands with 44 Days of “Iron Fist” 

operation under the leadership of Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev, territorial 

integrity of our country has been ensured. As a result of Victory March, villages and cities 

were cleared of Armenian invaders one after another. Sugovushan settlement of Tartar district 

was liberated from occupation on October 3, Jabrayil district on October 4, Hadrut settlement 

of Khojavend district on October 9, Fuzuli dictirct on October 17, Zangilan district on 

October 20 and Gubadli dictrict on October 25. On November 8, Shusha city was liberated 

from occupation with a unique operation carried out by the Azerbaijani Army. President 

Ilham Aliyev announced the liberation of Shusha in his address to the Azerbaijani people 

from the Alley of Martyrs. According to the Order signed by the head of the state on 

December 3, 2020, November 8 - Victory Day was established in Azerbaijan. Understanding 

its defeat in the war, Armenia was forced to sign an act of capitulation on November 10, 

2020. President of Azerbaijan Ilham Aliyev, President of Russia Vladimir Putin and Prime 

Minister of Armenia Nikol Pashinyan signed a statement on November 10. The trilateral 

statement has also reflected the returning of Kalbajar, Agdam, and Lacin regions to 

Azerbaijan. 

According to the statement, on November 20, Agdam city and occupied part of Agdam 

region, on November 25 Kalbajar region, and on December 1 Lacin region were liberated 

from the occupation. 

Azerbaijan achieved the liberation of these three regions from the occupation without any 

loss. On December 2, 2020, President Ilham Aliyev signed an order on establishment of 

September 27 as the Day of Remembrance in the Republic of Azerbaijan. September 27, is 

marked as a Remembrance Day, as a sign of deep respect to our soldiers and officers, all our 

martyrs who fought heroically in the Patriotic War, waved the Azerbaijani flag in our 

liberated lands, gave their lives for the territorial integrity of our country. Several events are 
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planned to be held on September 27, in connection with the Day of Remembrance. On Day of 

Remembrance, our martyrs will be commemorated with deep respect in religious temples-

mosques, churches, synagogues operating in Azerbaijan, prayers will be said for the soul of 

sons of Motherland who gave their liver for the territorial integrity of Azerbaijan. At 12:00 

the dear memory of martyrs will be commemorated with a minute of silence in the territory of 

the country. In the evening, the Azerbaijani flag will be projected on several buildings, as well 

as on the building of Heydar Aliyev Center and Flame Towers with special lighting. 

Remembrance events will be held by the Regional Development Public Union of Heydar 

Aliyev Foundation. Central and local executive authorities will organize a number of events 

country-wide, as well as remembrance events will be held outside of the country regarding 

Remembrance Day [https://www.virtualkarabakh.az/en/igraphic-item/34/2995/khari-

bulbul.html]. 

3.   MEMORIAL DAY or DAY OF REMEMBRANCE IN AZERBAIJAN 

The Memorial Day in Azerbaijan (Azerbaijani: Azərbaycanda Anım Günü) is a public 

holiday in Azerbaijan for honoring and mourning the military personnel who have died while 

serving in the Azerbaijani Armed Forces during the 2020 Nagorno-Karabakh war, officially 

labelled as The Patriotic War. Established by the decree of the President of Azerbaijan, dated 

2 December 2020, the holiday is held on 27 September, the day when the war began. During 

the war, the government of Azerbaijan did not reveal the number of its military casualties. On 

3 December, Azerbaijan stated that more than 2,783 of its soldiers had been killed during the 

war. On 2 December 2020, the President of Azerbaijan, Ilham Aliyev, signed a decree on the 

establishment of Memorial Day as a public holiday in Azerbaijan. The day of the 2020 

Nagorno-Karabakh war began, 27 September, was to be commemorated in Azerbaijan as the 

Memorial Day, for honoring and mourning the military personnel who have died while 

serving in the Azerbaijani Armed Forces during the war.  

The people of Azerbaijan always appreciate the courage of their sons and daughters, respect 

the spirit of all our martyrs and honor their memory. Our soldiers and officers, all our martyrs, 

who fought heroically in the Great Patriotic War, waved the Azerbaijani flag in our liberated 

lands and sacrificed their lives for the territorial integrity of our country, are deeply respected. 

September 27 is the Day of Remembrance of the martyrs of the Second Karabakh War in the 

Republic of Azerbaijan, which lasted from September 27 to November 10, 2020. 

Remembrance Day is celebrated on September 27, the day the war began, in accordance with 

the Decree of President Ilham Aliyev "On the establishment of the Day of Remembrance in 

the Republic of Azerbaijan" dated December 2, 2020, guided by Article 109, paragraph 32 of 

the Constitution of the Republic of Azerbaijan. After the end of the Second Karabakh War, 

President Ilham Aliyev signed an order on the establishment of the Day of Remembrance in 

the Republic of Azerbaijan on December 2, 2020 and ordered to mark the day of the Patriotic 

War as "Day of Remembrance". The order says: "The state appreciates the courage of the 

sons and daughters of Azerbaijan who fought in the Great Patriotic War, respects the spirit of 

all our martyrs and honors their memory." As a sign of deep respect to our soldiers and 
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officers, all our martyrs, who fought heroically in the war, waved the Azerbaijani flag in our 

liberated lands, sacrificed their lives for the territorial integrity of our country, guided by 

paragraph 32 of Article 109 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, I decide: 

1. To mark September 27 of each year as the Day of Remembrance in the Republic of 

Azerbaijan. 

2. To the Cabinet of Ministers of the Azerbaijani Republic to solve the questions following 

from this Order ". 

Ilham Aliyev 

President of the Republic of Azerbaijan 

Baku city, December 2, 2020. 

According to the Order of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev dated 

December 2, 2020, as a sign of deep respect for our soldiers and officers, all our martyrs, who 

fought heroically in the Patriotic War, sacrificed their lives for the territorial integrity of our 

country, September 27 will be marked as the Day of Remembrance in Azerbaijan every year 

[Azərbaycan Respublikasında Anım Gününün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı: 02 dekabr 2020]. 

4.  VICTORY DAY IN AZERBAIJAN 

On November 8, after 28 years of melancholy, the city of Shusha, which is of great 

importance and symbolic significance for the Azerbaijani people, was liberated from the 

occupation. The liberation of Shusha, the crown of Karabakh, was one of the unique military 

operations in the history of World War II. The military victories of Azerbaijan, especially the 

liberation of Shusha from the enemy occupation, played a decisive role in the fate of the war. 

The determination and will of the Azerbaijani people, economic strength, modern army 

building and people's unity were important factors in ensuring the victory of our country in 

the Second Karabakh War. In this war, President Ilham Aliyev signed an order to establish a 

special holiday to celebrate this victory. The first decree of the President of Azerbaijan on the 

establishment of the Victory Day in Azerbaijan was issued on December 2. According to this 

order, Victory Day was to be celebrated annually on November 10. By the order of the 

President of the Republic of Azerbaijan "On the establishment of Victory Day in the Republic 

of Azerbaijan" dated December 2, 2020, it was decided to solemnly celebrate November 10 

annually as Victory Day in Azerbaijan in order to perpetuate the unprecedented victory in the 

Patriotic War. November 10 is the day of memory of Mustafa Kemal Ataturk, the founder of 

the Turkish Republic and a great figure, whose name is inscribed in golden letters in the 

history of the Turkic world. Mustafa Kemal Ataturk, who loved Azerbaijan with all his heart 

and said: “The joy of Azerbaijan is our joy, the sorrow of Azerbaijan is our sorrow,” takes a 

place in the heart of every Azerbaijani, and his memory is remembered with great respect in 

our country. The national leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev said: "Mustafa 
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Kemal Ataturk is as dear and respected for you as he is for Azerbaijanis." Considering that 

November 10 in fraternal Turkey is the day of memory of Mustafa Kemal Ataturk, President 

of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev decided to postpone the date of the Victory Day 

celebration to December 3. By the Order of December 3, 2020, taking into account the 

historical significance of the city of Shusha and its liberation from occupation, it was decided 

to celebrate Victory Day on November 8 each year. The order reads: "Guided by paragraph 32 

of Article 109 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, in order to perpetuate this 

unprecedented victory, which has become a celebration of the power of our people and our 

national pride, and which is of exceptional importance for the prestige and future 

development of our state, I decide: 

1. To solemnly celebrate November 8 as Victory Day in the Republic of Azerbaijan every 

year. 

2. To the Cabinet of Ministers of the Azerbaijani Republic to solve the questions following 

from this Order ". 

According to the decree of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev "On the 

establishment of Victory Day in the Republic of Azerbaijan", signed on December 3, 2020, it 

was decided to celebrate November annually in order to perpetuate this unprecedented 

victory,  November 8 as Victory Day in the Republic of Azerbaijan. Taking into account the 

historical significance of the liberation of Shusha, this unprecedented victory - Victory Day, 

which has become a celebration of the determination and strength of our people, is of great 

importance for the future development and prestige of our state. The liberation of Shusha, the 

pearl of Karabakh, dear to every Azerbaijani, from twenty-eight years of slavery on 

November 8 played a decisive role in the fate of the war, led to the recognition of the defeat 

of the political and military leadership of the enemy and the cessation of hostilities. Yes, it's 

time to witness the great story that we have been waiting for 30 years, the story of our 

reunification with Karabakh! November 8, 2020, the day we joined Karabakh, was the day of 

victory in the Second Karabakh War in the Republic of Azerbaijan - Victory Day. This is the 

Great Victory Day! This is the day that has entered our glorious history! NIDA with the 

victory of our people in the Karabakh conflict! this is the day he laid down. November 8, 

2020 is a significant date written by the Supreme Commander and the glorious Azerbaijani 

warrior, the day when the 28-year-old anguish of our victorious army ended in 44 days. By 

another Order of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev dated December 3, 

2020, in order to demonstrate the unparalleled heroism and great historical victory of the 

Azerbaijani people in the Great Patriotic War, to perpetuate the memory of our martyrs, it was 

decided to establish a memorial complex of the Patriotic War and a Victory Museum in Baku 

[Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı: 03 dekabr 2020]. 

5.  MILITARY TROPHY PARK IN AZERBAIJAN 
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The Military Trophy Park (Azerbaijani: Hərbi Qənimətlər Parkı), also referred to as War 

Trophies Park is a public park in Baku, the capital of Azerbaijan, containing war trophies 

seized by the Armed forces of Azerbaijan from the Armenian Army and the Artsakh Defence 

Army during the 2020 Nagorno-Karabakh war. The Military Trophy Park is dedicated to the 

victory of the Azerbaijani Armed Forces in the Second Karabakh War and symbolizes the 

victory of the heroic Azerbaijani people. The park is dedicated to the victory of the 

Azerbaijani Armed Forces in the Second Karabakh War. At the entrance to the park is a large 

plaque which was displayed at the parade with more than 2,000 Armenian licence plates, with 

the panel having the inscription "Karabakh is Azerbaijan!". The park displays mock-ups of 

the defense system, and more than 300 exhibits, including up to 150 pieces of heavy 

equipment. Among the exhibits are tanks, combat vehicles, artillery installations, anti-aircraft 

missile systems, small arms, and vehicles. The "War Trophies Park" aims to exhibit defensive 

barriers built by the Armenian army and the war trophies seized as a result of the defeat of the 

invader Armenia on the battlefisceld by the glorious Azerbaijani army. The war booty was 

captured during the 44 - day Patriotic War conducted from September 27 to November 10, 

2020 to restore the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan. The Military Trophy 

Park aims to demonstrate for the restoration of the territorial integrity of the Republic of 

Azerbaijan, which lasted 44 days from September 27 to November 10, 2020. As a result of its 

defeat on the battlefield some of the military booty and the defense barriers built by the 

Armenian army and during the Patriotic War, the victorious Azerbaijani army captured the 

occupying territories and areas from the enemy. It should be noted that the Military Trophy 

Park is of special importance in terms of demonstrating the historic victory. The exhibits on 

the course of the Great Patriotic War presented to each visitor provide a wide opportunity to 

survive the victorious battles of Azerbaijan. The military trophy park is the pride of the 

Azerbaijani people. The history written today by our victorious Army is a solid foundation for 

Azerbaijan, which will develop and prosper even more tomorrow. It is also an important 

factor in ensuring lasting peace, tranquility and security in the region 

[https://en.wikipedia.org/wiki/Military_Trophy_Park_(Baku)]. 

6.   THE KHARIBULBUL, THE FLOWER OF KARABAKH, SYMBOL OF 

VICTORY 

The Kharibulbul is a symbol in the form of a nightingale flower. The Flower of Karabakh is 

the khari bulbul (Ophrys Caucasica)  which is often associated with the town of Shusha. 

Legends say that the flower is grown only in Shusha, but ten different species have been 

found throughout the old Soviet Union territories. Khari means “bee” and bulbul means 

“nightingale.” There are two stories behind the name of the flower. Some state the flower is 

named khari bulbul because when looking closely at the flower, one can see a close 

resemblance to a bee or bird. Others attribute the name to a legend about how the flower was 

first created: “Once upon a time there was a nightingale that fell in love with a flower. The 

nightingale loved and protected the flower and was warbling for her all day. One day a bee 

saw the flower and wanted to taste her nectar. When the nightingale saw the bee flying toward 

the flower, he prevented it with his breast. They clashed in the air and the bee stung the 
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nightingale. But the bird did not die. His love and courage changed him into another flower, 

together with the bee that wanted to sting him.”[Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı: 

2013]. 

Another legend about the flower concerns the Khan of Karabakh and his daughter. After the 

khan’s daughter was married to an Iranian king, she began to miss her homeland of Karabakh. 

To help her cope with her yearning for home, the shah built a garden that included all the 

different flowers of Karabakh. Despite his best intentions, the khari bulbul never grew. It was 

the only flower that refused to grow in her new home of Iran. This legend is featured in the 

traditional folk song of “Vatan Bagi,” which translates into “Motherland Garden.” In 

Azerbaijan, the flower is still used in traditional medicine. It is a symbol of Azerbaijan, 

Shusha, and Karabakh. The khari bulbul is featured on the front side of the Azerbaijani 20-

manat currency dedicated to Karabakh. Shusha  has Kharibulbul, which is a saga of 

languages, turned into legends and legends. Is the nightingale just a flower or a symbol of the 

Victory of a nation that has stood the test of centuries? Was Kharibulbul a relative of the 

homeland, or the homeland itself? Kharibulbula is also widely represented in ancient Turkish 

mythology. Thus, that humiliated, sad nightingale was known in ancient Turkish mythology 

as the last hope of a soldier who was severely wounded in battle. When the term Kharibulbul 

is used in culture, art and literature, it is always clear that the conversation is about Karabakh. 

After the occupation of Karabakh, Kharibulbul may have been a symbol of grief, sorrow, pain 

and longing for many. Since the beginning of the second Karabakh conflict, Kharibulbul has 

become a symbol of the struggle of our people. The Kharibulbul symbol was adopted in 

Azerbaijan as a symbol of memory of the soldiers who died in the Second Karabakh war, and 

is recognized as a symbol of the victory of the Azerbaijani army. Since the beginning of the 

Karabakh conflict, kharibulbul has become a symbol of the struggle of our people. It was 

adopted in Azerbaijan as a symbol of the memory of soldiers killed in the Second Karabakh 

War. It is also known as a symbol of victory of the Azerbaijani army. This is more 

pronounced in Karabakh than in Shusha and adjacent regions. Kharibulbul has become a 

symbol of Shusha and Karabakh in general. This flower is the most beautiful symbol of our 

historical martyrs. In my opinion, it is well thought out as a sign of respect for the souls of our 

martyrs. The Kharibulbul sign began to be widely used in memory of those killed during the 

Second Karabakh War, which lasted from September 27 to November 10, 2020. The 

greatness, pride and unshakable position of Kharibulbul against injustice turned him from a 

legend into a victory, and gradually this symbol became a symbol of war. It became popular 

as a symbol of the memory of the martyrs and the victory of the Azerbaijani army. The 

nightingale is a symbol of greatness and invincibility! There was a time when, like our 

Karabakh, our nightingale was in captivity. The time has come, our Karabakh and Shusha 

have been liberated. Our nightingale was also released from captivity. Since the 90s of the last 

century, that is, since the occupation of Karabakh, the name "Kharibulbul" has reminded us of 

grief, sorrow and pain. However, during the Patriotic War, which began on September 27, 

2020, this grief gave way to pride. Every day during the 44-day war, we waited anxiously, 

saying, "The smell is coming, Kharibulbul." And thanks to our brave sons, on November 8, 

our Shusha, like Kharibulbul, was liberated from occupation. Kharibulbul became an icon of 
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the Patriotic War. From that day on, Kharibulbul reminds us of the martyrs of the Great 

Patriotic War. The half-finished song of the martyr is a flower of good news that he could not 

present to his lover, child, mother, the Kharibulbul. Our Kharibulbul grew up with the blood 

of our Fighters and Steels. No one can take it away from us anymore. The garden of the 

homeland is colorful, and now there is Kharibulbul in it! Congratulations on your victory, 

Victory Flower! Happy Victory Day, Azerbaijan! 

7.  CONCLUSION 

If we look at the many conflicts and wars in the world, we can see that the end is drawing 

near. The 44-day Patriotic War of the Azerbaijani people for Karabakh is the latest example 

of this. Over the past 17 years, we have rallied ourselves, crushed the enemy's head with an 

iron fist. In the morning of September 27, 2020, the Armenian Armed Forces launched a 

large-scale provocation and intensively fired on the positions and settlements of the 

Azerbaijani army in the frontline with large-caliber weapons, mortars and various caliber 

artillery devices. The command of the Azerbaijani army has decided to launch a rapid 

counter-offensive along the entire front. As a result of the clashes, martial law and curfew 

were declared in Azerbaijan, and a partial mobilization was declared on September 28. The 

clashes quickly flared up and turned into the Second Karabakh War. 

On November 10, the victorious Azerbaijani Army liberated the homeland, which had been 

groaning in the enemy's land for 28 years, in just 44 days. Many of our compatriots were 

killed, disappeared, injured and lost their health. According to the agreement signed in 

Moscow, a complete ceasefire and military operations in the Nagorno-Karabakh conflict zone 

from 01:00 Baku time on November 10, withdrawal of Armenian forces from Armenian-

controlled Azerbaijani territories around Nagorno-Karabakh by December 1 and It was 

announced to ensure the construction of new transport communications connecting the two 

countries. 

Thus, from the first day of hostilities, the Turkish Fraternal Republic has been supporting 

Azerbaijan in its just struggle, providing it with moral, political and diplomatic support. The 

fact that the peoples of Azerbaijan and Turkey call each other brothers and sisters, waving the 

flags of our moon and stars together, is a source of pride for our friends and a bad eye for our 

villains. Long live the independent Republic of Azerbaijan! Long live the Supreme 

Commander-in-Chief! Long live the victorious Azerbaijani Army! Long live the unshakable 

and eternal Azerbaijan-Turkey brotherhood! Karabakh is Azerbaijan! I want to complete the 

article with a folk bayat dedicated to our native Karabakh: 

Düzüm-dağım Qarabağ, 

Cənnət bağım Qarabağ! 

Biz odlar övladıyıq, 

İlk ocağım - Qarabağ! 

*** 

Qarabağ - böyük bağdı. 
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Dağı da - böyük dağdı. 

Qarabağ bizim olub, 

Bizim də olacaqdı. 

*** 

Qarabağ bir cahandı, 

Qarabağ canda-candı. 

Qarabağın anası 

Böyük Azərbaycandı. 
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ÖZET 

Özellikle Ortadoğu‟da olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde çeşitli silahlı çatışmalar 

yaşanmaktadır. Uzun yıllardır devam eden bu çatışmalar, sivil halklardan binlerce insanın 

ölümüne yol açmıştır. Ancak bu silahlı çatışmalarda ayrıca savaşan tarafların sivil ve silahlı 

savaşan kişileri ayırt etmeksizin birçok kişiyi savaş esiri olarak alıkoydukları ve çatışmanın 

seyrine göre bu kişileri karşı tarafla takas etme anlaşmaları yaptıkları görülmektedir. Savaş 

esirleriyle ilgili uygulanacak uluslararası hukuk kuralları Türkiye‟nin de taraf olduğu 21 Ekim 

1950 tarihinde yürürlüğe giren “Harp esirleri hakkında tatbik edilecek muameleye” dair 12 

Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesidir. Sözleşme‟nin 4.maddesinde savaş esiri olarak 

kabul edilenler hüküm altına alınmıştır. Bu sözleşmede savaş esirlerinin hakları düzenleme 

altına alınmıştır. Aynı sözleşmede ise savaşan tarafların esir yerine “rehine” alamayacakları 

da düzenlenmiştir. Oysa bu sözleşmenin yapılmasının ardından ilerleyen dönemlerde özellikle 

bölgesel çatışmalarda, silahlı güçlerin “rehine” şeklinde savaş esiri adı altında kişileri 

alıkoydukları ve çatışmanın sonraki safhalarında çoğunluğu sivillerden oluşan kişileri takas 

ederek “savaş esiri” değişimi yapmak istedikleri görülmektedir. Yakın zamanda Yemen‟de 

İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği 

Hükümet arasında, İsrail devleti ile Gazze şeridini kontrol eden Filistinli Hamas arasında, 

İsrail ile Suriye arasında, Ukrayna hükümeti ile Rusya yanlısı ayrılıkçı isyancılar arasında, 

Karabağ'daki çatışmaların ardından, Moskova'nın arabuluculuğunda Azerbaycan ile 

Ermenistan arasında, Suriye‟de muhalif güçler ile Suriye Merkezi hükümeti arasında “esir 

takası antlaşmalarının” bu şekilde yapıldığı görülmektedir. 

Bu çalışmada, bölgesel çatışmalarda son yıllarda tarafların savaş esiri olarak alıkoyduğu 

kişiler üzerinden yaptıkları değişim antlaşmalarının farklı özellikleri açıklanacaktır. Ayrıca bu 

tür antlaşmaların uluslararası hukuk açısından geçerliliği de incelenecek ve 1949 tarihli 

Cenevre Sözleşmesine uygunluğu tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Çatışma, Savaş Esiri, Takas Antlaşması, Savaş. 
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ABSTRACT 

There are various armed conflicts in many parts of the world, especially in the Middle East. 
These conflicts, which have been going on for many years, have led to the death of thousands 

of civilians. However, in these armed conflicts, it is also seen that the warring parties detain 

many people as prisoners of war without distinguishing between civilian and armed 

combatants, and they make agreements to exchange these people with the other party 

according to the course of the conflict. The rules of international law to be applied regarding 

prisoners of war are the Geneva Convention of 12 August 1949, which Turkey is also a party, 

on the "treatment to be applied to prisoners of war", which entered into force on 21 October 

1950. Article 4 of the Convention covers those who are considered as prisoners of war. The 

rights of prisoners of war are regulated in this convention. In the same contract, it is regulated 

that the warring parties cannot take hostages instead of captives. However, after the 

conclusion of this contract, in the following periods, especially in regional conflicts, the 

armed forces want to make a "prisoner of war" exchange by exchanging people who are 

mostly civilians in the later stages of the conflict. It is seen that "prisoner exchange 

agreements" were made in nowadays between the Iranian-backed Houthis and the Saudi-led 

coalition-backed Government in Yemen, between the state of Israel and the Palestinian 

Hamas that controls the Gaza strip, between Israel and Syria, between the Ukrainian 

government and pro-Russian separatist rebels, in the aftermath of the conflicts in Karabakh, 

under the mediation of Moscow between Azerbaijan and Armenia, between the opposition 

forces in Syria and the Syrian Central government,  

In this study, the characteristics of the exchange agreements made by the parties over the 

persons detained as prisoners of war in recent years in regional conflicts will be explained. In 

addition, the validity of such agreements in terms of international law will be examined and 

their compatibility with the Geneva Convention of 1949 will be discussed. 

Keywords: Regional Conflict, Prisoner of War, Exchange Agreement, War. 

 

 

GİRİŞ 

Dünya tarihini şekillendiren insanlığın var oluşundan itibaren tüm sosyal olayların 

tetikleyicisi kabul edilen savaş ve çatışmalara günümüzde de sıkça rastlanmaktadır. 

Yaşadığımız dönemde de varlığını koruyan savaş ve çatışmalar değişen şartlar ve oluşan yeni 

statüler sebebiyle çeşitli tanımlamalar ve kurallarla değişerek dönüşerek halen yaşanmaya 

devam etmektedir.  Savaş ve çatışmaların doğal bir sonucu olarak insan ve malzeme kayıpları 

dışında kazanan tarafların ele geçirdiği toprak ve değerli görülen savaş araçları dışında 

kuşkusuz savaşa katılanlardan teslim olanlar veya esir alınanlar da savaşların içeriğini 

şekillendirmektedir. Savaş veya çatışmalarda savaşanlar arasında ele geçirilen ve savaşa 

devam etme imkânı bulamayanların artırılması çoğu zaman yaşanan savaşı kazanmanın ana 

hedefleri arasında görülmektedir.  

Bu çalışmada günümüzde savaşların yeni şekli olarak kabul edilen bölgesel çatışmalarla 

tarafların savaş esiri olarak ele geçirdiği kişilerin karşılıklı takasının önemi vurgulandıktan 

sonra karşılıklı esir takas antlaşmalarının içeriğine ilişkin tespit ve değerlendirmeler 

yapılacaktır. Özellikle uluslararası hukuk açısından bu tür takas antlaşmalarının geçerliliği 

yanında hangi saik ve sebeplerin bu tür antlaşmalara zemin hazırladığı açıklanacaktır. Bu 
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çalışmada ortaya konulacak tespitlerle çoğalan bölgesel çatışmalarda yapılan esir anlaşmaların 

sorunlu taraflarını belirleyerek hukuki bir zemine oturtulmasını sağlamak ve bölgesel 

çatışmalara ve savaş esirliği kurumuna daha net bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Çalışmada savaş ve bölgesel çatışmaların özelliklerinden ve genel tanımlarından, savaş 

esirliği kurumunun tarihsel gelişiminden ve hukuki düzenlemelerinden, güncel bölgesel 

çatışma alanlarından, bölgesel çatışmalarda gerçekleşen esir antlaşmalarının uluslararası 

antlaşmalara uygunluğundan ayrıca örnekler de verilecektir. 

1.SAVAŞ TUTSAKLIĞI VEYA ESİRLİĞİNİN HUKUKİ ANLAMI 

Uluslararası veya bölgesel sorunlar çözülmediğinde taraflar güç kullanmayı bir seçenek 

olarak kullanmak eğilimindedirler. Son yüzyılda tanıklık edilen insanlık tarihinde yaşanan iki 

dünya savaşı bunun önemli örnekleridir. Savaş sonrası uluslararası sistemi kurgulamak için 

kabul edilen Birleşmiş Milletler antlaşması savaşların yıkıcı etkisini azaltmak adına 

devletlerin veya bölgesel güçlerin savaşa dönüşecek şekilde güç kullanma sebep ve taleplerine 

çeşitli sınırlandırmalar getirmiştir. Bu amaçla Birleşmiş Milletler Antlaşması‟nın 

2.maddesinin 4.fıkrası ile, devletlerin uluslararası ilişkilerinde kuvvet kullanması yasaklanmış 

ve bu yasak aksi kararlaştırılmayan en üst kural niteliği ile bilinen “Jus Cogens” niteliğine 

kavuşmuştur. Aynı şekilde söz konusu düzenleme, evrensel nitelikli bir örf ve âdet hukuku 

kuralının oluşumuna da kaynaklık etmiştir. Böylece kuvvet kullanma yasağı, sadece BM‟e 

üye olan devletler için değil, BM‟e üye olmayan devletler için de geçerli bir yasaklama haline 

gelmiştir (Altıner, 2009: 1). Bahsedilen antlaşma ile kuvvet kullanma yasağının sınırlı 

istisnalarına da yer verilmiştir. Bunlar, meşru müdafaa ve Güvenlik Konseyi kararı ile kuvvet 

kullanmadır. Devletlere bir hak olarak tanınan meşru müdafaa, sadece kendisine yönelen bir 

silahlı saldırının gerçekleşmesi durumunda kullanılabilecektir. Ancak bu ana kurala rağmen 

tüm dünya çapında olmasa da bölgesel çatışma ve düşük yoğunluklu savaşların hiçbir zaman 

azalmadığı da görülmektedir. Dolayısıyla savaşlar günümüzde çoğunlukla bölgesel çatışmalar 

şeklinde sürekli olarak yaşanabilmektedir. Savaşan taraflar ise çoğunlukla “meşru müdafaa” 

hakkını ileri sürerek savaştaki rollerini meşrulaştırmaktadırlar.   

“Devletler veya devlet grupları tarafından, millî güç unsurlarının tamamının veya bir kısmının 

kullanılması suretiyle icra edilen ve taraflarca savaş niteliği kabul edilen, kuvvet 

kullanılmasını içeren, düşmanca niyet ve/veya eylem” (Varlık, 2013: 117) olarak tanımlanan 

savaşların günümüzde şekil değiştirmiş hali olarak silahlı çatışmalar öne çıkmıştır. Silahlı 

Çatışma ifadesinin savaştan daha geniş olduğu, iki devlet arasında ortaya çıkan ve silahlı 

kuvvetlerin müdahalesini gerekli kılan tüm anlaşmazlıkları kapsadığı genel olarak doktrinde 

hâkim olan görüştür (Hoş, 2013: 94). Günümüzde hem ulusal ve hem de uluslararası seviyede 

olmak üzere ortaya çıkan silahlı çatışmalarda çatışan tarafların devlet veya devlet dışı aktör 

olmasına bakılmaksızın “Silahlı Çatışma Hukuku” kurallarının uygulanacağı kabul edilmiştir. 

Bu konudaki ana kurallara göre; Devlet dışı aktörlerin de bölgesel silahlı çatışmalarda bir 

devletin kullanabileceği savaş kurallarına tabi olacağı benimsenmiştir. Dolayısıyla ister 

devlete bağlı silahlı güçler veya herhangi bir devlete bağlı olmadan silahlı çatışmalarda yer 

alanların “savaşçı” statüsünde olacağı ve çatışma halinde olunan devlet tarafından yakalanan 

bu savaşçıların da savaş tutsağı veya esiri olarak muamele görme hakkı olduğu da 

düzenlemiştir. Uluslararası hukukun öncüsü kabul edilen Hollandalı hukukçu Hugo Grotius, 

Savaş ve Barış Yasası üzerine isimli eserinde galiplerin düşmanlarını köleleştirme hakkına 
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sahip olduğunu fakat esirlerin karşılıklı takasının ve fidye karşılığı geri tesliminin daha 

uygulanabilir bulduğunu belirtmişti. Tarihte savaş esirlerine yönelik birçok görüş ileri sürülse 

de ilk defa hukuki düzenlemeler “Harp Esirleri Hakkında Tatbik Edilecek Muameleye Dair 12 

Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi” ile yapılmıştır. Bu Sözleşmede, savaş esirlerinin 

insani muamele görme hakkı, sorgulama ve hapsedilme şartları, adil yargılanma hakları, aktif 

düşmanlığın bitmesi sonrası salıverilmeleri ya da ülkesine geri gönderilme ve haberleşme 

hakları detaylı şekilde düzenlenmiştir. Adı geçen Sözleşme devletlerin çoğunluğu tarafından 

kabul edilmiştir. Savaş esirlerine yönelik öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 

halinde Sözleşme‟nin ve uluslararası silahlı çatışmalar hukukunun ciddi şekilde ihlali kabul 

edilerek ihlal eden kişi ve devletlerin cezai ve hukuki sorumluluklarının doğacağı da 

belirlenmiştir. Bu yükümlülükler, BM ve NATO gibi çok uluslu güç konuşlanmalarında etken 

olan uluslararası örgütler tarafından da resmi olarak kabul edilmiştir. Sözleşme‟nin ihlali, 

ulusal ceza kanunlarının yanı sıra, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Eski Yugoslavya 

Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM) ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (RUCM) 

Statülerinde de yer verilerek uluslararası ceza hukuku kapsamında düzenlenmiştir. Savaş 

esirliği statüsünün yalnızca savaşanlara mahsus olduğu özellikle vurgulanmıştır (Ertuğrul, 

2017: 94). 

Bahsi geçen sözleşmedeki düzenlemelere göre: “Savaş esirleri düşman devletin hükmünde 

olup, fakat kendilerini esir eden fertlerin veya askeri birliklerin hükmünde değildirler. 

Bunları elinde tutan Devlet, mevcudiyeti melhuz ferdi mesuliyetlere bakılmaksızın, haklarında 

tatbik olunan muameleden mesuldürler. Sağlığına zarar gelirse tedavi ettirilecektir. Esirler 

Hakarete, şiddete karşı korunacaktır. Misilleme yasaktır. Kişiliklerine ve şereflerine saygı 

gösterilecektir. Kadınlara, kadınlığa gösterilmesi icabeden bütün saygı ile muamele 

edilecektir. Harb esirleri, esir alındıkları anda mevcut bulunan medeni ehliyetlerini tam 

olarak muhafaza edeceklerdir. Onları elinde tutan Devlet, bu ehliyetin kullanılması kendi 

ülkesinin içinde veya dışında ancak esaretin istilzam ettiği derecede sınırlandırabilir.” 

Sözleşmede esirlerin hakları düzenlenmekle birlikte doğrudan esirlerin taraflar arasında nasıl 

takas edileceği, hangi şartlarda bu takasın söz konusu olabileceği, takas sözleşmelerinin 

içeriğinin nasıl düzenleneceği veya bu tarafların nasıl uzlaştırılacağına ilişkin herhangi bir 

düzenleme yer almamaktadır. Dolayısıyla bu konu genellikle çatışmalar sonrası taraflar 

arasında savaşa esirlerine karşı güncel uygulamalara göre şekillenebilmektedir.  

 

2.GÜNÜMÜZ BÖLGESEL ÇATIŞMALARINDA SAVAŞ ESİRLERİ TANIMLAMASI 

ÖRNEKLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

Dünyanın çok farkı coğrafyalarında halen birçok bölgesel silahlı çatışmaların yaşandığı 

bilinmektedir. Örneğin sadece Afrika kıtasında son yıllarda artan terör örgütlerinin eylemleri 

sonucunda Somali‟deki devlet yapısı çökmüş, bu durumdan sebeple oluşan istikrarsızlık 

ortamı kıtanın doğusundaki bütün ülkelerin güvenliklerini tehdit eder hale gelmiştir. Aynı 

şekilde özellikle Sahra altı Afrika‟da „Eş-Şebab‟ ve „Boko-Haram‟ gibi radikal dinci terör 

örgütlerinin Nairobi ve Çad dahil birçok yerdeki eylemleri hatırlanmaktadır. Ruanda katliamı 

başta olmak üzere çeşitli kabileler arası silahlı çatışmalar örneği olarak Kongo Demokratik 

Cumhuriyeti‟nde kabileler arasında çatışmalar, Güney Sudan‟da ise yerel silahlı çatışmalar, 

Gine ve Liberya gibi Batı Afrika ülkelerindeki iç çatışmalar ise başka örneklerin sayısı her 
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geçen daha da artmaktadır Aynı şekilde Kuzey Afrika‟da Libya‟da uzun yıllardır süren silahlı 

çatışmalar ise birçok bölge dışı silahlı gücün iştiraki ile halen devam etmektedir. 

Son yıllarda devlet dışı silahlı güçlerin yanı sıra doğrudan devlete ait unsurların dahil olduğu 

birçok çatışma bölgesinde kısmi nitelikte çatışma ve düşük yoğunluklu savaşların yaşandığı 

da görülmektedir. Örneğin Suriye, Yemen, Ukrayna, Afganistan bölgeleri hem çatışmaların 

uzun süreli olması ve hem de sonuçları itibarıyla yakından takip edilen çatışma bölgeleri 

arasındadır. 

Bahsedilen çatışma bölgelerinde sıklıkla savaşan olup olmadığına bakılmaksızın silahlı 

güçlerin, bölgedeki sivil insanları savaş esiri veya tutsağı olarak gördüğü ve hatta sivil ve 

masum insanları ev ve yurtlarından kaçırarak alıkoyduğu, Uluslararası hukukun kabul ettiği 

savaş esiri tanımlamasına aykırı şekilde çatışmalarla hiçbir ilgisi olmayanları savaş ganimeti 

gibi görerek çoluk çocuk demeden tüm kişilere köle muamelesi yaptığına dair birçok bilgi 

bulunmaktadır. Örneğin Afrika‟nın en önemli bölgelerinden biri olana Nijerya‟da, dönemsel 

olarak ülkenin beşte birini kontrolü altına alan terör örgütü Boko Haram, binlerce kadın ve 

çocuğu elinde esir tutmakta, köle muamelesi yapmakta, örgütün savaşçılarıyla zorla 

evlendirmekte, örgütün silahlı intihar eylemlerinde kullanmaktadır. Nitekim adı geçen terör 

örgütü, 2014 yılında yatılı bir okuldan 276 kız öğrenciyi kaçırdığında bütün dünyada bir şok 

etkisi oluşturmuştur. Aynı şekilde Somali‟de 10 yıldan uzun bir süredir yönetimi ele geçirmek 

için silahlı mücadele yürüten El -Kaide‟ye bağlı “Eş Şebab” örgütünün birçok sivili savaş 

esiri muamelesi ile köleleştirdiği de bilinmektedir. Çoğunlukla çatışma yaşanan bölgeye, 

bölge dışından gelen mühendis, doktor vb. yardım gönüllülerini de kapsayacak şekilde 

silahsız insanları esir alarak bu kişiler üzerinden pazarlık yapma amacı taşıyan bu şekilde 

faaliyetlerin silahlı çatışma hukukuna aykırılık taşıdığı görülmektedir. Çatışma bölgelerinde 

savaşan tarafların bu şekilde ilgili veya ilgisiz tüm kişileri savaş tutsağı olarak görerek ele 

geçirmek istemesi uzun yıllardır özellikle terör örgütlerinin sıkça uyguladığı bir faaliyete 

dönüşmüştür. Bu şekilde devletlerin çatışmalarda karşı taraftan talep edebileceği konularda 

öne geçmeye çalıştıklarına ilişkin bu şekilde birçok geçmişte de örnek yaşanmıştır. Örneğin  

1986'da Fransa başbakanı Jacques Chirac'ın Tahran ile Lübnan'da Hizbullah tarafından esir 

tutulan Fransız rehinelerin serbest bırakılması için anlaşma yapması, aynı şekilde el-Hol ve 

Roj gibi PYD/YPG kontrolündeki kamplarda tutulan DAEŞ üyelerinin vatandaş oldukları 

devletlere geri verilmesi veya iadesi konusunda PYD/YPG‟nin adeta bir devlet gibi pazarlık 

ederek muhatap kabul edilmesi ve yakın bir zamanda  bölgesel çatışmaların yaşandığı 

Ukrayna‟da Cumhurbaşkanı Zelenski‟nin Stoltenberg‟ten Rus yönetimi tarafından esir tutulan 

450 Ukrayna vatandaşının serbest bırakılması konusunda yardım etmesi karşısında, savaş 

esirlerinin bir koz veya pazarlık aracı olarak alıkonulmasının birçok bölgede artarak 

çoğaldığını göstermektedir.  

3. BÖLGESEL ÇATIŞMALARDA SAVAŞ ESİRLERİNİN TAKAS 

ANTLAŞMALARINDA ÖNE ÇIKAN KONULAR 

Yakın zamanda Yemen‟de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 

güçlerinin desteklediği Hükümet arasında, İsrail devleti ile Gazze şeridini kontrol eden 

Filistinli Hamas arasında, İsrail ile Suriye arasında, Ukrayna hükümeti ile Rusya yanlısı 

ayrılıkçı isyancılar arasında, Karabağ'daki çatışmaların ardından, Moskova'nın 

arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Suriye‟de muhalif güçler ile Suriye 
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Merkezi hükümeti arasında “esir takası antlaşmalarının” yapıldığı görülmektedir. Suriye‟de 

muhalif güçler ile Suriye Merkezi hükümeti arasında ve Karabağ'daki çatışmaların ardından, 

Moskova'nın arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan esir takası 

antlaşmalarının özellikleri ve bunların 1949 tarihli Savaş Esiri Sözleşmesiyle olan 

benzerlikleri incelendiğinde farklı nitelikler taşıdıkları görülebilmektedir. Öncelikle bölgesel 

çatışmalarda çatışmaların niteliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Nitekim Suriye‟de yaşanan 

çatışmalarda el konulan esirlerin takasının taraflarından biri olan Suriye‟deki muhalifler 

aslında devleti temsil niteliği taşımadıklarından, Suriye Merkezi güçleri ile olan çatışmaların 

“uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma” olarak tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu 

tespit resmi görüş olarak ilk defa BM İnsan Hakları Konseyi (UNHRC)nin Kasım 2011 tarihli 

raporunda dile getirilmiştir. UNHRC, Suriye Arap Cumhuriyeti‟nde sürmekte olan silahlı 

şiddetin bir iç silahlı çatışmaya dönüşme riski taşıdığını öne sürmüş, savaşın bu şekilde 

tanımlanması durumunda ise uluslararası hukuka göre silahlı çatışma hukukunun 

uygulanacağını belirtmiştir.  Aynı şekilde Suriye‟deki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine, 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi sözcüsü, kurumun resmi değerlendirmesini uluslararası 

topluluğa duyurarak bu çatışmanın, bundan böyle „uluslararası nitelikte olmayan silahlı 

çatışma‟ olarak sınıflandırılması gerektiğini bildirmiştir. Sonuç olarak, uluslararası toplum 

Suriye‟de iç silahlı çatışma durumunun varlığını fiilen kabul ederek iç çatışmalarda diğer 

tarafın devlet dışı aktör olması sebebiyle savaşan statüsünü kazanmadığından bu çatışmalarda 

“savaş esirliği” statüsünün de doğmayacağını benimsemiştir. 

Eğer iç silahlı çatışmalar yayılarak uluslararası hale gelirse yeni bir farklılık doğacak ve 

çatışmada yer alan devlet dışı aktöre savaşan statüsünün verilmesi gündeme gelecektir. 

Savaşan statüsünü kazanan devlet dışı aktör tarafından çatışmalarda silahlı ele geçirilen 

kişiler, uluslararası hukukun izin verdiği şekilde bağışıklık ve savaş esiri gibi durumlar da 

dahil olmak üzere, bütün yönleriyle savaşçı statüsünü kazanacağından ve savaş esiri 

nitelendirilmesi yapılabilecektir (Akkutay, 2016: 37). Bu açık Uluslararası hukuk kuralına 

rağmen, dünyada birçok bölgesel çatışmada, ister çatışan taraflar devlet olarak tanınsın veya 

tanınmasın veya bu çatışmalar ister iç çatışma veya uluslararası çatışma özelliği göstersin, 

terör örgütleri dahil tüm silahlı grup ve tarafların çatıştığı devlet veya devlet dışı güçlerden ele 

geçirdiği kişilere savaş esiri muamelesi yaptığı görülmektedir. Ancak bu muamelede sorunlu 

olan konular savaş esirliğinin hiçbir hukuki gerekçeye dayanmaması ve bu statünün savaş 

esiri sayılan kişilere tanıdığı imkanların ise kullandırılmamasıdır. Dolayısıyla bu konu hukuk 

alanından çıkarak siyasi bir nitelendirme ve söylem şeklinde ele alınmaya başlamıştır. O 

halde bölgesel çatışmalarda savaş esirlerinin takas antlaşmalarının aslında birçoğunun hukuki 

değil siyasi bir metin olduğu ileri sürülebilecektir. Çünkü taraflardan birinin gerçekte 

uymadığı antlaşma şartları sebebiyle uluslararası hukuk tarafından cezalandırılmasının 

herhangi bir imkânı da bulunmamaktadır. 

Öte yandan savaşan tarafların bağımsız devletler olduğu bölgesel çatışmalarda ise takas 

antlaşmalarının çoğunlukla 1949 tarihli “Savaş Esirleri Sözleşmesi” temel alınarak yapılması 

gerekecektir. Nitekim dağlık Karabağ'daki çatışmaların ardından, Moskova'nın 

arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerçekleşen esir değişimi anlaşmaları 

bakımından bir değerlendirme yapıldığında; savaş esirliği statüsünün, bizatihi savaşan 

statüsünden kaynaklandığından Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerçekleşen esir değişimi 

anlaşmasının 1949 tarihli Savaş Esirleri Sözleşmesi bağlamında değerlendirme alanı 
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bulabileceği açıktır. Ancak Yemen gibi çatışma bölgelerinde ise durum tamamen 

farklılaşabilmektedir. Ülkede son yedi yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdiği 

Yemen'de yıllardır devam eden iç savaşta, aralarında siyasi nedenlerle alıkonulanların da 

bulunduğu binlerce kişinin tutuklandığı veya esir düştüğü ileri sürülmektedir Bu çatışmalarda 

tarafların elindeki esirlerle ilgili kesin bir resmi istatistik bulunmamakta birlikte merkezi 

hükümet ile çatışan Husiler, 2018 sonunda İsveç'te gerçekleştirdikleri görüşmelerde her iki 

taraftan yaklaşık 16 bin esirin listesinin sunulduğu bilinmektedir (Anadolu Ajansı, 2021). 

Aynı şekilde Yemen‟de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki en büyük esir takası anlaşması, 

BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin ara buluculuğunda Ekim 2020'de uygulanmış ve 

taraflar arasında 2018 sonunda imzalanan Stockholm Anlaşması'na dayanan ayrı bir anlaşma 

sonucunda 15'i Suudi Arabistanlı ve 4'ü Sudanlı olmak üzere her iki taraftan toplam 1056 esir 

serbest bırakılmıştır. 

Aynı şekilde İsrail ile Filistinli gruplar arasında devam eden çatışmalarda tarafların elinde 

esirle bulunduğu ileri sürülmektedir. Örneğin Filistin Esir Cemiyeti'nin verilerine göre, 6 

Eylül 2021 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si “idari tutuklu” olmak üzere yaklaşık 4 bin 

650 Filistinlinin bulunduğu ve bunlardan yaklaşık 200'ünün çocuklardan oluştuğu ileri 

sürülmektedir (Birgün, 2021). Bahsedilen taraflar arasında yapılan en büyük esir takas 

antlaşması 2011 yılında yapılmıştır. 18 Ekim 2011'de Mısır devletinin ara buluculuğunda 

2006'da Filistinliler tarafından esir edilen İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık 1027 Filistinli 

serbest bırakılmıştır. Ancak bu tarihten sonra taraflar arasında yeni bir takas antlaşması 

beklentisi artmıştır. Nitekim Filistinli Hamas Hareketi, 2011 tarihli takas içerikli “Esirlere 

Vefa” anlaşmasının 10. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı bir açıklamada İsrail'le yakın 

zamanda yeni bir esir takası anlaşması imzalayacaklarını duyurmuştur (Haberler, 2021).  

Bölgesel çatışmaların yaşandığı Ukrayna‟nın doğusunda yer alan Donbas bölgesinde 

Ukrayna'da ordu güçleri ile, Rusya yanlısı ayrılıkçı isyancılar arasındaki çatışmalardan dolayı 

tarafların elinde bulunan esirlerin takasına ilişkin Rusya yanlısı 'yönetim' ile Kiev arasındaki 

anlaşma, 9 Aralık 2019‟da Fransa'nın başkenti Paris‟te gerçekleşen Normandiya Dörtlüsü 

(Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) Liderler Zirvesi sırasında sağlanmış ve Kiev yönetimi 

tarafından 124 esir Rusya yanlısı ayrılıkçılara teslim edilirken ayrılıkçıların teslim ettiği 76 

kişi ise Ukrayna‟ya geri dönmüştür. Aynı bölgede benzeri takas antlaşması daha önce Aralık 

2017'de gerçekleşmiş ve 233 isyancıya karşın 73 Ukraynalı asker serbest bırakılmıştır 

(Euronews, 2019). 

 

SONUÇ 

Bölgesel silahlı çatışmaların yaşandığı birçok örnek olayda, savaşan tarafların uluslararası 

hukuka uymadığı ve savaş esiri kavramını kabul etmeyerek esir adı altında birçok sivil ve 

silahsız kişiyi alıkoyduğu ve pazarlık gücü olarak elinde tuttuğu görülmektedir. Savaş esiri 

nitelendirmesi savaşan taraflardan biri devlet olmadığında sorun oluşturmaktadır. Buna 

rağmen tüm silahlı çatışmalarda devlet dışı silahlı güçler veya terör örgütleri çatışmaların 

geleceği açısından alıkoymak için çocuklar dahil birçok kişiyi savaş esiri adı altında haksız 

şekilde hasım tarafı sıkıştırmak için siyaseten kullanmak niyetinde olduğu görülmektedir. 
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Savaş esirlerinin takas antlaşmalarında çoğunlukla aracılık eden devletler bulunmaktadır. 

Bunlar bazen bir devlet veya birden fazla devleti kapsayabilmektedir. Ayrıca savaşan 

tarafların devlet olup olmadığına bakılmaksızın gerektiğinde Birleşmiş Milletler, Kızılhaç 

Örgütü, Sivil Toplum kuruluşları da esir takası antlaşmalarında aracılık rolü 

oynayabilmektedir.  

Savaş esirlerinin takas antlaşmalarında genellikle taraflar aynı sayıdaki kişiler için değil 

orantısız sayılarla elindeki kişileri değiştirmektedir. Örneğin askeri şahıslar için karşı taraf 

daha fazla kişinin serbest bırakılmasını isteyebilmektedir. Bu sebeple savaşan tarafların devlet 

olduğu durumlarda savaş esiri adı altında çoluk çocuk dahil birçok kişi bu tür değişim için 

haksız şekilde alıkonulmaktadır. 

Neticede bölgesel çatışmalarda savaş esirlerinin takasına yönelik yapılan antlaşmalarda 

hukuki zemin pek bulunmamakta ve bu tür antlaşmalarda genellikle siyasi hedef ve gayeler 

gözetilmektedir. Ayrıca tarafların belirli periyodlarda iç siyaset açısından bu şekilde serbest 

bırakılmasını sağladıkları ile siyasi pozisyonlarını güçlendirmeye çalıştıkları da 

görülmektedir.  
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ABSTRACT 

Diplomatic apology is the expression of regret and regret between states or other international 

law persons through diplomatic bodies and representatives, verbally, in writing or both, in 

order to compensate for the damage of an act contrary to international law. In this way, in 

addition to reconciliation by apologizing for the unlawful action in the past, it also contributes 

to the prevention of vengeful attacks and the reconstruction of the historical memory between 

states. One of the characteristics of diplomatic apologies is to ensure that the rules of 

international law are complied with and respected, while at the same time contributing to the 

preservation of international order and stability. For example, Germany, which is known for 

war crimes in the international arena and many of its citizens are on trial, signed the 

Luxembourg Treaty with Israel in 1952 as an indication that it would stick to the 

compensation it would pay after apologizing to Israel. 

 

States use diplomatic apology as a means of legitimation to avoid this responsibility after 

committing an act that constitutes an international war crime. For example, after Japan sank 

the USS Panay ship in 1937, it apologized and paid 2 million dollars in compensation. In 

addition, after the end of the Second World War, although Japan issued many official 

statements of remorse for the international war crimes committed before and during the war, 

China and Korea, the aggrieved parties, did not accept these apologies. More recently, Israel 

apologized diplomatically for its war crimes against civilians, mostly Turkish passengers, 

named Mavi Marmara on the open sea, and accepted 20 million dollars compensation to be 

paid to the relatives of those who lost their lives in the armed raid. 

 

In this study, the legal content of the diplomatic apologies of the states that committed war 

crimes will be examined. Legal aspects of diplomatic apologies will be determined rather than 

political aspects and their equivalents in international law will be revealed. In this way, it will 

be discussed whether diplomatic apologies can be an alternative solution to the prosecution of 

war crimes. 

 
Keywords: Diplomatic Apology, War Crime, Wrongful Act, International Law. 
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ÖZET  
Diplomatik özür, devletler ya da diğer uluslararası hukuk kiĢileri arasında diplomatik organlar 
ve temsilciler aracılığıyla sözlü, yazılı ya da her ikisi birlikte kullanılarak uluslararası hukuka 
aykırı bir eylemin zararını gidermek amacıyla piĢmanlığın ve üzüntünün ifade edilmesidir. Bu 
Ģekilde geçmiĢteki hukuka aykırı eylem için özür dileme yolu ile uzlaĢmanın yanı sıra intikam 
amaçlı saldırıların önlenmesi, devletler arasındaki tarihsel hafızanın yeniden inĢasına da katkı 
sağlanmaktadır. Diplomatik özürlerin niteliklerinden biri de uluslararası hukuk kurallarına 
uyulmasını ve saygı gösterilmesini temin ederken aynı zamanda uluslararası düzenin ve 
istikrarın korunmasına da katkıda bulunmaktadır. Örneğin uluslararası alanda savaĢ suçları ile 
anılan ve birçok vatandaĢı yargılanan Almanya, Ġsrail‟den özür diledikten sonra ödeyeceği 
tazminata sadık kalacağının bir göstergesi olarak 1952‟de Ġsrail ile Lüksemburg AntlaĢmasını 
imzalamıĢtır.  
 
Devletler uluslararası savaĢ suçu teĢkil eden bir eylem gerçekleĢtirdikten sonra bu 
sorumluluktan kurtulmak için özrü bir meĢrulaĢtırma aracı olarak kullanmaktadır. Örneğin 
Japonya 1937 yılında Amerika‟ya ait USS Panay gemisini batırdıktan sonra özür dileyip 2 
milyon dolar tazminat ödemiĢtir. Ayrıca Ġkinci Dünya SavaĢı sona erdikten sonra yine 
Japonya savaĢ öncesinde ve savaĢ sürecinde iĢlediği uluslararası savaĢ suçları için çok sayıda 
resmi piĢmanlık beyanı yayımlasa da mağdur taraflardan Çin ve Kore bu özürleri kabul 
etmemiĢtir. Yakın zamanda ise Ġsrail, açık denizde Mavi Marmara adlı çoğunluğu Türk 
yolculardan oluĢan sivillere düzenlediği savaĢ suçları sebebiyle diplomatik özür dilemiĢ ve 
silahlı baskında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ödenmek üzere 20 milyon dolar tazminatı 
kabul etmiĢtir.   
 
Bu çalıĢmada, savaĢ suçları iĢleyen devletlerin diplomatik özürlerinin hukuki içeriği 
incelenecektir. Diplomatik özürlerin siyasi yönlerden ziyade hukuki özellikleri belirlenecek 
ve uluslararası hukuktaki karĢılığı ortaya konulacaktır. Bu Ģekilde diplomatik özürlerin savaĢ 
suçlarının yargılanmasında alternatif bir çözüm olup olamayacağı tartıĢılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Diplomatik Özür, SavaĢ Suçu, Hukuka Aykırı Eylem, Uluslararası 
Hukuk. 

 

 

1. INTRODUCTION 

Political apologies can be a powerful tool in the re-examination of a nation's history, and the 

significance this history has on democratic processes. Diplomatic apology is the expression of 

regret and regret between states or other international law persons through diplomatic bodies 

and representatives, verbally, in writing or both, in order to compensate for the damage of an 

act contrary to international law. In this way, in addition to reconciliation by apologizing for 

the unlawful action in the past, it also contributes to the prevention of vengeful attacks and the 

reconstruction of the historical memory between states. One of the characteristics of 

diplomatic apologies is to ensure that the rules of international law are complied with and 

respected, while at the same time contributing to the preservation of international order and 

stability. 

 

In this study, the legal content of the diplomatic apologies of the states that committed war 

crimes will be examined. Legal aspects of diplomatic apologies will be determined rather than 

political aspects and their equivalents in international law will be revealed. In this way, it will 

be discussed whether diplomatic apologies can be an alternative solution to the prosecution of 

war crimes. 
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2. OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF STATES FOR WAR CRIMES  

The term „war crime apology‟ refers to the public ritual speech act of apology delivered by a 

ratified person who usually a representative of the state or a state minister (Goffman, 1967). 

War crime apology realisations represent a form of political and public rather than 

interpersonal apology. There are few differences between public and interpersonel apology. 

As Kampf  (2013) pointed out, public apologies have the following three distinctive features:  

(1) informing various audiences of the apologiser's mindset;  

(2) documenting intentions and feelings; and  

(3) fulfilling political expectations. 

The aim of public or state apology realisations is to restore relationships and reintegrate the 

guilty party – in this case, a country – into a broader „community‟. In terms of pragmatic 

realisation, ritual war apology displays a number of pragmatic features which are typical of 

public rituals i.e.  

a) they operate with conventionalised and recurrent realisation patterns,  

b) they are emotively invested and  

c) they can only be performed by a ratified person at specific times and spaces (Kádár, 2017). 

 

 

3. EXAMPLES OF DIPLOMATIC APOLOGIES AFTER WAR CRIMES 

States use diplomatic apology as a means of legitimation to avoid this responsibility after 

committing an act that constitutes an international war crime. For example, after Japan sank 

the USS Panay ship in 1937, it apologized and paid 2 million dollars in compensation (Scherr, 

2010). At the same time, as the losers of the war, Japan and Germany apologized several 

times for their Second World War war crimes. These are perhaps the most well-known 

examples of war apologies. The indictment at the International Military Tribunal for the Far 

East – more commonly known as the Tokyo war crimes trials – accused Japanese military 

leaders of perpetrating “mass murder, rape, pillage, brigandage, torture and other barbaric 

cruelties upon the helpless civilian population of the over-run countries.” They were also 

found guilty of “murdering, maiming and ill-treating prisoners of war [and] civilian 

internees,” and forcing them to labor “under inhumane conditions.” The judges at the Tokyo 

war crimes trials accepted that at least 200,000 Chinese civilians and prisoners of war were 

slaughtered in the six weeks after Nanjing fell to the Japanese. Some historians say the true 

number reached 370,000 (Washington Post, 2015). Prime ministers over the years have 

voiced remorse for Japan‟s wartime actions, including Nobusuke Kishi, grandfather of former 

prime minister Abe, who voiced “deep regret” in Burma in 1957 and expressed “our heartfelt 

sorrow” in Australia. The first Japanese prime minister to issue a public statement in regard to 

Japanese responsibility for war crimes committed in China was the 1972 statement made by 

Prime Minister Tanaka Kakuei to the people of the People‟s Republic of China. He briefly 

said, “We are keenly conscious of the responsibility for the serious damage that Japan caused 

in the past to the Chinese people through war, and deeply reproaches itself.” (Zheng, 2021) 

Secondly apology about war crimes committed by Japanies in Korea was expressed by 

Empreror. In 1984 Emperor Hirohito said to President Chun Doo Hwan of South Korea 

during his visit to Tokyo, “It is indeed regrettable that there was an unfortunate past between 

us for a period in this century and I believe that it should not be repeated again.” On the 50th 

anniversary of Japan‟s surrender on August 15, 1995, Japanese prime minister Murayama 

Tomiichi repeated similar apology expressions. Finally in 1998, Prime Minister Obuchi Keizo 

referenced two of these public statements in his apology of war crimes : “The Japanese side 
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observes the 1972 Joint Communique of the Government of Japan and the Government of the  

People’s Republic of China and the August 15, 1995 Statement by former Prime Minister 

Tomiichi Murayama. The Japanese side is keenly conscious of the responsibility for the 

serious distress and damage that Japan caused to the Chinese people through its aggression 

against China during a certain period in the past and expressed deep remorse for 

this.”(Fleury, 2021) 

Same as Japan, Germany, which is known for war crimes in the international arena and many 

of its citizens are on trial, signed the Luxembourg Treaty with Israel in 1952 as an indication 

that it would stick to the compensation it would pay after apologizing to Israel. At he other 

hand for European people, at the site of the Warsaw ghetto, West German Chancellor Willy 

Brandt falled to his knees to express the guilt, sorrow, and responsibility of Germany for the 

Holocaust. 

More recently, Israel apologized diplomatically for its war crimes against civilians, mostly 

Turkish passengers, named “Mavi Marmara” on the open sea, and accepted 20 million dollars 

compensation to be paid to the relatives of those who lost their lives in the armed raid. 

 

 

4. FEATURES OF DIPLOMATIC APOLOGIES IN WAR CRIMES 

Diplomatic apology is “the expression of the regret and regret between states or other 

international law persons through diplomatic bodies and representatives verbally, in writing or 

both, in order to compensate for the damage of wrongful act in international law” (GüneĢ, 

2021). In other words diplomatic apology, It is the most effective remedy when reinstatement 

or compensation is ineffective. States apologize to “wish to show emphaty for, make amends 

to, be forgiven by, and restorate good relations with the other state and its people” (Bilder, 

2006, :464). 

States can not be punished like people for their war crimes so they must repair the damage for 

their causelities. As a remedy for crimes that “restoration” is not possible every sitution. Also 

the other possibility is “Compensation” which is paying money for the victims. The third 

facility “Satisfaction” is important because wrongful act has moral aspect. Apology is the 

effective for the this sitution. There is no limit to apologizing for states. Diplomatic apologies 

can be made by states in various ways. For example, Germany was used many ways to 

apologize. “Konrad Adenauer's speech in the German parliament in September 1951, 

addressing German criminality for the first time and paving the way for compensation 

payments. 

Before apologizing, responsibility for the behavior of war crimes must be accepted by states. 

Therefore, responsibility and apologizing are closely related to each other. From a legal point 

of view, apologizing provides both parties. When a state commits an wrongful act which 

accepted that caused a damage it wiil be a reparation is provided for the victim states. While 

peace is ensured, the legal responsibility of reparation is fulfilled at the same time. 

The main purpose of apology within states is to continue their existence in the international 

system. Also states can sometimes apologize to realize their interests. For example Japan used 

apology pragmatically to be visible in Asia again. Japan also softens the responsibility of the 

apology by stating that there are sometimes aggrieved parties by japanese in its apologies.  

 

 

5. CONCLUSION 

As stipulated in the United Nations Charter, peaceful resolution of interstate disputes is the 

necessary. Diplomatic apology diplomatic apology can be used without restrictions, unlike 
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other peaceful means. Diplomatic apology is effective for both states and people. 

It has been seen that the states that apologize for their war crimes are more advantageous in 

international politics. It has also become more difficult for states that apologize 

democratically to be accepted as enemies. Apart from gaining sympathy in the international 

system, there are other advantages for states to apologizing. The main feature of diplomatic 

apologies by states which committed war crimes is accepted as peaceful state in United 

Nations system despite everything. 
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SAVAġ AFETĠNDE KBRN GERÇEĞĠ 

THE REALITY OF CBRN IN WAR DISASTERS 

Dr. Öğr. Üyesi Sevil CENGĠZ 

Gümüşhane Üniversitesi , Acil Yardım ve Afet Yönetimi  

(Sorumlu Yazar) 

ÖZET 

Belkide İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren başlayan hem maddi hem manevi kayıplara 

neden olan savaşlar insan kaynaklı afetlerden sayılır. Tarihin ilk dönemlerinde geleneksel 

olarak bir meydanda askeri güçlerle çeşitli konversiyonel silahlarla yapılsada karşı tarafı 

yaralamak, güçten düşürmek , gözdağı vermek, öldürmek ve korkutmak amacıyla çeşitli 

kimyasal, biyolojik ajanlarında  kullanıldığı bilinmektedir. Bu ajanların çeşitlilikleri ve etki 

mekanizmalarının pek fazla blinmemeleri  ve sürekli değişkenlik göstermeleri, uzuza mal 

olmaları  sebebiyle savaşlarda ilk anlardan beri kullanılmasını sağlamıştır. Günümüzde ise bu 

ajanlara radyolojik ve nükleer ajanlarda katılarak savaşları birer afetten büyük felaketlere  

dönüştüren KBRN ( Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer)  ajanları geleneksel savaş 

kavramını tamamen değiştirmişlerdir. Artık savaşlar birer meydanda askeri güçlerin 

katılımıyla yapılan sivil halkı az etkileyen olaylardan çıkıp direk sivil halkın üstüne ülkelerin 

kalbinde çoğunluğu sivil azı askeri güçlern etkilendiği, etkisinin uzun süre devam eden 

görülmeyen ,hissedilmeyen, kounulamayan, harabiyeti yüksek olan  KBRN ajanlarına karşı 

verilir hale geldi. Bu ajanlar her yerde idi. Biraz kimya bilgisi olan bir kişi çok rahatlıkla 

birçok kişinin etkilenebileceği bir silahı düzgün bir laboratura gerek kalmadan yapabileceği 

gibi ( fosgen, sarin vb) , fakirin silahı olan biyolojik ajanlara da (Botulismus, Kolera sıtma, 

Korona) , biraz daha pahallı olan radyolojik yada nükleer silahların etkilerini görmek için 

sadece hiroşimo ve nagazakiyi hatırlamak yeterli gelmektedir. Sonuç olarak her ne kadar 

uluslararası anlaşmalarla bu ajnların kullnılmasına engel olunulmaya çalışılsada insanlığın 

olduğu yerde savaşların , savaşların olduğu yerde de bu ajanların kullanılması kaçınılmazdır. 

Anahtar Kelimeler: Savaş, KBRN, İnsanlık 
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ABSTRACT 

Perhaps, wars that have started since the beginning of human history, causing both material 

and moral losses, are considered human-made disasters. It is known that in the early periods 

of history, it was used in various chemical and biological agents in order to injure, weaken, 

intimidate, kill and intimidate the other side, although it was traditionally done in a square 

with military forces and various conventional weapons. The diversity of these agents and the 

fact that their mechanism of action is not well known and constantly changing, has made it 

possible to use them in wars since the first moments, due to their long cost. Today, CBRN 

(Chemical, biological, radiological and nuclear) agents, which transform wars from disasters 

to major disasters by joining these agents with radiological and nuclear agents, have 

completely changed the traditional concept of war. From now on, wars have come out of the 

events with the participation of military forces in the square, and they have come to be given 

against the CBRN agents, whose effects are not seen, felt, cannot be seen, and whose effects 

are high in the heart of the countries, the majority of which are affected by the military forces, 

the majority of which are civilian, in the heart of the countries. These agents were 

everywhere. A person with a little knowledge of chemistry can easily make a weapon that can 

affect many people without the need for a proper laboratory (phosgene, sarin, etc.), as well as 

biological agents (botulismus, cholera malaria, corona), which are the weapons of the poor, 

radiological or nuclear weapons, which are a little more expensive. It is enough to remember 

only Hiroshimo and Nagasaki to see their effects. As a result, although international 

agreements try to prevent the use of these agents, it is inevitable that these agents will be used 

where there is wars and where there is humanity.  

Keywords: War, CBRN, Humanity 
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ORTADOĞU ARAP DEVLETLERĠNDE YAġANAN ĠÇ SAVAġLARIN TEMEL 

ETMENLERĠ 

FUNDAMENTAL FACTORS OF CIVIL WAR IN ARAB STATES IN THE MIDDLE 

EAST 

Dr. Öğretim Üyesi Abbas KARAAĞAÇLI 

Giresun Üniversitesi, İİBF, Karadeniz Stratejik Araştırma ve uygulama Merkezi 

(KARASAM) Müdürü 

ÖZET 

 Arap Ortadoğu’su dünyanın en istikrarsız ve en problemli bölgelerinin başında 

gelmektedir. Bu bölgede siyasal alanda yaşanan istikrarsızlık iç savaşları tetiklemektedir. Söz 

konusu iç savaşların sürmesinde dış aktörlerin aktif müdahalesi, aşırı ideolojik ve çoğunlukla 

silahlı terör gruplarının varlığı, aşırı şiddet, emperyalist devletlerin bölgede var olan zengin 

yeraltı kaynaklarını sömürmeye yönelik sürekli hale gelen müdahaleleri sebep gösterebiliriz. 

Ayrıca söz konusu ülkelerin demokratik bir siyasal yapıya sahip olmaması, demokrasi, insan 

hakları gibi evrensel değerlerden yoksunluğu veya en azından büyük çapta eksikliği tarihsel 

süreçler, ülke sınırlarının çoğunlukla sömürgecilik döneminde suni olarak kolonyalist 

devletler tarafından çizilmesi gibi birçok etken bulunmaktadır. 

 Bu araştırmada söz konusu sebepler üzerinde durarak, siyasi ve nesnel coğrafi 

koşullar, demografik yapı gibi temel faktörlerin bu coğrafyanın jeopolitik, jeostratejik ve 

jeoekonomik konumunun belirlenmesindeki etkilerine değineceğiz. 

 Bu coğrafyanın istikrarsız bir siyasal yapıya sahip olmasında etnik, din, mezhep, dil 

vb. faktörlerin yanı sıra siyasal ve ekonomik yapılar ile bölge dışı devletlerin müdahalesi 

önemli rol oynamaktadır. Söz konusu bu müdahaleler tarihsel süreç içerisinde ele alınacaktır. 

 Kuşkusuz silah teknolojisi üreten ve satan uluslararası dev şirketler, bölgede ürünlerini 

kolaylıkla pazarlayabilmek için,  siyasal istikrarsızlık, iç savaşlar ve hatta ülkeler arası 

savaşların yaşanmasını elzem görmektedir.  Ne yazık ki bölge devletlerinde yönetimi 

tekelinde bulunduran çoğu monarşik ve diktatöryel yapılar,  söz konusu uluslararası 

şirketlerin gayri resmi temsilcileri olarak aleni veya gizli şekilde ülkelerinin maddi 

kaynaklarını bu uluslararası şirketlere aktarmaktadırlar. Bu hususlar da araştırmamızın 

inceleme konusudur. 

Anahtar Kelimeler: İç Savaş, Ortadoğu, Çok uluslu şirketler, Silah ticareti, Terör Örgütleri. 
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ABSTRACT 

The Arabic Middle East is one of the most problematic and the most unstable lands. In this 

area, instability in political region triggers civil wars. We can say that the reasons why civil 

wars maintain are effect of external forces,  existence of armed groups of terrorist, extreme 

violence and continuous interefences of imperialist countries to obtain rich underground 

resources. Also, there are many reasons such as absence or lack of universal values like 

problems in democratic structure and human rights and determination of country borders by 

colonialist countries at the time of colonialism.  

In this research, we will talk about how fundamental reasons such as political and objective 

geographical conditions, demographic structure affect in determining geopolitic, geostrategic 

and geoeconomic position of the region focusing on the fundamental reasons. 

In addition to ethnic, religion, sect, language and etc., Interference of states out of the region 

and politic and economic structures make an important role to have an unstable political base 

in the region. The factors will be evaluated in the historical process. 

Certainly, politic instability, civil war and also war between countries is inevitable for 

countries and big companies, make production and sale of weapons technology to market 

their products to the countries. Unfortunately, monarchical and dictatorial structures, have 

power to govern most of these states in the region, transfer their countries’ resources falling 

under the influence of the companies. These matters are also subject of investigation our 

research.   

Keywords: Civil War, Middle East, Multinational companies, Arms trade, Terrorist 

Organizations 
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ABSTRACT 

The period from the establishment of the Republic of Cyprus in 1960 to Turkey's Peace 

Operation in 1974 did not bring the expected peace for the Island Turks. The process, which 

started with the events called Bloody Christmas on December 21, 1963, became more 

difficult for the Turkish Cypriots day by day. In this period, one of the most important needs 

of the Island Turks was undoubtedly health services. Shortly after the Bloody Christmas, 

Turkey sent relief items, including medical supplies, to Cyprus by plane. A 100-bed Red 

Crescent Hospital is established and a team of 5 physicians, 10 nurses and 4 technicians is 

assigned here. The materials needed by the hospital were provided in 15 parties. These aids 

have continued to increase over the years in line with the needs. Wounded and patient Turks, 

who could not be treated in Cyprus, were transported to Turkey by sea and air. Those who 

could not be treated in Turkey were sent to United Kingdom. In 1968, in addition to internal 

and external examination and treatment services at the Red Crescent First Aid Hospital, 

Turkish Cypriots were served in radiology and biochemistry laboratories. 306 patients were 

hospitalized and treated. After the typhoon disaster that occurred in Paphos in 1969, Turkey 

stood by the Turkish Cypriots. In the same year, it was decided not to perform surgery or 

surgical intervention in the absence of the necessary anesthesia personnel in the operating 

rooms. In 1970, there was a significant increase in the number of patients brought to Turkey. 

In 1971, the 32nd Group Red Crescent Health Committee started to work on the island. 

Another important issue that was dealt with in 1972 was tuberculosis disease among Turks. 

The 39th medical team started their duty on 29 June 1972. Apart from hospital services, 

another service of Turkey was to open a Blood Center on the Island. In 1973, courses were 

organized for volunteers called “Blue Angels”. During this period of about 10 years, 

outpatient services were provided to 40,655 patients in Kızılay's hospital. The number of 

hospitalized patients was 4,916. The number of operated patients is 2,674. As a result of all 

these efforts and workings, it would not be wrong to say that a well-functioning hospital and 

blood center system was established in 1974. 

Keywords: Cyprus, Turkish Cypriots, Turkey, Health services support. 
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ÖZET 

1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasından 1974 yılındaki Türkiye’nin Barış 

Harekâtına kadar geçen dönem Ada Türkleri açısından beklenen huzuru getirmemiştir. 

Özellikle 21 Aralık 1963 tarihindeki Kanlı Noel olarak adlandırılan olaylarla başlayan süreç, 

Kıbrıs Türkleri için günbegün zorlaşmıştır. Bu dönemde Ada Türklerinin en önemli 

ihtiyaçlarından birisi de hiç şüphesiz ki sağlık hizmetleri idi. Türkiye, Kanlı Noel’den çok 

kısa bir süre sonra aralarında sağlık malzemelerinin de bulunduğu yardım maddelerini 

uçaklarla Kıbrıs’a göndermiştir. 100 yataklı Kızılay Hastanesi kurulur ve burada 5 hekim, 10 

hemşire ve 4 teknisyenden oluşan bir ekip görevlendirilir. Toplam 15 parti halinde hastanenin 

ihtiyaç duyduğu malzemeler sağlanmıştır. Bu yardımlar yıllar içerisinde ihtiyaçlar 

doğrultusunda artarak devam etmiştir. Kıbrıs’ta tedavileri mümkün olmayan yaralı ve hasta 

Türkler deniz ve hava yolu ile Türkiye’ye nakledilmişlerdir. Türkiye’de tedavi edilemeyenler 

İngiltere’ye gönderilmiştir. 1968 yılında Kızılay İlk Yardım Hastanesinde dâhiliye ve hariciye 

muayene ve tedavi hizmetlerinin yanında radyoloji ve biyokimya laboratuvarlarında Kıbrıs 

Türklerine hizmet verilir. 306 hastanın da hastanede yatırılarak tedavileri yapılmıştır. 1969 

yılında Baf’ta meydana gelen tayfun felaketi sonrasında da Türkiye, Kıbrıs Türklerinin 

yanında olmuştur. Aynı yıl ameliyathanelerde gerekli anestezi personelinin olmaması 

durumunda ameliyat veya cerrahi müdahale yapılmaması kararı alınır. 1970 yılında 

Türkiye’ye getirilen hasta sayısında belirgin bir artış olmuştur. 1971 yılında Ada’da 32. Grup 

Kızılay Sağlık Heyeti göreve başlamıştır. 1972 yılında uğraşılan önemli bir konu da Türkler 

arasındaki tüberküloz hastalığı olmuştur. 39. sağlık ekibi 29 Haziran 1972 görevine 

başlamıştır. Hastane hizmetlerinin haricinde Türkiye’nin diğer bir hizmeti de Ada’da Kan 

Merkezi açmak olmuştur. 1973 yılında “Mavi Melekler” olarak adlandırılan gönüllüler için 

kurslar düzenlenmiştir. Yaklaşık 10 yıllık bu dönemde Kızılay’ın hastanesinde 40.655 hastaya 

poliklinik hizmeti verilmiştir. Hastanede yatırılarak tedavi edilenlerin sayısı 4.916 olmuştur. 

Ameliyat edilen hasta sayısı ise 2.674’tür. Tüm bu gayret ve çabaların bir sonucu olarak 1974 

yılına gelindiğinde iyi işleyen bir hastane ve kan merkezi sisteminin ortaya konulduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Kıbrıs Türkleri, Türkiye, Sağlık hizmetleri desteği. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Page 131



                                                                                                                        

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES     
29-30 October 2021 / Ankara, TURKEY  / Institute of Strategic Thinking 
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ABSTRACT 

The Battle of Solferino in 1859 resulted in the victory of the Franco-Sardinian Alliance over 

Austria. More than 6,000 people were killed and 40,000 wounded in this battle, in which 

approximately 300,000 soldiers from both sides faced each other. As the health services of the 

armies were insufficient, the wounded were writhing in pain. Meanwhile, Swiss Henry 

Dunant, who came to Solferino to meet with the French Emperor due to his affairs in Algeria, 

was very impressed by the situation of the wounded and organized the people around to help 

the wounded. Dunant managed to draw people's attention to the pain and drama of wars with 

his book "A Memory of Solferino", published in 1863. With the efforts of Dunant and his 

supporters, the "International Society for Relief of the Military Wounded" was established on 

February 17, 1863. On August 22, 1864, the sign of the association was determined as red 

cross on a white background as the reverse of the Swiss flag. In 1875, it was renamed the 

"International Committee of the Red Cross". Dunant was awarded the Nobel Peace Prize for 

his outstanding efforts. The Ottoman Empire signed the contract of the association on July 18, 

1865, but it remained distant for a while because its sign was the cross. Originally Hungarian 

(Karl Eduard Hammerschmidt), with the efforts of Physician Colonel Abdullah Bey, 

Association for Assistance to Wounded and Sick Soldiers was established on 11 June 1868. In 

the 1877-1878 Ottoman-Russian War, known in history as the 93 War, the Ottoman State 

informed Switzerland that it would use the Red Crescent instead of the red cross in 

ambulances. Permanent use of the temporary red Crescent was allowed in 1907. This became 

official in 1929. Today, the International Red Cross and Red Crescent Movement; It has won 

hearts as an international humanitarian movement that acts with the aim of helping all people 

without allowing any discrimination. Dunant's birthday, May 8, is celebrated as International 

Red Cross and Red Crescent Day all over the world. 

 

Keywords: Battle of Solferino, Henry Dunant, Red Cross, Red Crescent. 
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ÖZET 

1859 yılında gerçekleşen Solferino Muharebesi Fransa-Sardunya İttifakının Avusturya’ya 

karşı zaferiyle sonuçlanmıştı. Her iki taraftan yaklaşık 300.000 askerin karşı karşıya geldiği 

bu muharebede 6.000’den fazla kişi ölmüş, 40.000 kişi de yaralanmıştı. Orduların sağlık 

hizmetleri yetersiz kaldığından yaralılar acı içerisinde kıvranmaktaydılar. Bu esnada 

Cezayir’deki işleri dolayısıyla  Fransa İmparatoru ile görüşmek için Solferino’ya gelen 

İsviçreli Henry Dunant, yaralıların durumlarından çok etkilenmiş ve civardaki insanları 

yaralılara yardım etmek üzere örgütlemiştir. Dunant 1863 yılında yayımlanan “Solferino 

Hatırası” isimli kitabıyla insanların dikkatini savaşlarda yaşanan acı ve dramlara çekmeyi 

başardı. Dunant’ın ve ona destek verenlerin çabalarıyla 17 Şubat 1863’te  “Uluslararası 

Askerî Yaralılara Yardım Cemiyeti” kuruldu. 22 Ağustos 1864’te derneğin işareti İsviçre 

bayrağının tersi olarak beyaz zemin üzerinde salib-i ahmer (kızılhaç) olarak belirlendi. 

1875’te ise “Uluslararası Kızılhaç Komitesi” adını aldı. Dunant, gösterdiği üstün çabalarından 

dolayı Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştür. Osmanlı Devleti 18 Temmuz 1865’te 

derneğin sözleşmesini imzalamış, ancak işaretinin haç olmasından dolayı bir süre mesafeli 

kalmıştı. Aslen Macar (Karl Eduard Hammerschmidt) olan Miralay Dr. Abdullah Bey’in 

çabalarıyla 11 Haziran 1868’te Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet 

Cemiyeti (Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti) kurulmuştur. Tarihte 93 Harbi olarak 

bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde, Osmanlı Devleti İsviçre’ye ambulanslarda işaret 

olarak kızılhaçı değil de hilal-i ahmeri (kızılay) kullanacağını bildirir. Geçici olarak kullanılan 

kızılay işaretinin kalıcı olarak kullanılmasına 1907 yılında izin verildi. Bu durum 1929 yılında 

resmiyet kazandı. Günümüzde Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi; hiçbir ayrımcılığa 

izin vermeden tüm insanlara yardım etme amacıyla hareket eden uluslararası insanî bir 

hareket olarak gönülleri kazanmıştır. Dunant’ın doğum günü olan 8 Mayıs ise bütün dünyada 

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Günü olarak kutlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Solferino Muharebesi, Henry Dunant, Kızılhaç, Kızılay. 
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ÖZET 

İlk insanlardan itibaren günümüze ulaşmış bir olgu olan savaş, başlangıçta hayatta kalma 

mücadelesi ile ortaya çıkmışken sonraları devletlerin birbirleri üzerinde söz sahibi olma yarışı 

olarak devam etmiştir. Yeniden doğuş, aydınlanma anlamına gelen Rönesans döneminde 

savaşla ilgili bilim, edebiyat ve sanat alanlarında pek çok eser bulunmaktadır. Bu eserler hem 

şehir devletlerinin birbirleri üzerindeki gücünü göstermek için Rönesans'ın doğum yeri olan 

İtalya'da bir kahramanlık hikâyesi olarak tasvir edilmiş hem de insanlık tarihindeki önemli 

savaşların yaygınlaşmasıyla bu dönemde eserlere konu olmuştur. Bununla birlikte bu 

dönemde sanatçılar eserlerinde Antik dönem savaşlarını mevcut çağın politik olgularıyla 

birlikte işlemişlerdir. 

 

Bu araştırmanın amacı Avrupa Rönesans sanatında savaşın tasvirini içeren resimlerin 

çözümlenmesidir. Bu kapsamda Erken Rönesans döneminden iki, Yüksek Rönesans 

döneminden üç adet, Kuzey Rönesans ve Maniyerizm dönemlerinden ise birer adet eser 

incelenmiştir. İtalyan Erken Rönesans dönemi ustalarından Piero Della Francesca eserinde 

Konstantin’in Milvian Köprüsü Savaşı’ndan önce gördüğü rüyayı tasvir etmiş, yine aynı 

dönem ustalarından Lo Scheggia ise Akhalar olarak bilinen Yunanlılar ile Truvalılar arasında 

yaşanmış olan Yunan mitolojisi ve edebiyatında büyük bir öneme sahip olan Truva Savaşı’nı 

İtalyan müşterilerine göre yorumlayarak ele almıştır. Daha sonra Yüksek Rönesans dönemi 

ustalarından biri olan Raffaello Sanzio’nun Papa III. Leo ile Avrupa Hun Hükümdarı 

Atilla’nın karşılaşmasını ve Hıristiyanlık tarihi açısından önemli bir yeri olan “Haç Vizyonu” 

isimli eseri incelenmiştir.  Ek olarak Raffaello’nun konuyla ilgili bir sonraki paneli olan 

Konstantin ve Maxentius arasında gerçekleşmiş olan Milvian Köprüsü Savaşı’nı tasvir ettiği 

eseri değerlendirilmiştir. Kuzey Rönesans döneminde ise Albrecht Altdorfer’in Antik 

dönemde Büyük İskender ve Pers Kralı III. Darius’un arasındaki mücadele olan ve aynı 

zamanda Doğu ve Batı’nın ilk karşılaşmasını konu alan “İssos Savaşı” isimli eseri çalışma 

kapsamında incelenen eserler arasında yer almaktadır. Maniyerizm’de ise Tintoretto’nun 

diğer sanatçılardan farklı olarak İtalya’da yer alan Parma kentinin ele geçirilişini anlatan 

eserinde ilk kez tabanca formunu kullanmasının önem teşkil ettiği gözlenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Rönesans Resim Sanatı, Savaş, Maniyerizm 
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ABSTRACT 

War, a phenomenon that has survived since the primitive man, initially emerged as a struggle 

for survival, and then continued as a race for states to have a say over each other. During the 

Renaissance, which means rebirth and enlightenment, there are many works in the fields of 

science, literature and art related to war. These works were both depicted as a heroic story in 

Italy, the birthplace of the Renaissance, to show the power of city-states over each other, and 

became the subject of works in this period with the spread of important wars in the history of 

humanity. Moreover, in this period, artists treated the ancient wars in their works together 

with the political phenomena of the current age. 

 

The aim of this study is to analyze the paintings containing the depiction of war in European 

Renaissance art. Within this scope, two works from the Early Renaissance period, three works 

from the High Renaissance period and one each from the Northern Renaissance and 

Mannerism periods were evaluated. Piero Della Francesca, as one of the Early Renaissance 

period masters, depicted the dream of Constantine before the Battle of the Milvian Bridge in 

his work, and  Lo Scheggia, also one of the masters of the same period, portrayed the the 

Trojan War, which was between the Greeks known as the Achaeans and the Trojans and had a 

great importance in Greek mythology and literature, by interpreting it according to Italian 

customers. Later, works of Raffaello Sanzio, master in High Renaissance period, on the 

encounter between Pope Leo III and European Hun Emperor Atilla and entitled The Vision of 

the Cross” which is important in the Christian history were analysed. In addition, Raffaello’s 

next panel on this subject, which depicts the Battle of the Milvian Bridge between 

Constantine and Maxentius, is evaluated. In the Northern Renaissance period, Albrecht 

Altdorfer’s work entitled “Battle of Issus” which was a battle between Alexander the Great 

and the Persian King Darius III in the Antique period and also being a first encounter of East 

and West, is among the works examined within the scope of this study. In Mannerism, it is 

observed that Tintoretto’s use of the pistol form for the first time in his work depicting the 

capture of the Parma in Italy, unlike the other artists is important. 

 

Keywords: Renaissance Painting, War, Manierism. 

 

GİRİŞ 

 

Savaş olgusu hem felaketi hem de nedenleri için hayatta kalma umudunu içerdiğinden, 

insanlık tarihinin en karmaşık kavramlarından biridir. Savaş, önceleri hayatta kalma 

mücadelesi sonucu ortaya çıkmış, daha sonra devletlerin birbirleri üzerinde söz sahibi 

olmaları için bir araca dönüşmüştür. Devletler ve dolayısıyla insanlar, güçlerini göstermek 

için savaşların yanı sıra savaşları da anlatan eserleri kullanmaya başlamışlardır. Savaş, 

insanların kaçınmak istedikleri felaketi ve hayatta kalma mücadelelerinde sahip oldukları 

umudu temsil etmektedir. Geçmişten bu yana, karşıt güçleri savaşarak yok ederek ve sahip 

olduklarına el koyarak hayatın devam ettirilmesinin mümkün olacağı düşünülmüştür. 

İnsanların hayatlarını sürdürmek için başlattığı savaşlar, günümüzde emperyalist amaçların 

araçları haline gelmiştir.  

Bilim, edebiyat ve sanat alanlarında "yeniden doğuş, aydınlanma" anlamlarıyla ortaya çıkan 

Rönesans Dönemi'ne ait pek çok savaş resmi bulunsa da alanyazında bu resimlerle ilgili çok 
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az araştırma bulunmaktadır. Araştırmanın problemi, savaşların tarihsel süreç içindeki önemi 

hakkında bilgi vererek, bu döneme ait eserleri ve ilgili savaşları biçim ve içerik açısından ve 

dönemsel olarak incelemektir. Savaşın gerçekten başladığı dönem, araştırmacılar tarafından 

Sümer şehir devletleri olarak belirlenmektedir. Ülkemiz sınırları içinde gerçekleşen savaşlar 

arasında en ünlü mitolojik savaş Truva Savaşı'dır. Ardından Büyük İskender'in Asya seferi 

sırasında gerçekleşen Issos Savaşı örnek olarak verilebilmektedir. Bu araştırmada Rönesans 

dönemi Erken, Yüksek, Kuzey ve Maniyerizm olmak üzere dört ana başlık altında ele alınarak 

Erken Rönesans döneminden iki, Yüksek Rönesans döneminden üç adet, Kuzey Rönesans ve 

Maniyerizm dönemlerinden ise birer adet eser incelenmiştir.  

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

 

Savaş, ilk insanlardan günümüze ulaşan bir olgudur. Bu olgu önceleri hayatta kalma 

mücadelesi ile ortaya çıkarken, devletlerin birbirleri üzerinde söz sahibi olma yarışı olarak 

devam etmiştir. İnsan yaratıcılığı ile önce doğa için kullandığı silahları, sonra diğerlerinin 

kaynaklarını ele geçirmek için kullanmış, kendi türünün hâkim olmasını isteyerek savaşını 

sürdürmüş, bu olgu amacından saparak günümüze kadar gelebilmiştir. Charles Darwin (1809-

1882), bu hayatta kalma mücadelesini ve türünün devamını "Kalım Kavgası" olarak 

adlandırmıştır. Hayatının ilk dönemlerinden itibaren zorlu yaşam koşullarıyla mücadele etmiş 

ve bu mücadelede yaratıcı olmak zorunda kalmış olan insanoğlu tasarladığı araçlar onu 

biyolojik olarak beslemiş, ancak zihinsel gelişim açısından fazla ileri taşıyamamıştır. Kendine 

özgü bir kültür üreterek fiziksel zayıflığını aşmak zorunda kalmış ve bu da onu yaratıcı 

olmaya zorlamıştır. Besin zincirinin tepesinde olmayanlar tasarlayarak ve üreterek sıralamada 

yukarı çıkabilmişlerdir (Uzun, 2006, s. 4; Gezgin, 2008, s. 22). 

 

19. yüzyılda İspanya'da Alta Mira ve Fransa'da Lascaux mağaralarında bulunan duvar 

resimleri, günlük hayatta avlanmak için kullanılan araç ve gereçlerin resim yapmak için de 

kullanıldığını göstermektedir. Bununla birlikte bu olgu, insanın yazılı kaynaklardan önce 

çizgiyi kullanarak kolektif hafızasının imgelerini oluşturmaya başladığının bir göstergesidir 

(Aslan, 2013, s. 31-32). İlkel insanlar da bu hayvanları duvarlara resmederken onları 

öldürdükleri baltaları da tasvir etmişlerdir. Savaştıkları hayvanların kendilerine ve baltalarının 

boyun eğeceği inancına kapılmışlardır (Gombrich, 1997, s. 42). 

 

Savaş, nedenleri ve kapsamı nedeniyle insanlık tarihinin en karmaşık olgularından biridir. 

Ünlü düşünürler, filozoflar ve generaller savaş hakkında birçok görüş belirtmişler ve bu 

konuda eserler ortaya koymuşlardır. Kenneth Waltz (1924-2013) bir savaş yazarı olarak, 

devletlerin ve liderlerinin iç yapısındaki sorunları savaşın nedeni olarak görmektedir. Yine bir 

savaş yazarı olan John Vazquez (1945- ), savaşın bir etki-tepki meselesi olarak uzun bir 

zaman aralığını kapsadığını belirtmektedir (Uzun, 2006, s. 4-5). 
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Çinli bir general olan ünlü savaş uzmanı Sun Tzu (MÖ 544-MÖ 496), savaşı felsefe ve 

sanatla ilişkilendirmiş ve bu olguyu toplumsal normlarla tartışmıştır. Tzu, savaş hakkındaki 

tüm görüşlerini Savaş Sanatı adlı eserinde ele almıştır. 13 bölüm ve 384 savaş teorisinden 

oluşan bu eserinde, önceki dönemlerden itibaren devam eden savaş olgularını yorumlamıştır. 

Yapıtın ana fikri şu şekilde açıklanmaktadır: "Gerçek zafer, savaşmadan zaferdir. Gerçek 

lider, savaşmadan kazanan liderdir." (Low, 2010, s. 99; Low ve Teo, 2014, s. 97) 

Tarihçi Niccolò Machiavelli (1469-1527) ise Savaş Sanatı (1521) adlı kitabında, bir önsözden 

oluşan ve siyasi ve askeri ilişkilerin temel karşılıklı bağımlılığını diyalog şeklinde vurgulayan 

teorik bir söylemi açıklamaktadır. Diyalogda daha sonra yurttaş askerler, silahlar ve askeri 

eğitim konuları, topçuların rolü, savaşta ideal ordu, askeri liderlere tavsiyeler, düşman 

topraklarında ganimet, erzak ve taktikler, kampçılık, kış harekâtı stratejisi, psikolojik savaş, 

savunma ve şehirlerin kuşatılması, savaş kuralları, ideal general portresi ve Rönesans 

İtalya'sında eski askeri cesaretin yeniden doğuşu umuduna değinmiştir. Eser, askerlik hayatı 

ve savaş kavramları, Machiavelli'nin siyaset teorisi ile siyaset ve askerlik bilimi arasındaki 

birlik arasında önemli bir bağ oluşturmaktadır. Savaş Sanatında yetenek (virtù) ve kader 

(fortuna) kavramları üç temel ilke ile açıklığa kavuşturulmuştur. Yedinci Bölüm, ideal askeri 

liderin niteliklerini ve Rönesans İtalya'sında klasik askeri beceriler için gereksinimleri 

listelemektedir (Cheney ve Cheney, 2007, ss. 67-68).  

Bilim, edebiyat ve sanat alanlarında "Aydınlanma, yeniden doğuş" anlamlarıyla ortaya çıkan 

Rönesans, 14. yüzyılda İtalya'nın kuzeyinde başlamış ve sonraki yüzyıllarda tüm Avrupa'ya 

yayılmıştır. Kökeni Fransızca olan Rönesans terimi sözlükte “XV. yüzyıldan itibaren İtalya'da 

ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan ve klasik Antik 

Çağ kültür ve sanatına dayalı olarak gelişen bilim ve sanat akımı.” şeklinde açıklanmaktadır. 

Rönesans'ın tanımında kullanılan "aydınlanma" ve "yeniden doğuş" kelimelerinin arkasında 

iki önemli gelişme vardır. Antik Yunan ve Roma eserlerinin yeniden doğuşu ilk gelişme 

olarak kabul edilirken, ikinci gelişme Orta Çağ'ın durgunluğuna işaret etmektedir. Böylece 

ortada artık bu durgunluğa son veren ilerlemeye neden olan eleştirel düşünmenin yeniden 

gündeme geldiği bir gerçek bulunmaktadır (Hasekioğlu Turgut, 2013, s. 442). 

 

Rönesans terimi, sanatçıları ilk kez 15. yüzyılda eserleriyle birlikte inceleyen Giorgio Vasari 

(1511-1574) tarafından ele alınmıştır. Terim, 1550 yılında En Ünlü İtalyan Mimarlar, 

Ressamlar ve Heykeltıraşlar adlı eserinde “sanatların yeniden doğuşu” kavramıyla 

incelenmiştir. Ancak, bu terimin kullanılması 18. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmış ve Fransız 

yazar Jules Michelet (1798-1874) Fransız tarihinin bir kısmına La Renaissance (1855) adını 

vermiştir. Tarihçiler, Rönesans hareketinin tam olarak nerede ve hangi yıllarda başladığı 

konusunda anlaşamamışlardır. Bu dönemin başlangıcı konusunda üzerinde hemfikir olunan 

Page 137



                                                                                                                        

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES     
29-30 October 2021 / Ankara, TURKEY  / Institute of Strategic Thinking 

  

 
 

tek konu, şair ve bilgin Francesco Petrarca'nın yaşadığı 1330'lar veya 1340'lardır. Petrarca, 

Antik Roma dilini daha iyi öğrenmek ve antik dünyanın şaheserlerini bulmak için çok sayıda 

araştırmalar yapmış ve bu araştırmaların sonucunda kurduğu kütüphane ile hümanizmin 

öncüsü ünvanını kazanmıştır. Sanat tarihçileri ise Erken Rönesans döneminin Giotto di 

Bandone (1267-1337) ile başladığını iddia etmektedirler. Hümanizmi savunan kişiler 

tarafından saygıyla anılan bu sanatçı, sonraki dönemlerde ortaya çıkacak sanatçılara da ilham 

kaynağı olmuştur (Burke, 2003, s. 21). 

Kaynağını Antik Çağ'dan alan 14. yüzyıl hümanizminin sistemli bir şekilde ilerlemesi sonucu 

ortaya çıkan bu yeniden keşif çağı ile birlikte insanın kendine olan saygısı ve sanatçının itibarı 

yeniden keşfedilmiştir. Floransa, Venedik, Cenova gibi şehirlerdeki bankacı ve tüccarların 

faaliyetleri, bu görüşün ülke geneline ve daha sonra tüm Avrupa'ya yayılmasında önemli rol 

oynamıştır. (Germaner, 1997a, s. 1584). Bunların yanı sıra 1453 yılında İstanbul'un fethi ve 

bilim adamlarının ve sanatçıların şehirden İtalya'ya kaçışının Rönesans'ın gelişimini ve 

yayılmasını hızlandırdığı etmenler arasındadır (Öz, 2019, s. 16). 

Sanatın ve sanatçının gelişimini ifade eden Rönesans ile Avrupa'da bilgi ve öğrenmeye yeni 

bir ilgi çağı yaratılmıştır. Bu dönemden günümüze çok sayıda yazılı ve görsel eser gelebilmiş, 

ancak bir o kadar da kaybolmuştur. Bu dönemde doğrusal perspektifin matematiksel yasaları 

keşfedilmiş, matbaa bulunmuş, kurşun kalemler üretilmeye başlanmış, yağlı boya kullanımı 

yaygınlaşmış ve eski bir yöntem olan balmumunun bronz eserler de kullanılmasıyla yeni 

teknolojiler keşfedilmiştir. Böylece bu bilgi açlığı ile yeni fikirler ortaya çıkmıştır (Hodge, 

2018, s. 18). Aynı zamanda perspektif, Rönesans döneminde gizli bir bilim olarak incelenmiş 

ve sır olarak saklanmıştır (Turani, 1999, s. 347). 

Rönesans sanatı Erken, Yüksek ve Kuzey olmak üzere üç bölümde incelenir ve bu dönemi 

Maniyerizm (Geç Rönesans) izlemektedir. Yeni kıtaların keşfiyle ticaretin gelişmesi, 

matbaanın bulunması ve edebiyat, sanat ve felsefe alanlarına ilginin artması, fikir alışverişini 

geliştirerek “yeniden doğuş”un temellerinin atılmasında önemli rol oynamıştır. Bu döneme 

Erken Rönesans adı verilmiştir. Sanatçılar Bizans üslubundan koparak daha yaratıcı olmuşlar 

ve eserlerinde bireysel düşüncenin önemini vurgulamışlardır. Bu nedenle sanatçılar arasında 

ortak bir üslup gelişmemiştir. İleri düzeyde anatomi ve perspektif bilgisine sahip sanatçılar; 

Kumaşı daha detaylı irdeleyerek yeni bir estetik anlayışın temellerini atmışlardır. Aynı 

zamanda bağımsız şehir devletleri, “yeniden doğuş” kavramını destekleyen güçlü ailelerle 

birlikte yeni sanat ve fikir geliştirme merkezleri haline gelmiştir (Hodge, 2018, s. 21). 

Erken resim sanatının yapı taşlarının 13. yüzyılda Cimabue (1240-1302), Duccio di 

Buoninsegna (1255-1318) ve Giotto di Bondone (1267-1337) gibi sanatçılar tarafından 

atıldığı kabul edilir. Antik döneme ait keskin desenlerden kurtulmak bu dönemin sanatçıları 

ile mümkün olmuştur. Rönesans öncesi döneme ait resimler, dini temaların işlendiği iki 
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boyutlu bir düzlemde kabartma ve motiflerden oluşmaktadır. Bu yeni dönemle birlikte 

derinlik kavramı resimlerde de hissedilmeye başlamıştır. Bu olgu hem eserlerdeki figürlerin 

üzerine işlenen giysilerde hem de sanat eserindeki mekanlarda görülmeye başlamıştır 

(Özüdoğru ve Altınsapan, 1989, s. 70). Bu dönemde yapıtları ile öncü olma özelliği bulunan 

ressamlara Paolo Uccello (1397-1475), Masaccio (1401-1428), Lorenzo Ghiberti (1378-1455) 

ve Flippo Brunelleschi (1377-1446) gibi isimler örnek verilebilmektedir (Hauser, 2005, s. 

138). 

Bu dönemde Brunelleschi, perspektif üzerine yaptığı araştırmalarla yapılması imkânsız 

görülen Floransa Katedrali'nin kubbesini tasarlamış, çalışmalarla resim sanatının gelişmesinde 

önemli rol oynamıştır. Doğrusal bakış açısını bulan ve eserlerine uygulayan Brunelleschi, 

sanatta geleneksel anlayışı yıkmış ve kullandığı yeni tekniklerle antik Yunan'daki yapıları 

çağdaş motifler ve eskizlerle İtalyan halkının beğenisine sunmuştur. Kullandığı tekniklerle 

Rönesans'ın onunla başladığı fikri bazı kaynaklarda dile getirilmektedir (Gombrich, 1997, s. 

224). 

Erken dönemi takip eden ve Yüksek dönem olarak kabul edilen 15. yüzyılın sonunda Roma'da 

Katolik Kilisesi'nin güçlenmesiyle birlikte, bu dönemde seçilmiş Papalar, kentin eski 

ihtişamını yeniden kazandırmak için resim ve mimariye yönelmiş ve yetenekli sanatçıları 

büyük projelere atamıştır. Çizgisel ve atmosferik bakış açısıyla anatomiyi daha da geliştirerek 

yeni ve iddialı kompozisyonlar yaratan sanatçılar, ustalarının temelleri ile birçok eser ortaya 

çıkarmışlardır. Perspektif ve anatominin yanı sıra rakursi, renk geçişi, parlak ve değişken 

tonlar kullanılarak; güzelliğe ve ahenge yeni bir yaklaşım getirerek klasik üsluba göndermeler 

yapmışlardır. Dönemin önemli sanatçılarına örnek olarak Leonardo da Vinci (1452-1519), 

Michelangelo (1475-1564) ve Raffaello Sanzio (1483-1520) verilebilmektedir (Hodge, 2018, 

s. 19). 

Sanatçılar kuzeyde geliştirdikleri yeni yağlı boya teknikleriyle elde ettikleri zengin renkleri, 

dramatik bakış açısını ve dinamik kompozisyonu ahşap panallerden tuvale aktarmışlardır. 16. 

yüzyılın en büyük sanatçısı olarak kabul edilen Giorgione ve Tiziano, peyzaja büyük önem 

veren ilk sanatçılardandır. Bununla birlikte Tintoretto (1518-1594) ve Paolo Veronese (1528-

1588) Tiziano'nun renklerini kendi eserlerinde yorumlamaya devam etmişlerdir (Hodge, 

2018, s. 20; Öz, 2019, s. 20). 

Güneyde İtalya'nın Floransa kentinde başladığı kabul edilen bu reform dizisi, kuzey 

burjuvazisinde daha mütevazı bir şekilde ele alınmıştır. Güneydeki tüm bu sermaye 

hareketleri kuzeyliler için merak konusu olmuştur. Kendilerine Güney'den getirdikleri 

gösterişli eşyalarla lüksü seven bir üretim biçimi oluşturmuşlardır (Beksaç ve Akkaya, 1990, 

s. 123). Aynı zamanda Güney Rönesans sanatçılarından farklı olarak Kuzey Rönesans 

sanatçılarının titiz ve detaylı çalışmaları dönemin önemli sanatçılarından Albrecht Dürer'in 
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(1471-1528) eserlerinde görülmektedir. Dürer, 1494 yılında Venedik'e yaptığı ziyaretinde 

Bellini kardeşler ve Vittore Carpaccio (1465-1520) gibi Venedikli ustaların üsluplarını 

inceleme ve çeşitli Doğu objelerini gözlemleme şansı bulmuştur (Öz, 2019, s. 24). Dürer'in 

yanı sıra Albrecht Altdorfer (1480-1538) ve Yaşlı Pieter Brueghel (1525-1569) bu dönemin 

ustaları arasında yer almaktadır (Hodge, 2018, s. 17). 

Floransa'da başlayan ve Geç Rönesans ile Barok üslup arasındaki geçiş dönemi olarak kabul 

edilen Maniyerizm döneminde sanatçılar, Yüksek Rönesans'ın en önemli sanatçıları olarak 

kabul edilen Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Raffaello'nun üsluplarını taklit etmişlerdir. 

Esasen klasik bir üslup olmasına rağmen, Maniyerist sanatçılar klasik unsurların orijinal 

anlamlarını, oranlarını ve ölçülerini kasıtlı olarak deforme etmişlerdir. Rönesans dönemi 

eserleri denge, sadelik ve dinginlik gibi klasik üslup niteliklerine sahipken, Maniyerizm 

dönemindeki resimler daha özel durumları tasvir etmeyi amaçlamış, yeni ve sıra dışı olanı 

arayarak yeni bir üslup yaratmak yerine sanatçılar bireyselliğe yönelmiştir. Maniyerizm’de 

sanatçının hayal gücü eserlere hâkim olmuş ve bu ifadeyi anlatmak için şeffaf ışıklar 

yardımıyla formlar genişletilmiştir. Michelangelo'nun eserlerinden etkilenen Jacobo da 

Pontormo (1494-1557) ve Rosso Fiorentino (1495-1540) bu dönemin önemli sanatçıları 

arasındadır (Germaner, 1997b, s. 1167-1168; Öz, 2019, s. 28). 

Çalışma Kapsamında İncelenen Savaşlar 

Çalışma kapsamında Rönesans dönemlerinde incelenmiş olan savaş resimlerinde aynı 

zamanda savaşın çıkış nedeni ve sonuçları da irdelenmiştir. Bu kapsamda mitolojik anlamda 

incelenen savaşlardan birisi Truva Savaşı’dır. Daha sonra bunu Antik dönemde gerçekleşmiş 

olan Issos Savaşı takip etmektedir. Antik dönemin ardından Orta çağ döneminden Milvian 

Köprüsü Savaşı ele alınmıştır. Çağdaş dönem olarak kabul edilen 15.yüzyılda İtalya’nın 

Parma kenti üzerine yapılan kuşatma araştırmaya dahil edilmiştir. Ancak bu kuşatma savaş 

kapsamında değil eserdeki savaş unsurlarının incelenmesi ile çözümlenmiştir. Bununla 

birlikte araştırma sürecinde incelenen eserlerden Papa III. Leo ile Avrupa Hun Hükümdarı 

Atilla’nın konu olduğu eser yine gerçekleşen savaştan ziyade içerisindeki savaş unsurları 

kapsamında incelenmiştir. 

Akhalar olarak bilinen Yunanlılar ile Truvalılar arasında gerçekleşen Truva Savaşı’nın asıl 

nedeni, Truva prensi Paris'in Sparta kralı Menelaos'un karısı Helen'i kaçırmasıdır. Menelaos, 

karısının kaçırıldığını öğrendiğinde kardeşi ve Miken kralı Agamemnon'dan yardım istemiştir. 

Agamemnon bu duruma çok kızmış ve tüm Yunanlıları Truva'ya karşı savaşa davet etmiştir. 

Akhaların kâhini Kalkhas, Akhilleus’un savaşa katılmadığı takdirde Truva'nın 

alınamayacağını öngörmektedir. Bu nedenle Odysseus, Akhilleus'u bulup savaş ordularının 

bulunduğu Aulis'e getirmiştir. Agamemnon tarafından hakarete uğradığı için savaştan ayrılan 

Akhilleus, en yakın arkadaşı Patroclus'un Truva prensi Hektor tarafından öldürülmesinin 
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ardından savaş alanına geri dönmüştür. Truva’lı Hektor, Amazon kraliçesi Penthesilea ve 

Etiyopya kralı Memnon'u öldürerek düşmanlarının moralini bozan Akhilleus, savaş alanına 

geri dönmesiyle ve savaşın gidişatını değiştirmiştir. Ancak mücadele sırasında taraf tutan 

Yunan tanrılarından Apollon'un desteğiyle Paris tarafından topuğundan vurularak 

öldürülmüştür. Daha sonra Akhilleus’un hayaleti ile konuştuğuna inanılan Odysseus, 

kendisinden aldığı tahta at fikrini orduyla paylaşmıştır. Bunun üzerine oluşturulmuş olan tahta 

at sahile bırakılmış ve Yunan birlikleri şimdi Bozcaada olarak bilinen Bozcaada adasına 

gizlenmiştir. Kurban edilmekten kurtulup Truva'ya sığınan Sinon adlı bir Yunan, Yunanlıların 

güvenli dönüş yolculuğu için bu tahta atı şehir halkına ve Athena'ya hediye olarak takdim 

ettiğini duyurmuştur (Erhat, 2008, s. 237-8; Öztürk, 2016, ss. 1154-5). 

Truva prensesi Kassandra ve Laokoon adında bir rahip bu tahta at hakkında şehir halkını 

uyarmış olsa da halk bu uyarıları dikkate almamıştır çünkü Kassandra Apollon tarafından 

lanetlenmiştir ve Laokoon bir deniz canavarı tarafından öldürülmüştür (Virgil, 2009, s. 37-

45). 

Gece vakti, Sinon Bozcaada'daki birlikleri uyarmış ve Odysseus'u ve atın içinde saklanan 

diğer Yunan askerlerini serbest bırakmıştır. Attan dışarı çıkan Yunan askerleri kentin 

kapılarını açarak Bozcaada'dan gelen birliklerin kente girmesine izin vererek Truva'yı ele 

geçirmiştir. Savaşın en önemli sonuçlarından biri Truva'dan kaçan ve Afrodit'in oğlu olan 

Aeneas'ın babası ve oğlu Askanios ile İtalya'ya göçmesi ve orada Büyük Roma 

İmparatorluğu'nun temellerini atmasıdır (Ö. Öztürk, 2016, s. 1155). 

Antik dönemdeki savaşlardan Issos Savaşı ise MÖ. 333 yılında Büyük İskender ve Pers kralı 

III. Darius arasında gerçekleşmiştir. İskender, Akdeniz’in en iç açısına sahip körfezi olan 

İskenderun körfezine ilerlemiş ardından dönerek kuzeye doğru yön almıştır. Doğudan gelen 

Darius ise arkasına Amanos dağlarını almış ve ordusunu Issos’un kıyı düzlüklerinde 

konumlandırarak bölgenin güney cephesine yerleşmiştir. Bu iki düşman ordunun önce aynı 

dağ zincirinin farklı geçitlerini kullanarak birbirleri ile yakın mesafede hareket ettikleri ve 

sonra ters bir cephede karşı karşıya kalmaları sonucu savaştıkları bilinmektedir (Delbrück, 

1990, s. 191; Özer, 2006, s. 28). Pers kralı süvarisinin üstünlüğü ile halkının geleneğini göz 

önünde bulundurarak ve aynı zamanda Yunanlıların tavsiyesini de dikkate alarak ordusunun 

Deliçay ovasının ortasındaki konumuna kıyasla daha iyi ve ihtiyaçlarına daha fazla karşılık 

veren Pınar Nehri’ndeki konumuna yönelmeyi seçmiştir (Delbrück, 1990, s. 194). 

Rakiplerinin bu ovaya mevzilenmesinin ardından ise İskender, Darius’un paralı Yunan 

askerlerinin bulunduğu sağ kanada saldırıda bulunmuştur. Önceki savaşta kullanmış olduğu 

Çarpık Savaş Nizamını kullanmasıyla İskender savaşta dönüm noktası yaratmıştır (Özer, 

2006, s. 28). İskender düşman hattını kırmış, hypaspists adı verilen kalkanlı birlikleri ve 

süvarileri ile bu hattaki karkadesleri, paralı Yunan birliklerini ve okçuları dağıtmıştır. 
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Darius’un ordusunun sol kanadını yöneten generali Parmenion’un birlikleri süvari ve falankslı 

saldırıdan kurtulamamışlardır. Bu hatların dağıldığını gören Darius panikleyerek savaş alanını 

terk etmiştir. Bununla birlikte nehir kenarında konumlanan Yunan paralı askerlerinin de geri 

çekilmesi ile Pers ordusunun yenilgisi kesinleşmiştir. İskender’in savaş alanında firar eden 

Darius’un hava kararıncaya dek takip etmiş ancak sadece kralın savaş arabasındaki kalkanını, 

yayını ve kaftanını ele geçirebilmiştir. Günümüzde Hatay ilindeki İskenderun ilçesinin, 

İskender tarafından bu savaşın galibiyeti üzerine kurulduğu bilinmektedir (Delbrück, 1990, ss. 

198-99; Özer, 2006, ss. 28-29). 

Orta Çağ dönemi savaşlarından Milvian Köprüsü Savaş ise Konstantin ile İmparator 

Maxentius arasında gerçekleşmiştir. 306 yılında babasının ölümü üzer ne Konstantin askerleri 

tarafından Eboacum’da Octav us’tan sonra Roma İmparatorlarına ver len ünvanı olan 

Augustus ilan edilmiştir. Ancak Roma’da favori olan Max m l an oğlu Maxent us, 

İmparatorluk ünvanını ele geç rm şt r. 312 yılında Konstant n' n Maxent us'un kız kardeş  

Fausta ile evlenmesi üzerine taraflar kayınbirader oldukları halde birbirlerine halen daha b r 

düşmanlık beslemiştir (Barnes, 1981, s. 30; Pohlsander, 1996, ss. 16-17).  

Konstant n, 312 yılı Ek m’ n n sonlarında Roma'ya ulaşmış ve Pr ma Porta yakınlarındak  

Malborghetto Kemer ’nde kamp kurmuştur. Maxent us'un Roma'da kalması ve kuşatmaya 

dayanması beklenmiş ve hazırlık amacıyla şeh rde büyük m ktarda y yecek depolamayı 

planlamıştır. Maxentius’un, Konstantin ile açık alanda savaşmayı tercih etmesi de dahil olmak 

üzere bu kararlar üzerine yorum yapan eski kaynaklar bu kararı ya  lah  müdahaleye (örneğ n 

Lactant us, Euseb us) ya da batıl  nançlara (örneğ n Zos mus) bağlamışlardır. Bununla 

birlikte, savaş gününün tarihinin tahta çıkış günü ile aynı olması  y  b r alamet olarak 

düşünülmüştür. Ayrıca Maxentius'un "28 Ek m'de Romalıların düşmanının yok olacağını" 

kehanetini Sibylline kitaplarından öğrendiği ama Maxentius’un bu kehaneti kendi lehine 

olacak şekilde düşündüğü bildirilmektedir (Pohlsander, 1996, s. 19).  

Maxentius, kendisini savunmak için Tiber Nehri boyunca Via Flaminia yolu üzerinde yer alan 

bir taş köprü olan ve günümüzde hala varlığını sürdüren Milvian Köprüsü’nü seçmiştir. 

Maxentius kuşatma hazırlığı yaparken köprünün kısmen yıkılması nedeniyle ordusunu nehrin 

karşısına ulaştırmak için tahta ya da dubalardan bir köprü inşa etmiştir. Kaynaklarda savaşın 

hikayesi köprüye göre değişmektedir. Zosimus tarafından köprünün demir bağlantı parçaları 

ile birbirine bağlanmış iki bölümden oluştuğu tarif edilmiş, diğer kaynaklar ise bunun bir 

duba köprüsü olduğunu ifade etmiştir; aynı zamanda yine kaynaklarda köprünün 

Konstantin'in kuvvetleri için katlanabilir bir tuzak olarak inşa edilip edilmediği konusunda da 

tartışmalar yer almaktadır (Nixon, Rodgers ve Mynors, 1994, ss. 319-320). 

Sonraki gün, iki ordu çarpışmış ve Tiber Nehri ile Maxentius askerlerinin arkasındaki kısa 

mesafede askerlerin yeniden gruplaşması zorlaştığından hatalı bir strateji yapılmış ve 
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Konstantin savaşı kesin olarak kazanmıştır (Nixon ve diğerleri, 1994, s. 319). Konstantin ilk 

olarak süvarileri etkisiz hale getirerek savaşı başlatmış ardından piyadelerini devreye 

sokmuştur (Speidel, 2004, s. 47). Tiber'e doğru itilmeye başlamış olan Maxentius birlikleri 

mücadeleyi bırakmasa da Maxentius Roma'da yeni bir duruş sergilemek istediği için 

askerlerine geri çekilme emri vermiştir. Köprüde sadece bir kaçış yolu bulunduğundan 

Konstantin'in birlikleri geri çekilen orduya ağır kayıplar verdirmiştir (Cowan ve ӒBrógáin, 

2016, ss. 65-66). Maxentius ise kaçmaya çalışırken neh rde yüzerken boğulmuş olduğu 

düşünülmüş olsa da alternat f olarak atı tarafından nehre atılmış ve bedeni ölüler arasında 

tasv r ed lm şt r (L eu ve Montserrat, 1996, s. 45).  

Erken Rönesans Döneminde Ele Alınan Önemli Savaş Resimleri 

Lo Scheggia (1406-1486) 

Ahşap Atın Truva’ya Gelişi adlı bu eserde (Şekil 1), Truva Atı'nın şehre girdiği an 

izlenmektedir. Şehrin surlarındaki bir gedik sayesinde Floransa’da günümüzde açık hava 

müzesi olarak kullanılan Loggia dei Lanzi’nin pembe renk tonlarından oluşan bir tasviri 

görülmektedir. Yanı sıra on beşinci yüzyılda Piazza della Signoria’da kullanılan sıra dışı 

kaldırımlar da bu gedikten izlenmektedir. Bu yapının solunda zemin katı dikdörtgen, diğer 

katlarında kemerli pencereleri olan bir saray bulunmaktadır. Bu saray ön cephesindeki 

korkuluklarıyla Palazzo dei Priori’yi andırmaktadır. Scheggia’nın Floransa’yı konuya dahil 

etmesi ile Truva’nın gücü ve haysiyetini Floransalı müşterilerine yalın bir şekilde sunmayı 

amaçladığı düşünülebilmektedir (Chao, 2019, s. 83). 

 

Şekil 1. Lo Scheggia, Ahşap Atın Truva’ya Gelişi, 1460-65, Musée National de la 

Renaissance, Écouen Şatosu. 

Piero Della Francesca (1416-1492) 

Eser n merkez nde b r sırık tarafından desteklenm ş olan üstü kon k ve kenarları s l nd r k b r 

yapı yer almaktadır (Şekil 2). Yapının ortasındak  perde g b  açılmış kısımda İmparator 

Konstantin’in uyumakta olduğu görülmekted r (Beck, 2003, s. 58). Gökyüzünün geceyi 

yansıttığı düşünülmekteyd  ancak yakın zamanda yapılan restorasyonlar sonucunda gece 
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sahnes nden z yade şafak olduğu ortaya çıkmıştır. Yoğun ışığın altında sess z b r konuşma 

hal nde olan ve İmparatorun yanı başında duran h zmetkar sersem b r şek lde  zley c yle göz 

göze gelmektedir. Sanatçının ön plandak   k  nöbetç n n etrafında yarattığı ışık oyunları  le 

kesk n açık ve koyu tonlar elde etm şt r. Yukarıdan baş aşağı  nmekte olan meleğ n tuttuğu 

haç, mekânı ortadan aydınlatması  le eser n sağ ve sol panelini karanlıkta bırakmıştır. İlah  

haberci el ndek  ışıktan yapılmış olan bu haçı der n uykuda olan İmparatora doğru 

göstermekted r. Kendisi ve birlikleri bu haç  şaret  altında birleşirse sonraki gün savaş 

alanındak  zafer n n kes nleşeceğ n   letmekted r (Beck, 2003, s. 77; www.wga.hu). 

 

Şekil 2. P ero Della Francesca, Konstant n’ n Rüyası, 1452-66, fresk, 329 x 190 cm, San 

Francesco, Arezzo.  

Yüksek Rönesans Döneminde Ele Alınan Önemli Savaş Resimleri 

Raffaello Sanzio (1483-1520) 

Raffaello’nun bu eseri Vatikan'daki Palazzi Pontifici'de Konstantin Odası'nda yer almaktadır. 

Bu çalışmada Raffaello, İmparator Konstantin'in Haçı havada gördüğü anı tasvir etmiştir. 

Önsezisinde görmüş olduğu haç artık kalkanlarda kullanılacak ve Hıristiyanlığın ilk dakikaları 

başlayacaktır (Fehl, 1993, s. 49). 

Eserin (Şekil 3) ortasında figürlerden birinin tuttuğu uzun bir mızrak üzerinde kartal figürü 

görülmektedir. “Aquila” adı verilen bu kartal şeklindeki standardı taşıyan lejyonere 

“Aquilifier” denmektedir. Bu lejyoner ise Roma ordusunun subay ve erbaşlarının bulunduğu 

"Principales" adlı askeri sınıfa mensuptur. Yine eserin merkezinde uçlarında yuvarlak 

semboller bulunan mızrak taşıyan askerler yer almaktadır. Bu askerler, özel becerileri veya 
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zanaatları nedeniyle ağır işlerden iltimaslı tutulan "Immunes" sınıfının üyeleridir. Aynı 

zamanda bu askerlere "Signifer", taşımakta olduğu sancaklara ise "Signum" adı verilmektedir 

(Yılmaz ve Keleş, 2015, ss. x-xvii). 

Konstantin'in emriyle kartal sembolünün haçla değiştirilmesi, öncelikle onu çevreleyen bu 

askeri birlikler ile ilgilidir. Bu askerler ordunun morali olduğundan, merakla Konstantin'in 

etrafında toplanmışlardır (Yılmaz ve Keleş, 2015, s. 70). Diğer askerlerden farklı olarak bu 

askerlerin miğferlerinde aslan, kurt gibi yırtıcı hayvanların başları bulunmaktadır. Miğferleri 

üzerindeki bu figürler, askerlerin sınıfını özel kılmaktadır (Barker, 2016, s. 136). 

Konstantin'in doğrudan baktığı figürlerin üzerinde gökyüzünde görünen Kutsal Haç, savaşın 

Konstantin'in lehine olacağının haberini vermektedir. Çalışmanın sağ tarafında yer alan 

flamanın üzerindeki “EN TOYTΩI NIKA” yazısı “Bu işte siz kazanırsınız” anlamına 

gelmektedir. Eserin altındaki cüce, taktığı miğfer ile savaşın bir an önce başlaması için 

sabırsızlanması izlenmektedir. Öte yandan cüce, Raphael'in ölümünden sonra freski 

tamamlayan Giulio Romano'nun çağdaş tarzının bir örneği olarak kabul edilmektedir. İtalyan 

Rönesans konseylerinde yaygın olarak kullanılan cüce unsuru, soyluların soylu statüsünü ve 

otoritesini tasvir etmektedir. Haç Vizyonu’'nda kullanılan cüce tasviri, Leo'nun asaletini 

duyurmakta ve bununla birlikte cücenin bu gülünç tasviri ile Papa'nın mizah anlayışına hitap 

edilmek amaçlanmıştır (Fehl, 1993, s. 39; O'Bryan, 2015, ss. 591-592).  

Arka planda eski Roma'nın inşa edilen yapıları görülmektedir. Piramidal olan yapı Cestius 

Piramidi'dir. Buradan hareketle Raffaello’nun hem Haç Vizyonu’nda hem de Konstantin'in 

Maxentius'a Karşı Savaşı adlı eserinde topografik ve arkeolojik araştırmalar yaptığı 

görülmektedir (Fehl, 1993, s. 49). 

 

 

Şekil 3. Raffaello Sanzio, Haç Vizyonu, 1520–1524, fresk, Sala di Constantino, Palazzi 

Pontifici, Vatikan. 
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Konstantin, 312'de iki Roma imparatoru arasında gerçekleşen Milvian Köprüsü Savaşı'nın 

galibi olmuştur. Konstantin’in Rüyası’nda bahsedildiği gibi İmparator, savaştan önceki gece 

rüyasında gördüğü strateji ile Maxentius'a karşı bir zafer kazanmıştır. Bu çalışmada (Şekil 4) 

Raffaello Konstantin'in galip geldiği anı tasvir etmiştir. Sanatçı, Konstantin'in rakibi 

Maxentius'u Tiber Nehri'nde boğulurken resmetmiştir (Fehl, 1993, ss. 27-28). Bu zafer, 

Hıristiyanlığın pagan dünyası üzerindeki zaferine de işaret etmektedir (Harper, 2016, s. 228). 

Eserin sol tarafında bulunan tepe İtalya'nın en büyük tepesidir. Aynı zamanda bu tepenin 

yamacında, mimarisini Raffaello’nun üstlendiği Papa için yapılmış Villa Madama adlı yapı 

bulunmaktadır (Fehl, 1993, s. 26). Haç Vizyonu gibi bu çalışma da Raffaello tarafından 

başlatılmış ve ölümünden sonra geride bıraktığı çizimler ve öğrencisi Giulio Romano'nun 

rehberliği ile atölyesi ile devam etmiştir (Fehl, 1993, s. 9). 

Eserin merkezinde aslan miğferli elit lejyon, alacağı darbeden habersiz bir şekilde 

Konstantin'e karşı bir hamle yapmaktadır. Aynı zamanda eserin üst panelinde beliren melek 

bu figürü ve Maxentius'u işaret etmektedir. Bu muharebeden sonra imparatorluğun sancağını 

taşıyan elit lejyon için işler iyi gitmemiş ve kafasına aldığı darbe sonucunda sol alt kısımda 

kafasından çıkan aslan miğferiyle baygın vaziyette yatmaktadır. Hayatının son anlarında 

yanında babası olduğu tahmin edilen başka bir figür vardır. Lejyonun bu statü ile can kaybı, 

ordu için büyük bir moral kaybına neden olmuştur (Yılmaz ve Keleş, 2015, s. 70). Bu 

sahnenin kaosunda, arka plandaki atlı figür, elit lejyonun haysiyetle ölmesi için 

savaşmaktadır. Böylece elit lejyon ellerinde imparatorluk sancağıyla ölmüştür (Fehl, 1993, s. 

46). 

Bir diğer önemli sahne, biri suya düşen, diğeri ise henüz düşmekte olan iki figür ile alakalıdır. 

Burada düşen ve ölen figür yenilgiyi, düşen ancak mücadeleye devam eden figür ise zaferi 

temsil etmektedir. (Fehl, 1993, ss. 58-59). 

Eserde gökyüzüne bakıldığında genel anlamda tozlu ve bulutlu bir atmosfer görülmektedir. 

Fakat meleklerin sağındaki gökyüzü incelendiğinde açık mavi bir bölüm dikkat çekmektedir. 

Bu eserde yine bir önceki eserde olduğu gibi Roma'nın karanlık dönemlerinden kurtulacağını 

ve bu dönemden sonra Romalıları daha aydınlık günlerin bekleyeceği belirtmektedir (Fehl, 

1993, s. 61). 

Vatikan Müzesi'ndeki bu fresklerin alt kısımlarında ara sahneler betimlenmiştir (Fehl, 1993, s. 

14,29,39). Konstantin'in savaş hazırlıkları, Maxentius'un zaferden sonra Roma'ya gitmesi ve 

Maxentius'un cesedinin kendi askerleri tarafından nehirden çıkarılması işlenen konuların 

bazılarıdır. 
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Şekil 4. Raffaello Sanzio, Konstantin’in Maxentius’a Karşı Savaşı, 1520-24, fresk, 376 x 851 

cm, Sala di Constantino, Palazzi Pontifici, Vatikan. 

 

Raffaello’nun bu panelinde ise gerçekleşmiş olan bir savaştan ziyade Papa III. Leo’nun 

Avrupa Hun Hükümdarı Atilla ile olan görüşmesi tasvir edilmiştir. Oryantalist unsurlar içeren 

bu eserde (Şekil 5) Doğu ve Batı Roma Devletlerini himayesi altına alıp vergilendiren 

Atilla'nın (Ahmetbeyoğlu, 2002, s. 301) Papa III. Leo'nun kutsamasıyla kovulması tasvir 

edilmiştir (Vasari, 2013, s. 259). Ancak tarihi kaynaklarda Papa III. Leo'nun yanına iki üst 

düzey devlet adamını alarak Atilla'nın isteği üzerine görüşmeye gittiği ve böylece 

üstünlüğünü kabul ettiği yazılıdır (Çoban, 2019, s. 66). 

Sanatçı, Aziz Petrus ve Pavlus'u gökyüzünde kılıçlarıyla kiliseyi savunurken resmetmiştir. 

Havadaki bu figürlerin yüzlerinde ilahi gazabın izleri görülmektedir. Atilla siyah atının 

üzerinde resmedilmiştir ve yüzünde bu gazabın izleri görülmektedir. Monte Mario 

tepelerindeki yangın, eserin sağ kenarında görülmektedir. Bu, ordunun çadırları söktükten 

sonra kasıtlı olarak alanı ateşe verdiği anlamındadır. Bu sahnenin alt kısmında, Trajan 

Sütunu'ndan esinlenilen desenlerden yaratılmış bir İspanyol atı tasvir edilmiştir. Eserin sol 

tarafında Papa, asa taşıyan Kardinal kervanı ve bu grubun atları oldukça gerçekçi bir şekilde 

tasvir edilmiştir. Raffaello, Papa III. Leo ile ilgilenirken içinde bulunduğumuz dönemde 

kendisine çok destek olan Papa X. Leo'yu bir portre ile betimlemiş ve aynı zamanda papalık 

kıyafeti ile Papa'yı bütüncül bir şekilde ele almıştır (Vasari, 2013, ss. 259-260). 
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Şekil 5. Raffaello Sanzio, Büyük Leo ile Atilla’nın Buluşması, 1514, fresk, 500 x 750 cm, 

Apostolic Palace, Vatikan. 

 

Kuzey Rönesans Döneminde Ele Alınan Önemli Savaş Resimleri 

Albrecht Altdorfer (1480-1538) 

Altdorfer, Büyük İskender ile Pers kralı III. Darius arasında gerçekleşen ve tarihin en büyük 

savaşlarından biri olarak kabul edilen Issos Savaşı'nı başka örneği olmayan bir teknikle ele 

almıştır (Şekil 6). Birçok önemli detayı bulunan bu eser Bavyera Dükü IV. William'ın emriyle 

oluşturulmuştur. Eserde ilk olarak savaş sahnesinin yüksek bir konumdan izlendiği fark 

edilmektedir. Ufuktaki mavi tonlar Akdeniz bölgesini ve çevresinin bir tasvirini sunmaktadır. 

Denizin orta kısmında Kıbrıs adası, arka planında ise Mısır ve Nil deltası konumlanmıştır. 

Adanın bulunduğu kısmın arkasında ise Kızıldeniz izlenmektedir. Mavi tonları ile ele alınmış 

bölümün sol kısmında piramidal yapısı ile görülen yapı Babil Kulesi'dir. Ortadaki dağın sol 

yamacında, bu detayın hemen önünde yer alan yapının, Kız Kulesi olduğu ve Avrupa ile Asya 

arasında sınır olarak bilinen şehirlerden biri olan temsil ettiği düşünülmektedir. Savaş sahnesi 

birbirinden sayılamayacak kadar çok figürlerin mücadelesi detaylandırılmakta ve süvarilerin 

zırh ve miğferlerindeki detaylar tüm sadeliği ile fark edilmektedir. Sahnenin ortasında 

ordusunun ön saflarında elinde altın mızrağıyla Büyük İskender vardır. Tam önünde, adı altın 

bir arabada yazılı olan III. Darius'un kaçtığı görülmektedir. İskender'in ordusu, Pers ordusuyla 

kesintisiz bir şekilde savaşmaktadır. Krallarının kaçtığını gören Pers ordusunda düzen 
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bozulmakta ve bazı askerlerin kaçtığı izlenmektedir. Aynı zamanda bu düzensizliğin 

bayraklara da yansıdığı fark edilmektedir. Eserin sol üst kısmına bakıldığında yükselen ay, 

sağda ise batan güneşin tasviri bulunmaktadır. Altdorfer bu eserinde iki savaşı tek bir 

çerçevede ele almıştır. Avrupalıların bakış açısıyla ele alınan eserin yapıldığı tarihte Viyana, 

Osmanlı orduları tarafından kuşatılmıştır. Bu durumda, Bavyera Dükü Viyana'nın yanında 

durmuş ve onları desteklemiştir. Geçmişten günümüze doğu ile batı arasında süregelen bu 

savaşı kendine göre yorumlamak istemiş olan Dük, Batı'nın bir kez daha mağlup olacağı ve 

Tanrı'nın yanlarında olduğu fikrini yaymak istemiştir. Figürler bu bilgilerle ele alındığında 

giyilen zırhların 16. yüzyıl zırhları olduğu ve İskender'in ordusundaki askerlerin çelik zırhı, 

Darius'un ordusundaki bazı askerlerin başlarında kavuk olduğu fark edilmektedir. Bu figürler 

aynı zamanda eserin sol alt kısmında görülmektedir (Hagen ve Hagen, 2003, s. 128; Janson ve 

Janson, 2003, s. 544). Eseri sipariş eden Dük'ün isteği üzerine MÖ 333'te meydana gelen 

savaş ve 1529'da meydana gelen savaş, Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki savaş olarak 

kabul edilmiş ve ortaya tüm kültürlerin ve coğrafyaların tartışıldığı bir eser çıkmıştır 

(Kratochwil, 2018, s. 5-6; Wundram, 2008, s. 70; www.khanacademy.org). 

 

Şekil 6. Albrecht Altdorfer, Issos’ta İskenderin Savaşı, 1529, ahşap üzerine zamklı boya, 158 

x 120 cm, Alte Pinakothek, Münih. 
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Maniyerizm Döneminde Ele Alınan Önemli Savaş Resimleri 

Jacopo Tintoretto (1518-1594) 

Tintoretto, Mantua'daki Palazzo Ducale'de yeni inşa edilen odalar için Guglielmo Gonzaga 

(1538-1587) tarafından görevlendirilmiştir. Gonzaga, dördü 1574'te ve dördü 1579'da olmak 

üzere sekiz resim sipariş etmiştir. Parma’nın II. Frederick Tarafından Ele Geçirilişi ikinci 

grubun ait bir eserdir (Şekil 7). Tintoretto ve atölyesinin önemli katkılarıyla ortaya çıkan bu 

eserler, Gonzaga'nın askeri hünerlerine adanmıştır (www.wga.hu). 

Çalışmada, dar bir geçitten geçmekte olan ve duvarları birbiri ardına ölçekleyen yoğun asker 

hattı açıkça görülmektedir. Ölen, yaralanan veya korkuya kapılan askerlerin cesetleri ve şiddet 

olayları anlatılmaktadır. Arka planda, şehrin iki yakasını ayıran nehrin üzerindeki köprü, 

Fransız kuvvetlerinin diğer tarafa çekilmesiyle tasvir edilmiştir. Tintoretto, birliklerin 

güçlendirilmiş bir mevziye girmesi için üç farklı saldırı stratejisi tanımlamayı başarmıştır. 

Kuşatma ve saldırı anında kullanılan çağdaş toplar, İtalya'nın en büyük şehirlerinin bile 

surlarına sızmanın önemini ve kabiliyetini daha da vurgulamak amacıyla askerlerin yakınına 

detaylıca yerleştirilmiştir. Savaşta her iki taraf da acı çekmektedir. Şehrin savunucularının 

düşman işgalini bastırmak için kullandığı petrol ve ateşle savaş alanında daha da ürkütücü bir 

atmosfer yaratılmıştır (Sherer, 2017, s. 217). 

Eserin sol alt kısmında ve eğilen askerin belinde bulunan tabanca dikkat çekmektedir. 

Gövdesinin ucundaki top biçimi incelendiğinde on altıncı yüzyılın başında tasarlandığı 

öğrenilen bu alet, günümüz tabancalarının ilk örneği olarak kabul edilmektedir. Wheellock 

teknolojisine sahip bu silahlar Lihtenştayn Prensliği tarafından kullanılmıştır (Pyhrr, 1987, s. 

149-150). Savaş alanında artık tüfeklerin yanı sıra tabancalar da vardır. Bununa birlikte bu 

kuşatmada ilk kez 1521 yılında yenilenen İspanyol tüfeklerinin kullanıldığı da belirtilmektedir 

(Nolan, 2006, s. 517). 
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Şekil 7. Jacopo Tintoretto, Parma’nın II. Federico Gonzaga Tarafından Ele Geçirilişi, 1580, 

tuval üzerine yağlıboya, 212 x 284 cm, Alte Pinakothek, Münih. 

SONUÇ 

İncelenen eserlerde sanatçıların antik ve çağdaş dönemler arasında bir ilişki kurduğu 

sonucuna varılmıştır. Konstantin'in Maxentius'a karşı kazandığı zafer ve Hıristiyanlığı kabul 

etmesi, Büyük İskender'in Doğu hükümdarlarına karşı kazandığı zaferler ve doğu ile batı 

arasındaki sınırın ortadan kalkması önemli konular arasındadır. Altdorfer, 1529'da Bavyera 

Dükü'nün verdiği emir doğrultusunda Issos Muharebesi üzerine yaptığı çalışmada bu savaşı 

Osmanlı'nın Viyana kuşatmasıyla ilişkilendirmiştir. Tabloya konu olan Issos Savaşı'nda 

Makedonyalı İskender ve Pers İmparatoru III. Darius, içinde bulunduğumuz dönemde 

sırasıyla Viyana kuvvetleri ve kuşatmada mağlup olan Osmanlı kuvvetleri ile eşleştirilmiştir. 

Aynı zamanda sanatçının eserlerinde kullanılan figürlerin 16. yüzyıl modasına uygun giysiler 

giydiği görülmektedir. Bu durumda eserde sadece İssos Muharebesi'nin yer almadığı, 

sanatçının Türkler ile batı toplumları arasındaki savaşı da yansıttığı sonucuna 

varılabilmektedir. İncelenen resimlerde tabanca olmamasına rağmen Tintoretto, Parma'nın II. 

Tabanca formunu ilk kez Federico Gonzaga'nın kuşatması üzerine yaptığı çalışmada 

kullanmıştır.  

Rönesans’a ev sahipliği yapmış olan İtalya’da savaş olgusunun, çalışma kapsamında 

incelenmiş resimlerde genellikle kahramanlık öyküsü olarak ele alındığı gözlemlenmiştir. 

Çoğunlukla propaganda amacı ile ele alınmış eserler sarayların duvarlarını süslemiş ve kimi 

zaman özel siparişler doğrultusunda önemli kişiler için tuvaller veya paneller üzerine de 

uygulanmıştır. 
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“HİTLER OYUNCAĞIMI ÇALDI” ROMANINDA ÇOCUK VE GÖÇ 

CHILD AND MIGRATION IN “WHEN HITLER STOLE PINK RABBIT” 

Arş. Gör. Bilge GÜLMEZ 

Alman Dili Eğitimi ABD 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan   

ÖZET 

14 Haziran 1923 Berlin doğumlu yazar Judith Kerr’in babası tiyatro eleştirmeni ve sosyalist parti 

yanlısı olmasının dışında bir Yahudi’ydi. 1933’te Hitlerin Almanya’da yönetime gelmesiyle yazar 

ailesiyle ilk olarak İsviçre’ye kaçmıştır. İsviçre onlar için başlayan kaçış serüveninde sadece ara 

istasyondu. Sonrasında 1934’te birçok Alman göçmenin de yaşadığı Paris’e gittiler.  Yazarın roman 

üçlemesinin ilki 1971’de yazdığı “Hitler Oyuncağımı Çaldı” ve sonrasında 1975 yılında “Barış Gelene 

Dek”, 1979'da ise “Bir Aile Buluşması”nda Hitler faşizminden kaçan ailesinin yaşadıklarını sürgün 

yıllarını anlattı. “Hitler oyuncağımı çaldı” adlı romanın tematik olarak daha önce çalışılmamış olması 

çalışmamızın özgün yanını oluşturmaktadır.  

Çalışmamızın odak konusu olan “Hitler oyuncağımı çaldı” adlı roman, özellikle göçün günümüzde 

çok tartışılır sosyolojik ve siyasal konu olduğu düşünülünce, Alman edebiyatı açısından incelenmesi 

ve günümüz sorunlarına ışık tutması beklenmektedir. Nitekim göçün savaş ve faşizm sonucu en fazla 

çocukları etkilediğini bu romanda daha iyi görebilmekteyiz. Göç, yetişkinler ile birlikte çocukların 

geleceklerini ve kimliklerini değiştirmekte ve onları çok farklı ruhsal bir birey haline getirmektedir. 

Çalışmamız içerik analizi kullanılarak yapılmış olup, Hitler’in aileleri göçe zorlayan politikaları 

nedeniyle çocuklar üzerinden derin etki bıraktığını ortaya koymaktadır. Romanda Yahudi bir göçmen 

çocuk olarak Anna’nın yaşadığı duygu karmaşası, psikolojisindeki, hayat düzenindeki etkisi net bir 

şekilde görülmektedir. Anna, abisi Max, annesi ve babası ile Yahudi oldukları için Hitlerin yönetime 

gelmesi ile Almanya’dan kaçmak zorunda kalmıştır.  

Anna evlerini, vatanını terk ederken geride bıraktıkları için çok üzgündür. Nazilerin evlerine girip tüm 

eşyalarına el koyduklarını öğrendiğinde özellikle pembe renkli tavşan oyuncağı çalındığı için 

Almanya’ya tekrar dönmek istemez. Yazar, bu otobiyografik romanında bizlere o günlerde neler 

hissettiklerini, yaşadıklarını tüm gerçekliğiyle çocuk gözüyle anlatmaktadır. Romanda sıkılıkla 

çocuklar “Göçmen” kelimesine anlam yüklemeye çalışmakta, iyi mi kötü mü karar verememektedirler. 

Göç ettikleri ülkeye, şehire, orada yaşadıkları evlere, çevreye, okula karşı hep göçmen gözüyle 

bakmakta ve hep öteki olmaktadırlar.   

 

Anahtar Kelimeler: “Hitler Oyuncağımı Çaldı”, Göç, Çocuk, Alman Edebiyatı, Savaş, Sürgün 
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ABSTRACT 

Born on June 14, 1923 in Berlin, the author Judith Kerr's father was Jewish, apart from being a theater 

critic and pro-socialist party. In 1933, when Hitler came to power in Germany, the author first fled to 

Switzerland with his family. Switzerland was only a way station in their escape. Then, in 1934, they 

went to Paris, where many German immigrants lived. The first of the author's trilogy of novels, "When 

Hitler stole pink rabbit" written in 1971, followed by " The Other Way Round " in 1975, and " A 

Small Person Far Away" in 1979, told the experiences of her family who escaped from Hitler's fascism 

during the years of exile. The fact that the novel "When Hitler stole pink rabbit" has not been studied 

thematically before constitutes the original aspect of our study. 

The novel "When Hitler stole pink rabbit", which is the focus of our study, is expected to be examined 

in terms of German literature and to shed light on today's problems, especially considering that 

immigration is a very controversial sociological and political issue today. As a matter of fact, we can 

see better in this novel that immigration affects children the most as a result of war and fascism. 

Migration changes the future and identities of adults and children and makes them very different 

individuals spiritually. Our study was conducted using content analysis and reveals that Hitler had a 

deep impact on children due to his policies that forced families to migrate. In the novel, as a Jewish 

immigrant child, Anna's emotional turmoil and its effect on her psychology and life order are clearly 

seen. Anna, her older brother Max, and her parents were Jewish and had to flee Germany when Hitler 

came to power. 

This autobiographic novel tells us that Anna is very upset that they left their home behind when they 

left their homeland. When she finds out that the Nazis broke into her house and confiscated all her 

belongings, she doesn't want to go back to Germany, especially because her pink rabbit toy was stolen. 

In this autobiographical novel, the author tells us what she felt and experienced in those days, with all 

the truth from the eyes of a child. In the novel, children often try to give meaning to the word 

"Immigrant" and cannot decide whether it is good or bad. They always look at the country they 

migrated to, the city, the houses they live in, the environment, the school with the eyes of an 

immigrant and are always the “other”. 

 

Keywords: “When Hitler stole pink rabbit”, Migration, Child, German Literature, War, Exile 
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ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLERĠN ESASI, ĠSLAM HUKUKUNA GÖRE SAVAġ 

MIDIR? MAKASID TEORĠSĠ BAĞLAMINDA BĠR ĠNCELEME 

IS WAR THE BASIS OF INTERNATIONAL RELATIONS ACCORDING TO ISLAMIC 

LAW? A REVIEW IN THE CONTEXT OF MAQĀSID AL-SHARIA THEORY 

Dr. Öğr. Üyesi Eren GÜNDÜZ 

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı,  

0000-0003-0880-5623 

ÖZET 

Uluslararası ilişkilerin esası, İslam hukukuna göre savaş mıdır? Cihad, İslam toplumu ile Müslüman 

olmayanlar arasında daimi harp durumu mudur? Günümüz İslam ülkelerinin ve Müslüman azınlıkların 

gayr-i Müslim toplumlarla ilişkilerinin geleceği açısından kritik öneme sahip bu sorulara verilen farklı 

cevaplar, zihin karışıklığına ve Müslümanlara karşı güvensizliğe neden olmaktadır. Bilindiği üzere 

modern döneme kadar Müslümanların düşünce ve pratiklerini belirlemiş bulunan klasik fıkıh 

düşüncesindeki hâkim öğretide dârülharp ile ilişkilerin esası savaştır. İslam’ın bildirisini insanlara 

ulaştırmak, bunun önündeki manileri ortadan kaldırmak, Müslüman olmayı reddeden ülkeleri 

dârülislâm’a itaatin tezahürü olan zimmet anlaşmasına mecbur etmek anlamındaki cihat, bu telakkiye 

göre li-gayrihî hasen olan bir farz-ı kifâyedir. İslam dünyasının Batı karşısında kesin bir mağlubiyet 

içinde olduğu modern dönemde öne çıkan diğer görüşe göre ise, esas olan barıştır. Klasik görüşün 

sürdürülmesi, realist savaş teorisini meşrulaştırarak bugünün egemen güçlerine, potansiyel bir tehdit 

olarak görülen İslam dünyasına müdahale gerekçesi sunmaktadır. Diğer görüşün savunulması ise, hem 

ikna edici olmamakta hem de etik bir sorun ihtiva etmektedir. Bu bildirinin amacı, Müslümanların 

düşünce biçimlerini asırlar boyunca şekillendirmiş olan fıkıh mezheplerine nazaran gelişimini çok 

daha geç bir dönemde tamamlamış olan makāsıdü’ş-şerîa teorisinin bu problem açısından önemine 

dikkat çekmektir. Bu teori açısından bakıldığında İslam’ın görüşü ne daimi savaş ne de daimi barıştır. 

Esas olan; din, can, nesil, mal ve akıl gibi temel değerlerin himayesidir. Bu amaçla haklı savaşa ve 

barışa karar verecek olan da meşru siyasi otoritedir.   

 

Anahtar Kelimeler: İslam hukuku, Cihad, Dârülharp, Haklı savaş, Makāsıdü’ş-şerîa. 
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ABSCTRACT 

Is war the basis of international relations according to Islamic law? Is jihad a permanent state of war 

between the Islamic community and non-Muslims? Different answers to these questions, which are 

critical for the future of today's Islamic countries and Muslim minorities' relations with non-Muslim 

societies, cause confusion and distrust towards Muslims. As it is known, the basis of relations with dār 

al-harp in the dominant doctrine in classical fiqh thought, which determined the beliefs and practices 

of Muslims until the modern period, is war. According to this view Jihad means conveying the 

message of Islam to people, removing the obstacles to it, and forcing the countries that refuse to 

become Muslims to the dhimma agreement, which is the manifestation of obedience to dār al-Islam, is 

a fard al-kifāyāh, which is ligayrihī hasan. According to another view that came to the fore in the 

modern era, when the Islamic world was in a decisive defeat against the West, peace is essential. The 

continuation of the classical view legitimizes the realist theory of war and justifies today's dominant 

powers to intervene toward the Islamic world, which is seen as a potential threat. The defense of the 

other view, on the other hand, is not convincing and contains an ethical problem. This paper aims to 

draw attention to the importance of the theory of maqāsid al-shari'a, which completed its development 

much later than the fiqh sects that shaped the way of thinking of Muslims for centuries, in terms of this 

problem. From the point of view of this theory, the view of Islam is neither permanent war nor 

permanent peace. The truth is, it protects fundamental values such as religion, life, generation, 

property, and mind. For this purpose, it is the legitimate political authority that will decide on just war 

and peace. 

Keywords: Islamic law, Jihād, Dār al-harp, Just war, Maqāsid al-shari'a 
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FOTOĞRAF SANATINDA SAVAġIN DEĞĠġEN TEMSĠLĠ 

THE CHANGING REPRESANTATION OF WAR IN THE ART OF PHOTOGRAPHY 

 

Öğr. Gör. Ahmet Sait YILDIZ 

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü 

 

ÖZET 

Fotoğraf sanatının teknik açıdan nesnesine bağlı bir disiplin olması sebebiyle “gerçeğe en 

yakın olanı” sunma yetisi, bu sanat dalının diğer disiplinlerden farklı bir konumda yer 

almasına sebep olmuştur. Özellikle toplumsal olaylarda ve büyük tarihsel adımlarda gerçeği 

belgeleme niteliğine sahip olan fotoğraf sanatı, ortaya çıkışından çeyrek asır sonra savaş 

fotoğrafçılığı alanı ile bizlere cephe hattının ardını görme imkânı sunmaktadır. 1855 yılında 

Kırım Savaşının fotoğraflanmasıyla başlayan bu süreç, o döneme kadar hayal gücü ve tanık 

ifadeleri ile üretilen imgeler yerine, çarpıcı bir biçimde savaş gerçeği ile yüzleşmemizi 

sağlamıştır.  

İnsanlığın gerçeği arama ve gerçeği sunma arayışında, fotoğraf sanatı ortaya çıktığı ilk andan 

itibaren teknik gelişmelere bağlı olarak, her dönem ilk tercih olmuştur. Özellikle teknik 

gelişmeler ışığında küçülen fotoğraf makinaları sayesinde, cephelerden gelen fotoğraflar, 

savaşın gerçek yüzünü en çarpıcı biçimde sunulmasına olanak sağlamıştır. Gelişen 

teknolojinin yanı sıra değişen algılarımız ve sosyo-kültürel etkenler ile farklılaşan bakış 

açımız, anlatı dilimizde her dönem yenilikler oluşmasına sebep olmaktadır.  Hem fotoğraf 

makinesi hem de fotoğrafçı bağlamında savaş alanının temsili dönem içerisinde farklılık 

göstermiştir. Kimi zaman savaşı tanımlayacak kareler ölü bir beden iken, kimi zaman da 

atılan bombalar nedeniyle harabeye dönen evde bir kanlı kıyafet olmuştur. Fotoğrafçının 

üslubu ile olaya, mekâna ve insanlara bakış açısı, çatışma alanında yaşanan kaosun çok farklı 

biçimde sunulabileceğini göstermektedir.   

Fotoğraf disiplini içerisinde yaşanan pek çok dramatik olay belgesel, tanıtım ve sanatsal 

(kurgusal-kavramsal) fotoğraf bakış açısı ile sunulmaktadır. Bu çalışma fotoğraf sanatında 

savaşın temsilinin, dönem içerisindeki değişimini incelemeyi amaçlamıştır.  Bu kapsamda 

belgesel, tanıtım ve sanatsal fotoğraf alanlarında savaşın temsili araştırılmış ve bu alanlarda 

üretim yapan en etkin sanatçılar ve üretimleri bağlamında incelenmiştir. Aynı zamanda 

dijitalleşen kültür ekseninde savaşın yeni medyada sunumunda günümüzde gelinen nokta 

ortaya konmuştur.  

Anahtar kelimeler: Savaş, belgesel fotoğraf, savaş fotoğrafı, dijital kültür, yeni medya 
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ABSTRACT 

The art of photography is technically a discipline dependent on its object. For this reason, it 

offers the "closest to reality" and this feature distinguishes the art of photography from other 

disciplines. The art of photography presents the closest to the truth in major social events. 

This feature of the art of photography enabled us to see photographs from the battlefields a 

quarter of a century later. Photographs of the Crimean War, first taken in 1855, enabled us to 

confront a sharper reality than the imagination of the painters and the testimonies of 

witnesses. 

 

 People always seek the truth and seek to present the truth to others. For this reason, with the 

help of technical developments, they preferred photography to present the truth. Thanks to the 

cameras that have become more practical with the developing technology, we can see the 

back of the facade more strikingly. Not only developing technology, but also social and 

cultural changes have changed our view of life. With such developments, both the 

photographer and the art of photography have changed over the years. What we need when 

describing a war is sometimes to see only a dead body and sometimes to see bloody clothes in 

ruins. The photographer can take on a different style while witnessing a war and telling us 

about it. Thanks to the photographer, we can look at things from different perspectives. 

 

This study aimed to examine the change in the representation of war in the art of photography 

during the period. In this context, the representation of war in the fields of documentary, 

promotional and artistic photography has been researched and examined in the context of the 

most influential artists and their productions in these fields. At the same time, the point 

reached today in the presentation of the war in the new media on the axis of digitalized 

culture has been revealed. 

 

We can see many dramatic events experienced with the art of photography from different 

areas. With documentary photography, promotional photography and artistic (fictional and 

conceptual) photography, we can see different representations, especially from battlefields. 

The aim of this study is to show how the representation of war in photography has changed 

over time. In this context, artists and their works in the fields of documentary, promotional 

and artistic photography were examined and how the war was represented was investigated. 

In addition to all these, the presentation of digitalized culture and war in the new media has 

been examined. 

 

Keywords: War, documentary photography, war photography, digital culture, new media 
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GiriĢ 

İnsanlık tarihi var olduğu andan itibaren birbirine hükmetme aruzu ile pek çok çatışma 

içerisinde yer aldığı görülmüştür. Yaşanan her çatışma sayısız ölüye ve acıya sebep olmasına 

rağmen bir sonraki savaşı önleyecek güce sahip olamamıştır. Toplumlar ortak çıkarları adına 

oluşturdukları sivil yapılar ile bloklar oluşturmuş ve farklı görüşteki topluluklar ile 

çatışmalarını sürdürmüşlerdir. Prusyalı General Carl von Clausewitz „a göre savaş politikanın 

başka enstrümanlar ile devamıdır. Savaş özünde sanat ve bilimden farklı olarak toplumsal 

yaşamın bir bölümü olarak kanla çözüme giden bir çatışmadır (Aktaş ve Safran, 2012,246-

247). Politik, ekonomik ve idari pek çok sebeple topluluklar birbirlerine savaş açmaktadır. 

Fakat temelinde sadece ölüm getiren bu çatışmaları ahlaki ve etik açıdan sınırlandırmak ve bir 

gerekçe bulmak tarih boyunda tüm toplumların yaptığı bir davranış olarak kabul görmektedir. 

Haklı savaş gerekçesi ilk olarak Aristoteles tarafından ortaya atılmıştır. Antik Yunan tarihinin 

savaş üzerine kurulu olduğunu ve Antik Yunan kültürünü oluşturan en temel unsurun savaş 

olduğu pek çok tarihçi tarafından bu dönemde belirtilmektedir. Savaşın bu kadar ön planda 

tutulduğu bir kültürde savaşmanın ahlaki ve etik gerekçelerini tanımlayan Aristoteles, doğal 

efendiler olarak gördüğü Yunan toplumunu doğal köleler olarak gördüğü diğer toplumlardan 

ayırmaktadır. Nihai hedefinin savaşın bir sonucu olan barışı tesis etmek ve yararlı 

erdemlerden faydalanmak için boş vakit yaratmak olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla doğal 

efendiler kendilerine hâkim olma, kendilerini kontrol etme ve cesaretli olmak gibi niteliklere 

sahiptirler. Bu erdemleri geliştirebilmek için gerekli olan boş vakitleri hükmederek elde 

edebileceklerinden haklı gerekçelere doğuştan sahiptirler. (Çaksu, 2011,57-59) Sonraki 

dönemlerde Haklı savaş tanımı ile belirli amaçlar doğrultusunda kuvvet kullanmanın 

sınırlarını belirleyen bir dizi pratik gelenek olarak kabul edilmektedir. 

Tarih sahnesi gözden geçirildiğinde gücü elinde bulunduran her toplum kendi haklı 

gerekçesini oluşturarak hükmetme yoluna gitmiştir. Çalışma içerisinde savaşın haklılığı ve 

savaşta haklılık ilkelerinin fotoğraf sanatı ve örnekleri üzerinden okuması yapılmaktadır.  
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FOTOĞRAF SANATINDA SAVAġIN DEĞĠġEN TEMSĠLĠ 

 

1. SavaĢ Fotoğrafı Tarihi 

Savaş fotoğrafçılığının ilk yıllarında fotoğrafçılar fotoğraf makinalarının ağır ve hantal yapısı, 

fotografik çekim ve baskı tekniğinin henüz çok yavaş olması gibi nedenlerle, hareketli anları 

yakalayamamış, onun yerine genelde geri planda cephe gerisindeki askerleri veya çatışma 

sonrası savaşılan alanların fotoğraflarını çekmek durumunda kalmışlardır. Teknolojinin 

ilerlemesi ve pozlandırma süresinin kısalması ile daha çok çatışma anını ve savaşı yansıtan 

fotoğraflar çekilebilir olmuştur. 

1.1.KIRIM SAVAġI: ROGER FENTON (1853-1856) 

Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya arasında geçen, İngiltere‟nin de Osmanlı‟nın yanında yer 

aldığı bu savaşa, asıl mesleği avukatlık olan İngiliz Roger Fenton, sarap taşımakta kullanılan 

bir at arabasından bozma karanlıkodası ile fotoğrafçı olarak katılmıştır.  Islak kolodyon 

tekniği gibi saniyelerce süren pozlama süresi, anında banyo ve basılma işlemlerinin yapılması 

gerekmesi gibi teknik unsurların yanı sıra İngiliz hükümetinden sivil halkı ürkütmeyecek ve 

savaşa katılma kararına dair kamuoyu görüşünü sarsmaması gerektiği ve bu yaklaşım 

çerçevesinde cephe gerisinde askerleri, yemeklerini yerken veya sohbet ederken 360 adet 

fotoğraf çekmiştir.    

Fenton‟un fotoğrafları her ne kadar çatışmaları ve savaşın gerçekliğini yansıtmasa da 

fotografik yöntemlerle elde edilmiş ilk savaş görsel belleğinin oluşmasını sağladığından, 

fotoğraf tarihindeki yeri ve önemi çok büyüktür. Aynı zamanda bu savaş sırasında çekilen 

fotoğraflar henüz baskı teknolojisinin fotoğraf baskısına el vermemesi nedeniyle ancak 

çizimlere yol gösterici olarak veya gravür baskı yöntemi ile basılabilmiştir.  

    
Roger Fenton, Kırım Savaşı, 1853-1856 (https://www.macleans.ca/culture/arts/a-picture-paints-a-thousand-lies-

on-truth-and-war-photography/) 

Roger Fenton‟un savaş sırasında koleraya yakalanıp dönüşü sonrası James Robertson ve 

Felice Beato da Kırım Savaşı‟nda fotoğraf çekmiştir.  

1.2. AMERĠKAN ĠÇ SAVAġI (1861-1865) 

Portre fotoğrafçısı Matthew Brady savaşı kendisi finanse ederek fotoğraflamış, çektiği 

fotoğraflarda da savaşın gerek ölmüş asker bedenleri ile gerekse cephe gerisinde askerler 

üzerindeki yıkıcı etkisini yansıtan fotoğraflar çekmiştir. Savaş sonrası hedeflediği gibi 

fotoğrafları satarak gelir elde edememiş olsa da, savaşın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar 

çekilmesi anlamında bir ilk olarak savaş fotoğrafı tarihinde önemli bir yer edinmiştir.  
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Matthew Brady, Amerikan İç Savaşı 1861-1865 

 

Matthew Brady‟nin yanısıra Alexander Gardner ve Timothy O‟Sullivan bu savaşta 

fotoğraf çeken diğer fotoğrafçılardandır.  

1.3. I. DÜNYA SAVAġI (1914-1918) 

İttifak ve İtilaf devletleri tarafından görevlendirilen az sayıda fotoğrafçının fotoğraf 

çekmesine izin verildiği savaştan günümüze çok az sayıda fotoğraf gelmiştir.   

     
Ernst Friedrich‟in “Krieg dem Kriege” (War Against War/Savaşa Karşı Savaş) adlı kitabından 

(http://davidmhart.com/liberty/WarPeace/Books/Friedrich/index.html) 

Savaş sonrası vicdani retçi Ernst Friedrich‟in “Krieg dem Kriege” (War Against War/Savaşa 

Karşı Savaş) adlı kitabı basılmış, savaşta parçalanmış yüzlerin fotoğraflarından oluşan kitabın 

satışı engellenmiş ancak buna rağmen savaşın insanlık üzerindeki kalıcı etkisi gözler önüne 

serilmiştir.  

1.4. II. DÜNYA SAVAġI (1939-1945) 

Savaşa katılan İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, ABD, Çin, Almanya, İtalya ve Japonya gibi 

ülkelerin yanı sıra pek çok ajansın, gazetenin ve derginin fotoğrafçı göndererek fotoğraf 

çekilen bir savaş olmuştur. İnsanlık tarihinin en kanlı ve özellikle Almanya tarafından 

propaganda amacıyla fotoğrafın en çok kullanıldığı ve sansür mekanizmasının da en çok 

kullanıldığı savaştır.  
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Life dergisinin 14 Mayıs 1945 sayılı Robert Capa fotoğraflarından oluşan sayısı (https://www.slightly-

out-of-focus.com/product-page/robert-capa) 

Savaşın her cephesi çok yıkıcı ve aynı oranda da fotografik olmuştur. Almanya kontrolündeki 

çalışma kampları ve finaldeki atom bombasının patlama fotoğrafı belleklerden silinmeyen ve 

silinmeyecek görüntülerdir. Bu savaşın fotoğraflar anlamında zengin olmasında 1936 yılında 

yayın hayatına başlayan Life dergisinin payı çok büyüktür. Margaret Bourke White, Robert 

Capa gibi dönemin en önemli fotoğrafçılarını bünyesine katan dergi, büyük başarı 

kazanmıştır.    

1.5. VĠETNAM SAVAġI (1955-1975) 

Kuzey Vietnam ve yanında yer alan Çin, Sovyetler Birliği ile Güney Vietnam ve yanında yer 

alan ABD arasında geçen savaşta fotoğraf tarihine damga vuran ve ikon haline gelen 

fotoğraflar çekilmiştir. Bunlardan bazıları Nick Ut‟un Napalm bombasından kaçan 

Vietnamlıları gösterdiği fotoğrafı ve Eddie Adams‟ın bir Vietnamlı tutuklunun infaz anını 

gösteren fotoğrafını örnek olarak vermek mümkündür. 

 

   
Nick Ut, Napalm girl (Napalm Kızı), 1972 

  Eddie Adams, Saigon Execution (Saygon İnfazı), 1968  

 

Özellikle Amerikan kamuoyunun Vietnam‟da haklı nedenlerle müdahale yaptığı düşüncesi, 

çekilen fotoğraflar neticesinde değişmiştir. Ronald L. Haeberle‟nin My Lai katliamında 

çekmiş olduğu fotoğrafların yayınlanması ile tepki oluşmuş, Vietnam Savaşı karşıtı görüşün 

yaygınlaşmasını sağlamıştır.  Robert Capa, Larry Burrows gibi pek çok fotoğrafçı bu savaşta 

hayatını kaybetmiştir. Amerikalı askerlerin cephe dönüşü yaşadıkları pek çok sinema filmine 

de konu edilmiştir.  
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1.6. KÖRFEZ SAVAġI (1990-1991) 

1990 yılında Irak‟ın Kuveyt‟i işgal etmesi sonrasında ABD, İngiltere, Fransa gibi 28 ülkenin 

de dahil olduğu çok uluslu bir savaştır. Amerika Vietnam Savaşı‟nda fotoğrafın 

kamuoyundaki desteği kaybedilebileceği düşüncesi ile çok sıkı sansür uygulamış, sadece 

Basın Bürosu tarafından görüntüler servis edilmiştir.  

  
Televizyon ekranından gece görüşlü kamera aracılığı ile savaştan bir görüntü, 

(https://90larmuzesi.wordpress.com/2010/11/22/korfez-savasi/) 

Yanan petrol kuyularının bir görüntüsü, (https://www.haberturk.com/i-korfez-savasi-ne-zaman-basladi-

nedenleri-ve-sonuclari-hbrt-2871413) 

Gece görüşlü kameranın yeşil ekranından sadece ışık yağmurlarının görüntüsü ve yanan 

petrol kuyuları ve sonrasında çevre felaketine dair görüntüler paylaşılmıştır. Bu savaş 

özellikle fotoğraftan ziyade televizyondan canlı yayınlarla takip edilebilen ilk savaş olma 

özelliğini de göstermiştir.   

1.7. IRAK SAVAġI (2003-2011) 

ABD önde olmak üzere Koalisyon Güçleri‟ni oluşturan ülkeler ile Irak arasında, Irak‟ın 

elinde kimyasal silah bulundurduğu gerekçesi ile başlamıştır.  Gazetecilerin ve fotoğrafçıların 

kontollü bir şekilde çekim yapılması amacıyla bu savaşta ilk kez Embedded yani iliştirilmiş 

gazetecilik kavramının ilk kez kullanılmıştır. Amerika 500 gazetecinin askeri birliklerle 

birlikte yaşayarak ve hareket ederek savaşı ve gelişmeleri izlemesine karar vermiş ve bu 

anlamda bir ilki gerçekleştirmiştir. Yapılan sözleşme ile gazetecilerin ve fotoğrafçıların hangi 

koşullar altında çekim yapabileceği net çizgilerle çizilmiş, askeri kontrol dışında çekim 

yapılmasının önü bu şekilde tamamen kesilmiştir. Bu anlamda gazetecilik yapan Cüneyt 

Özdemir ve fotomuhabirlik yapan Murad Sezer bu koşullarda görevlerini yapabilen kişilerden 

sadece bir kaçıdır.  

        
Irak Savaşı- II.Körfez Savaşı (2003-2011), Kargo şirketi çalışanı Tami Sicillio‟nun yurttaş fotomuahbir olarak 

çekmiş olduğu fotoğraf 

Ebu Garib Cezaevinde askerler tarafından çekilmiş olan fotoğraflardan Zihinsel engelli “Bok çocuk” (Shit boy) 

kod adlı mahkum, 2003 
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Dijital fotoğraf makinalarının yaygınlaşması, cep telefonlarının da fotoğraf çekebilme 

özellikleri kazanması ile yurttaş fotomuhabirlik kavramının karşımıza çıktığı ilk savaş olma 

özelliğini de göstermektedir. Aynı zamanda da Ebu Garib Cezaevinde görev yapan Amerikalı 

askerlerin tutuklulara yaptıkları işkenceleri, cinsel ve dinsel aşağılamalarını fotoğraflamaları, 

savaştan geriye kalan fotoğraflardan olmuştur.    

 

2. FOTOĞRAF SANATINDA SAVAġIN TEMSĠLĠ  

a. BELGESEL FOTOĞRAF ALANINDA 

i. GĠLLES PERESS 

1946 yılında Paris‟te dünyaya gelen fotoğrafçı, hayatının büyük bölümünde doğduğu ve 

büyüdüğü şehrin etkisi altında kaldığı görülmektedir. Paris‟in entelektüel havası Peress‟i 

etkilemiş, eğitimini siyaset bilimi ve felsefe üzerine tamamlamıştır. Fakat 1960‟larda 

Avrupa‟nın pek çok bölümünde yaşanan kaos ve Paris‟in o dönemki politik çatışmaları 

Peress‟i yeni arayışlara ittiği düşünülmektedir. Entelektüel çevrenin sözleri ile dış dünyadaki 

olayların birbirinden farklı olduğunu görmek, Peress‟i gerçeği aktaran en güçlü araç olan 

fotoğrafa yönlendirmiştir. Özellikle 1970 başlarında Avrupa‟nın doğusundan batısına, 

güneyinden kuzeyine pek çok farklı dinamik işlemektedir. Özellikle endüstri alanında işçi 

ihtiyacı ile başlayan göç dalgalarını fotoğraflayan sanatçı sonrasında İrlanda‟da yaşanan 

çatışmaları fotoğraflamıştır. Sözden ziyade fotoğrafla gerçeği bulmayı ve fotoğraflamayı 

amaçlayan Peress, çalışmalarını Avrupa ile sınırlı tutmamıştır. Sonraki dönemlerde Lübnan, 

Filistin, İran, Balkanlar, Ruanda, ABD, Afganistan ve Irak‟ta çalışmalarını sürdüren sanatçı, 

gittiği her bölgede farklı üslubu ile dikkat çekmektedir. 

Kariyerinde pek çok ülkede farklı konuları ele alan fotoğrafları ile tanınan Peress, dış 

dünyadaki olaylara her zaman şüpheci bakmaktadır. Yaşanan olayları dinlemek yerine o 

bölgede araştırmacı olmayı ve gerçeği kendi üslubuyla fotoğraflamayı amaçlamaktadır. 

Özellikle siyaset bilimi eğitimi sırasında yaptığı okumalar onu politik dil ile tanıştırmıştır. 

Fransız entelektüeli politiktir ve sokakta olan ile tamamen zıttır. Bu karşıtlık onu Fransız 

köyündeki işçi grevine götürmüş ve işçi hareketleri ile tanışmasına sebep olmuştur. İlk 

fotoğraflarını bu grev esnasında çeken Peress göçmen işçileri fotoğraflamaya karar vermiştir. 

1950‟lerden itibaren Avrupa‟nın ucuz iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere İtalya, İspanya, 

Yugoslavya ve Yunanistan ile başlayan sonrasında Portekiz ve Türkiye ile devam eden iş 

gücü anlaşmaları Avrupa‟nın dinamiklerini değiştiren temel olaylardır. İlk bakışta olumlu 

görünen bu hareket irdelendiğinde sosyal ve kültürel pek çok krize sebep olduğu 

görülmektedir. “Konuk işçi” Gastarbeiter
1
 olarak adlandırılan göçmenler sonrasında “yabancı 

işçi” olarak adlandırılmakta ve toplumsal pek çok değişimin zeminini oluşturmaktadır. Tam 

bu noktada Avrupa‟da yaşanan değişimleri fark eden ve fotoğraflamayı amaçlayan Peress, 

özellikle Türk işçi göçünü fotoğraflamıştır. Zamanla konuk olan fakat sonrasında “Göçmen 

Kökenli İnsan” (Menschen mir Migrationshintergrund) ismini alan göçmenler Avrupa‟nın 

kültürel değişiminde önemli rol oynamıştır. Peress ise bu tarihi anı fotoğraflayarak ilk 

belgesel projelerinden birine imza atmıştır. 

                                                       
1 Gastarbeiter İktisadi bir terim olarak ortaya çıkan ve anlamı konuş işçi olan Almanca sözcük. 
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Gilles Peress, Türk Göçmen İşçiler. Berlin / Almanya, 1973 

Politik çalkantılarla geçen bu dönemde Kuzey İrlanda‟da yaşanan iç çatışmaları 

fotoğraflamak üzere bu bölgeye yolculuk yapan Peress, Kanlı Pazar olayı esnasında çatışma 

öncesi çektiği fotoğraflar ile Avrupa ve dünya basınında büyük ses getirmiştir. Göstericiler 

arasında politik olandan bağımsız bir üslup ile fotoğraflar üreten sanatçı, sonraki süreçte 20 

yıl süren Kuzey İrlanda serüvenini kitap haline getirmiştir. 

 
Gilles Peress, Kanlı Pazar. Bogside / Kuzey İrlanda, 1972 

 

1970‟lerde başladığı fotoğraf serüveni 1972 yılında Magnum fotoğraf ajansına katılmasıyla 

farklı bir boyuta taşınmıştır. Uluslararası projeler üzerine çalışmalar yapan Peress, ilk fotoğraf 

kitabı olan Telex Iran‟ı 1984 yılında tamamlamıştır. İran devriminin toplum üzerindeki 

etkisini, sosyal peyzajı ve çatışmaları fotoğraflayan sanatçı, önceki projelerinde olduğu gibi 

üslubunu koruduğu görülmektedir. Kompozisyonundaki serbestlik göçmen işçiler, Kanlı 

Pazar ve Tebriz meydanında yapılan gösterilen esnasında çektiği fotoğraflarda görülmektedir. 

(Orhan, S, 2011:180) 

Page 168



                                                                                                                        

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES     
29-30 October 2021 / Ankara, TURKEY  / Institute of Strategic Thinking 

  

 
 

 
Gilles Peress, Ayetullah Kazım Şeriatmadari lehine gösteriler. Tebriz / İran 1980 

Peress 20. yüzyılın dur durak bilmeyen kaosları sürerken yönünü bu defa Bosna‟ya 

çevirmektedir. Elveda Bosna adlı kitabında artık serbest kompozisyonlar ve yüksek kontrastlı 

kareler yerine savaşın rahatsız edici izleri görülmektedir. 1992-1995 yılları arasında 

Avrupa‟nın yanı başında yaşanan bu vahşet tüm insanlığı olduğu gibi Peress‟i de 

etkilemektedir. 1994 yılında yayınladığı Elveda Bosna kitabında:  

“İşte tarihin laneti başlıyor, artık o kadar kişisel olmayan bir hastalık. Ne de olsa çok 

Avrupai bir hastalık olabilir, iki ucu da keskin: Hatırlarsanız lanetlisiniz, yeniden yaşamaya, 

babalarınızın görüntülerini yeniden canlandırmaya mahkûmsunuz; hatırlamazsanız da 

lanetlenirsiniz, onların ikiyüzlülüğünü tekrarlamaya mahkûm olursunuz.” (“Farewell to 

Bosnia”, 1993) 

Sözleri ile savaşın iç karartıcı yüzünü sadece fotoğraf kareleri ile değil sözcüklerle de 

yansıtmayı amaçlamıştır. Entelektüel yapısı onu fotoğrafları ile ilişkilendirdiği yazıları ile de 

farklı kılmaktadır. Aynı projede annesine yazdığı mektuptan da bölümler ekleyen sanatçının 

kalemi en az fotoğrafları kadar çarpıcıdır. Fakat Peress her zaman fotoğrafları ile ön plana 

çıkmak istediği görülmektedir.  Politik olan dilden uzak, kadrajında yer alan konusu kadar net 

fotoğraflar üretmektedir.  
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Gilles Peress, Elveda Bosna. Saraybosna / Bosna Hersek, 1993 

Peress‟in Bosna soykırımında çektiği fotoğraflar aynı dönemde çalışan pek çok fotoğrafçıdan 

farklıdır. “Kırık Pencereden Şehir Manzarası” isimli fotoğraf sanatçının önceki serbest ve 

yoğu kompozisyonlarından farklı şekilde bizlere sunulmuştur. Kurşun ile hasar almış bir 

pencerenin ardından iki gökdeleni görmek aslında sanatçının gözünden Bosna‟yı görmekle 

aynı olduğu düşünülmektedir. Aynı topraklarda farklı dinlere mensup grupların arasındaki 

çatışmayı kendine has üslupla sunmaktadır. 

1994 yılında bu sefer farklı bir coğrafyada Ruanda‟da yaşanan soykırımı fotoğraflayan sanatçı 

kitabının bir bölümünde "Bu suçun büyüklüğü hayal gücümüzün ötesinde ve sadece Batı'nın 

inanılmaz kayıtsızlığı tarafından aşılabilir" (“The Silence”, 1994) sözleri ile ifade etmektedir. 

Önceki fotoğraflarında yer alan serbest kompozisyon, yüksek kontrastlı siluet fotoğrafları ve 

kalabalık kadrajlar, Ruanda‟da yerini katledilen mültecilerden geriye kalan iskelet ve 

kıyafetler ile ilkel savaş aletlerinin yığınları arasında cesetler, kalıntılar ve harabeler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Savaşın en ilkel ve en çarpıcı anlarını fotoğraflayan sanatçı politik 

tavrını sürdürmekte ve batının kayıtsızlığına vurgu yapmaktadır. 

Politik dilin ve medyanın manipülasyon becerilerinin farkında olan Peress, meslek hayatı 

boyunca asi tavrını sürdürmüştür. Olayları öncelikle bir gözlemci olarak izleyen ve sonrasında 

bir tavır alan sanatçı üretimlerini mekânı ve insanları iyi tanıdıktan sonra yapmaktadır. Tüm 

fotoğrafları incelendiğinde Peress‟in foto-muhabirlikten ziyade olayları inceleyen ve 

anlamaya çalışan bir birey olduğu görülmektedir. Kendine has üslubundan ödün vermeyen 

sanatçı tüm meslek hayatı boyunca karmaşık kompozisyonları olduğu gerekçesiyle 

eleştirilmiş ve pek çok önemli editör ile sorun yaşamıştır. Fakat bu durumu kendisi “Artık 'iyi 

fotoğraf' umurumda değil, tarih için kanıt topluyorum"
2
 cümlesi ile kısa ve net bir şekilde 

cevaplamıştır. Onun için fotoğraf çekmek belirli kuralların ardında üretim yapmaktan ziyade, 

ilgi duyduğu bir olayı izlemek ve tarafsız bir gözle belgelemektir.  

 

 

 

 

 

                                                       
2 https://www.magnumphotos.com/photographer/gilles-peress/ 
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ii. JAMES NACHTWEY (1948-) 

 

"Ben tanıktım ve bu fotoğraflar benim tanıklığım. Belgelediğim olaylar unutulmamalı ve 

tekrarlanmamalıdır."
3
 

1948 yılında Amerika‟da dünyaya gelen sanatçı, meslektaşı Gilles Peress gibi siyaset bilimi 

üzerine eğitim almıştır. Sonrasında sanat tarihi eğitimi aldıktan sonra kurgu ve haber 

düzenleyici olarak çalışma hayatına başlamıştır. Bir dönem kamyon şoförlüğü de yapan 

Nachtwey, 1976 yılında yerel bir gazetede fotoğrafçı olarak meslek hayatına başlamıştır. 

Özellikle röportajlarında fotoğraf alanını seçmesinin temel sebebinin savaş fotoğrafları 

olduğunu belirtmektedir. Bu meslekte de savaş fotoğrafçılığını seçmesi ise Don McCullin‟ın 

Vietnam fotoğraflarını görmesiyle başladığı düşünülmektedir. Mesleki seçimini yapan 

Nachtwey, yeni projeler üretebilmek adına 1980 yılında New York‟a taşınarak serbest 

fotoğrafçılık yapmıştır. Özellikle 1981 yılında IRA mensuplarının 5 yıllık süreçte Birleşik 

Krallığın gerçekleştirdiği politik ve askeri adımlara karşı protestoların zirvesi olan açlık 

grevini fotoğraflaması kariyeri açısından önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. 

Tıpkı Peress gibi siyaset bilimi üzerine eğitim alması, toplumsal olaylara farklı bir 

perspektiften bakabilmesine olanak sağlamaktadır. 1981 yılında IRA protestoları ile başlayan 

serüveni sonrasında dünyanın farklı noktalarında yaşanan insanlık dramlarını fotoğraflaması 

ile devam etmektedir. 

Kariyeri boyunca farklı coğrafyalardan çatışmaları, ölümleri ve yok oluşu fotoğraflayan 

Nachtwey, tüm bunların aslında kendi öfkesini kontrol altına almak adına yaptığı eylemler 

olarak nitelendirmektedir. Nachtwey‟e göre fotoğraf çekmek savaş karşısında bir duruş 

göstermektedir. Dil, din ve ırk farklılıklarını göz ardı ederek sadece insanı bir tavırla olay 

yerlerine gitmiş ve bu acı manzaraları fotoğraflayarak insanlık tarihine kaydetmeyi 

benimsemiştir. Tanık olmayı ve tüm insanları da bu dramatik olaylara tanık etmek amacını 

taşıyan Nachtwey, 2016 yılında Euronews kanalına verdiği röportajda, savaşı fotoğraflamanın 

bir panzehir olabileceğini“Fotoğraf savaşın gerçek yüzünü gösterir. Benim tecrübeme göre 

savaşın insanlara ve topluma ne yaptığına baktığımızda bunu desteklemek oldukça zor 

olacaktır. Bence fotoğraflar savaşın bir araç olarak kullanılmasına karşı savaşın gerçek 

yüzünü gösterir. Bu hayatta savaşılmasına değer şeyler var. İnsanlar kendilerini savunmak 

zorunda. Ancak aynı zamanda savaşın nelere yol açtığının ve insan için savaşın kaçılmaz 

sonuçlarının farkında olmalıyız. İnsanlar savaşa girmeden önce onun üzerinde çok derin 

düşünülmesi gerekiyor.”
4
bu sözler ile ifade etmektedir.  

Yaşanan bu insanlık dramlarını kendine has üslubuyla fotoğraflaması Nachtwey‟i pek çok 

tartışmanın da odağı haline getirmektedir. Susie Lindfield‟in Acımasız Aydınlık (Lindfield, 

2013, s. 217) eserinde Nachtwey ‟in fotoğraflarını tanımlarken “şiddetin pornografisi” gibi 

sert söylemlerle yorumlamaktadır.  Çünkü Nachtwey‟in fotoğraflarında kusursuz 

kompozisyonlarda sansürsüz bedenleri, ölümü, açlığı, yok oluşu görebiliriz.  Dünyanın 

herhangi bir yerinde sıcak sofrasında gazeteden haberleri okuyan bir bireye, yine dünyanın 

başka bir yerinde açlık ve ölümle mücadele eden başka bir bireyin yaşamına tanık etme 

motivasyonu görülmektedir. Fotoğrafları teknik açıdan incelendiğinde net ve belirgin 

kompozisyonlarda ikili bazen de üçlü geometri kullanmakta, alan derinliğini geniş tutarak 

izleyiciye genel bir okuma yapma fırsatı vermektedir. Fotoğraflarında görülen aktivist tavrı 

teknik açında görülmektedir. Fotoğraflarında geniş alan derinliğinde genel okuma vermesi, 

                                                       
3 http://www.jamesnachtwey.com/ 
4
http://tr.euronews.com/2016/10/21/james-nachtwey-bir-fotograf-savasin-panzehiri-olabilir Son 

erişim:28.10.2021 
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izleyicinin olaya sanki oradaymış gibi bakmasına olanak sağlamaktadır. Bu sebeple dolaylı 

anlatımlardan kaçınan Nachtwey, üzerinde çalıştığı konuyu net bir dille ifade etmektedir. 

Sahada özellikle bir savaş fotoğrafçısının görevlerini   2000 yılında Camera Arts dergisine 

verdiği bir röportajda “Fotoğrafçının görevinin “istatistikleri somutlaştırmak, ideolojik 

meşrulaştırmaya karşı çıkmak, ölümün ve acıların izlerini, savaşı uzaktan izleyenlerin, 

özellikle de kişisel bir tehdit hissetmeyenlerin yüzüne vurmak, dünyaya sesini 

duyuramayanlar için aracılık”
5
 olarak belirtmektedir. 

            
    James Nachtwey, El Salvador, 1984        James Nachtwey, Nikaragua,1984 

 

Nachtwey fotoğraflarının genellikle siyah-beyaz olduğu görülmektedir. Özellikle bu durum 

ile ilgili bir röportajında “Siyah beyaz gerçek değil, soyut. Fakat bunun tam olarak ne anlama 

geldiğini ifade edecek olursam, bu bir çeşit o anda neler olduğu gerçeğinin damıtılması gibi. 

Çünkü renk başlı başına bir fenomen, fiziksel bir duygu. O fotoğrafın öznesi olmaya çalışır. 

Eğer siz onu siyah beyaz içinde soyutlarsanız o, renkle bir rekabete girmeksizin neler 

olduğunun damıtılmış halini size gösterir.” ifadelerini kullanmaktadır.  Gerçeğe tanık etmenin 

en saf halini hedefleyen Nachtwey, pek çok projede siyah beyaz çalışmalar yapsa da bu 

durum içerisinde bazı istisnaları barındırmaktadır. Özellikle savaşların çocuklar üzerindeki 

etkisini daha çarpıcı ifade etmeyi renkli fotoğraflar üreterek tercih ettiği görülmektedir. 1984 

yılında EL Salvador‟da çektiği fotoğrafta, ülkede süren iç savaşta yaralı askerleri almak için 

bir futbol sahasına inen askeri helikopterden korkan ve ağaç arkasına sığınan çocukların 

yaşadığı durumu renkli fotoğraflar ile belgelemeyi tercih etmiştir. Helikopterin oluşturduğu 

duman fırtınası arasında hala çocukluğunu korumaya çalışan üç küçük kızın renkli elbiseleri, 

fotoğrafik olarak temiz ve net bir kompozisyonda karşımıza çıkmaktadır. Kompozisyonlar o 

kadar nettir ki her haliyle insanın suratına bir tokat gibi çarptığı pek çok kişi tarafından ifade 

edilmektedir. Susie Lindfield‟in Acımasız Aydınlık (Lindfield, 2013, s. 218) kitabında, 

“Hüzünlendiğim zamanlarda asla Nachtwey ‟in fotoğraflarına bakmam; aslında en iyi 

günlerimde onları son derece hırpalayıcı buluyorum.” İfadeleriyle bu acı tecrübelere nasıl 

tanıklık ettiğini kitabında belirtmektedir. 

                                                       
5
http://www.johnpaulcaponigro.com/photographers/conversations/james-nachtwey/  -Son erişim:27.03.2017 
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James Nachtwey, Çeçenistan,1996 

1990‟lı yıllarda dünyada süren kaos bu dönemde Nachtwey‟i Asya kıtasına 

yönlendirmektedir. Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından özgürlük mücadelesi veren 

Çeçenya bölgesindeki irili ufaklı milisler, Rus askerlerine karşı gerilla taktikleri ile karşılık 

vermiş 30 Ağustos 1996‟da iki taraf arasında imzalanan Hasav-Yurt Anlaşması‟yla savaş 

sona ermiştir.
6
 Bu dönemde Rus güçlerinin kontrolsüz saldırıları yaklaşık 30,000 sivilin 

hayatını kaybetmesi ile son bulmuştur.  Haftalarca bombalanan bir bölgede karşılaştığı bir 

yetimi fotoğraflayan sanatçı, fotoğraf tarihine kesik kadrajlar ile yeni bir dil oluşturmuştur.  

Daha önceki fotoğraflarında geniş alan derinliği ile genel bakış açısı sunan sanatçı, 

odaklandığı hikâyenin yarım kalmışlığını ve harabeler içindeki durumunu yarım 

kadrajlayarak sunmaktadır. Kullandığı bu yeni üslup fotoğraf tarihi açısından oldukça önemli 

olduğu düşünülmektedir. 

 

b. TANITIM FOTOĞRAFI ALANINDA 

i. OLĠVĠERO TOSCANĠ 

1942 yılında İtalya‟da fotoğrafçı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen ve kendisi de fotoğraf 

eğitimi alan reklam fotoğrafçısı Toscani geleneksel reklam anlayışının çok ötesinde, tüm 

insanlık için çok önemli olan sorunları reklam fotoğraflarında kullanmış olmasıyla dikkat 

çekmektedir. Yoksulluk, ırkçılık, AIDS, savaş, açlık gibi konular en çarpıcı haliyle 

fotoğraflara bakan kişiler üzerinde şok etkisi yaratıcı tarzda kullanılmaktadır. Bu yaklaşımı ve 

bakış açısı ile diğer tanıtım fotoğrafçılarından ayrılan Toscani sosyal konulara ve problemlere 

kışkırtıcı bir şekilde dikkat çekmekte ve onun fotoğrafları aracılığı ile fotoğrafları 

tartışılmanın yanı sıra fotoğrafları görenler üzerinde bir bilinç uyandırmaktadır.  

Yazmış olduğu “Reklam bize sırıtan bir leştir” adlı kitabında alışılagelmiş reklam anlayışına 

karşı suçlamalarını da şöyle sıralamıştır: dev boyutlu paraları boşa harcama, toplumsal 

yararsızlık, yalancılık, akla karşı işlenmiş, çaktırmadan inandırma, saçma ve boş şeylere 

tapındırma, dışlama ve ırkçılık, sivil barışa karşı işlenen, dile karşı işlenen suçlar. (Toscani, 

1996, s. 19-34) 

                                                       
6https://tr.wikipedia.org/wiki/Birinci_%C3%87e%C3%A7en_Sava%C5%9F%C4%B1 
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Toscani reklamı yapılan ürünü çoğu zaman reklam fotoğrafında kullanmadan logosu ile 

yetinerek hedefine ulaşmayı başarmıştır. Onun ele aldığı konular tüm dünyayı ilgilendiren 

global sorunlar olup bölgesel bazda gösterdikleri zaman zaman rahatsız edici zaman zaman da 

ahlaksızca olarak nitelendirilmiş ve eleştirilmiştir. Özellikle din olgusunu ele aldığı 

kampanyaları bu anlamda örnek göstermek mümkündür.  

1982-2000 yılları arasında Benetton giyim markasının reklam kampanyalarını yürütmüş, 

bugün bile akıllarda kalan provokatif yaklaşımıyla ele aldığı konuları en çarpıcı fotoğraflarla 

kullanmıştır. Dönemsel bazda gündemde olan sosyal konulara ve sorunları konu edinmiştir. 

Toscani ile geçen yıllar süresince Benetton için salt tüketimin ötesinde, ele alınan konulara 

dair düşünmeye sevk eden bir marka imajı çizilmiştir.   

2007 yılında Nolita adlı giyim firmasının reklam kampanyası için anoreksiya hastası bir 

kadını kullanmış, “No anorexia-Nolita” yazısı ile Milano Moda Haftası‟nda yayınlanmış, 

özellikle 0 beden algısını yaratan moda dünyası bileşenlerini konuya dair harekete geçmeye 

davet etmiştir. Mankenler arasında hala çok yaygın olan anoreksiya hastalığı ve onların beden 

ölçülerine özenen diğer gençlerde de yayılmasına ve hayatlarını kaybetmelerine neden 

olmakta ve Toscani konuya görsel olarak çarpıcı bir fotoğrafla yaklaşmaktadır.    

Benetton için 1991 Sonbahar/Yaz kampanyası için Körfez Savaşı‟na gönderme yapma 

amacıyla altı yaşındayken fotoğrafçı babası ile gitmiş olduğu askeri mezarlık imgesinden yola 

çıkarak, Fransa‟da Chemin des Dames bölgesindeki mezarlıkta çekim gerçekleştirilmiştir. 

Yeşil çimenlik alan üzerinde beyaz haçlar ve sayısal olarak da çok olması çarpıcı bir şekilde 

sunulmuştur. Toscani: “Sonradan ayırdına vardım ki, bir Davut yıldızı onca Katolik haçın 

arasına girivermiş. Çok kimse bunu fotoğraf hilesiyle eklediğimi sanmış.” (Toscani, 1996, 

s.46) açıklamasını yapmıştır. Ölümü kullanması nedeniyle yoğun bir şekilde eleştirilen 

Toscani bu sefer doğum anını kullanmış ve umut duygusunu yansıtmıştır.  
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1991 Sonbahar/Yaz kampanyası için kullanılan fotoğraflar (http://www.deisidro.com/publicidad/toscani_06.htm) 

ve (https://collections.vam.ac.uk/item/O75940/new-born-baby-giusy-poster-toscani-oliviero/?carousel-

image=2019LJ4831) 

1992 yılı Sonbahar/Yaz kampanyasında kullanılan fotoğrafta siyahi bir kişinin sırtında asılı 

duran silah ve elinde tuttuğu uyluk kemiği dikkat çekmektedir. Faşist olması yönünde gelen 

eleştiriler üzerine Toscani: “Herkes durumu kendine göre yorumluyor. Luciano Benetton için 

ve benim için bu fotoğraf, bir kara derili subayın, Afrika‟daki eski İngiliz sömürge subaylarını 

nasıl tıpatıp taklit edebildiğini gösteriyor.” (Toscani, 1996, s.61) açıklamasını yapmıştır. 

 
1992 yılı Sonbahar/Yaz kampanyasında kullanılan fotoğraf (https://highxtar.com/oliviero-toscani-

benetton-controversy/?lang=en) 

1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı etkisini gösterirken Toscani‟ye gelen bir 

mektup onu derinden etkilemiştir ve kitabında bu mektubu şöyle anlatmaktadır: “Bir sabah, 

kuşatma ve bomba altındaki Saraybosna‟da oturan 22 yaşındaki genç bir kadından, Marina 

Pejic‟den mektup aldım. Şöyle diyordu: “Dikkatimi çekti, ne zaman bir kampanya 

başlatsanız, konu ne olursa olsun, tüm dünya ondan konuşuyor. Niçin bu utanç verici savaşı 

kınayacak bir afiş gerçekleştirmiyorsunuz?” (Toscani, 1996, s.84) Pejic ile iletişime geçen 

Toscana bir ceset kullanmanın ötesinde duygusal olarak kişileri etkileyecek olan hayatını 

kaybetmiş bir askerin ailesine gönderilen eşyalarını Pejic aracılığı ile elde etmiş ve bunları 

kullanmıştır. Afişte eşyaları gönderen babanın mektubuna da yer verilmiştir: “Ben Gojko 

Gagro 1963 yılında Citluk iline bağlı Blatnica‟da doğmuş Marinko Gagro‟nun babası, ölen 

oğlum Marinko‟nun adının ve ondan geriye kalan her şeyin, barış için ve savaşa karşı 

kullanılmasını arzu ediyorum. (Toscani, 1996, s. 85) 

 
1994 yılı Sonbahar/Yaz kampanyasında kullanılan fotoğraf (https://collections.vam.ac.uk/item/O222993/poster-

oliviero-toscani/?carousel-image=2014HD0806) 

Toscani kendisine yönelik eleştirilere şöyle yanıt vermiştir: “Ben reklam  yapmıyorum.  Ben, 

satmıyorum.  Ben, halkı, kaba saba aldatmacalarla satın almaya kandırmak peşinde değilim. 

Benetton kazaklarının ilmiklerini ve renklerini övecek değilim çünkü tıpkı halk gibi benim de 
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onların kalitesinden hiç kuşkum yok. Ben sinsi bir kışkırtıcı değilim, yeni ifade yolları 

arıyorum.  Her sanatçı gibi, halkla tartışıyorum.  Benetton‟dan söz edilsin diye dünyanın 

uğradığı yıkımları sömürmüyorum, kimi kesin ve kalıplaşmış inançları, biçimciliği hedef 

alıyorum.  Gereğince yararlanılmayan, küçümsenen bir medyanın, bir sanatın, reklamın, 

etkileme ve sergileme gücünden yararlanıyorum. Kamuoyunun kaşınan yerini kaşıyorum.  Bir 

yazar gibi, bir taşlamacı gibi, gazeteci gibi, genel tartışmaya katılıyorum.” (Toscani, 1996, s. 

89) 

 

Oliviero Toscani, reklamı sıra dışı, şok edici yani Shockvertising anlayışı ile kullanmakta, 

1994 yılında İtalya‟da kurulan, sanat ve iletişim okulu Fabrica‟nın kurucuları arasında yer 

almaktadır.   Toscani, Tibor Kalman ile birlikte farklılıkların zenginlik ve tüm kültürlerin eşit 

olduğundan yola çıkarak sosyo kültürel konuların ele alındığı, 1991 yılından 2014 yılına 

kadar kırktan fazla ülkeye dağıtılan, Colors adlı üç ayda bir basılan dergiyi yayınlamıştır.  

 

ii. CHRĠSTĠAN BOLTANSKĠ 

 

1944 yılında Yahudi bir baba ve Korsikali bir annenin oğlu olarak Fransa‟da doğmuş ve tanık 

olduğu Nazi işgali ve II. Dünya Savaşı döneminde yaşadıkları, sanatsal üretiminin temelini 

oluşturmaktadır. Yaşam, ölüm, yerinden edilme, göç, bellek-hafıza kullandığı diğer 

temalardandır. 

Sanatçının, 60‟larda çektiği kısa filmler ve resim ile başlayan sanat hayatı, 70‟lerde çektiği 

fotoğraflarla sürmüş, 80‟lerde enstalasyon ile üretimlerine devam etmiştir. Fotoğraflardan 

yararlanarak düzenlediği enstalasyonlarında kendi çektiği fotoğraflardan ziyade gazetelerden, 

polis kayıtlarından, pasaportlardan, aile albümlerinden, nüfus kayıtlarından ve buralardaki 

fotoğraflardan yararlanmaktadır. Kimi zaman bit pazarından bulduğu bu görselleri büyüterek 

çözünürlük ve netlik anlamında kişileri tanınmayacak hale de getirmektedir. Bu kaynaklardan 

elde ettiği fotoğrafları kişisel kimliklerinden ziyade, kolektif kimlik bağlamında kullanmıştır. 

Kutular, kablolar, giysiler, ampuller ve kablolar gibi gündelik hayatın nesneleri kullandığı 

diğer malzemelerdir.  

  
Christian Boltanski, Reserve: The Dead Swiss, 1990 (https://kontrastdergi.com/gulser-gunaydin-bunlar-da-var-

christian-boltanski-54-sayi/) 

“Reserve: The Dead Swiss” adlı çalışmasında, gazetelerdeki ölüm ilanlarında yer alan üç bin 

kişinin portre fotoğrafını, göç eden kişilerin kullandıkları eşyaların koyulduğu karton 

kutuların üzerine yerleştirmiş ve daracık bir koridor olacak şekilde yerleştirilen kutular 

İspanya‟da bir şapelin içerisinde sergilenmiştir. Doğrudan Holocaust‟tan bahsetmese veya 

göstermese de bu her çalışmasında kendini hissettirmektedir.   
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Christian Boltanski, Autel de Lycée Chases, 1989 (http://www.eventdispatcher.fr/autel-chases-boltanski/) 

Bir Yahudi Lisesi olan Chases Lisesi‟nin 1931 yılı öğrencilerinin fotoğraflarının kullanıldığı 

çalışmasında büyütülerek kullanılan fotoğrafların yanısıra yüzlere doğrultulan ampuller ve 

teneke kutular yer almaktadır. Büyütülme nedeniyle yüzlerde netlik kaybı gözlemlenmektedir 

bu sayede kimliksizdir bu fotoğraflar. Ortak kimlikleri kendilerine yaşatılanlardır.  

 

 
Christian Boltanski, Humans (İnsanlık), 1989 (https://www.ifsakblog.org/christian-boltanskinin-

insanlari/?doing_wp_cron=1635464954.1824100017547607421875) 

 

Boltanski, İnsanlar adlı çalışmasında 1200‟den fazla fotoğraf kullanmıştır. Alman 

askerlerinin, Yahudilerin ve savaş dışında tarafsız kalmayı tercih eden İsviçreli ailelerin 

gündelik hayatlarına dair fotoğraflar yer almaktadır. Hayatın içinde de olduğu gibi kurbanlar, 

tarafsız seyirci kalanlar ve suçlular bir aradadır. Bu birlikteliği şöyle açıklamaktadır: “Hepsini 

karıştırdığımda artık kimlikleri yoktu. Gösteri “İnsanlık” adını taşıyordu, çünkü bu insanlar 

hakkında söyleyebileceğimiz tek şey insan olduklarıdır. Fakat onların iyi ya da kötü 

olmalarını yargılayamayız. Aynı kişinin gündüz sizin hayatınızı kurtaracağına, ama yine de 

öğlen sizi öldürmeye teşebbüs edeceğine inanıyorum. Bu, insanların kötü olmasından 

değildir, belki de her ülkede insanların sadece yüzde beşi beklenildiği gibi davranmayı 

reddeder. Fakat çoğu insan ne iyidir ne de kötü. Onlar sunulan koşullara göre hareket eder.” 

(Süsem, 2021)  

“Hepimiz iki kez ölürüz. Bir kez gerçekten öldüğümüzde ve bir kez de dünyadaki hiç kimse 

fotoğrafımızı tanımadığında.” (“Christian Boltanski,”, 2020, 5. Paragraf)  diyen Boltanski, 14 

Temmuz 2021 günü hayatını kaybetmiştir.  
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c. SANAT FOTOĞRAFI ALANINDA 

i. JEFF WALL 

1946 yılında Kanada‟da doğmuş, çağdaş kurgusal fotoğrafın öncü isimlerindendir. Almış 

olduğu sanat tarihi eğitimi onun fotoğraflarında etkisini de göstermektedir.  Hayatın içinden 

gündelik sahneleri fotoğrafladığı düşünülen Wall, fotoğraflarını en küçük ayrıntısına kadar 

kurgulamakta ve bir fotoğrafı çekebilmek için mekan tasarımından, oyuncu seçimine, kostüm 

ve makyajına kadar her türlü ayrıntıyı planlayarak bir yönetmen edasıyla kurgulanan sahnenin 

sinematografik yaklaşımla fotoğrafını çekmektedir.  

Wall‟un kendisini etkileyen Afgan Savaşı ile ilgili olarak çekmiş olduğu “Dead Troops Talk 

(A vision after an Ambush of a Red Army Patrol near Mokor, Afganistan, 1986 (Ölü Askerler 

Konuşuyor (Afganistan‟da Mokor yakınlarında bir Kızıl ordu devriyesinin pusuya 

düşürülmesinden sonraki bir görüntü, 1986) adlı fotoğrafı için “bir belgenin antitezi” (Sontag, 

2004, s. 123) olarak nitelendirmektedir. Sontag‟ın bu yorumu yapmasının nedeni bu 

fotoğrafın kurgusal bir fotoğraf olarak sanatçının stüdyosunda çekilmiş olmasıdır. Stüdyoda 

hazırlanan Afganistan topraklarını ve savaş alanı için her türlü ayrıntı planlanmış ve 

kurgulanmıştır.     

  
Jeff Wall‟un stüdyosunda çekim öncesi yapılan hazırlıklar (https://archiv.ngbk.de/projekte/erzeugte-

realitaeten-i-jeff-wall-dead-troops-talk/ ) 

Bu tür büyük prodüksiyonlar gerektiren kurgusal fotoğraflarda olduğu gibi fotoğrafta yer alan 

13 askerin de gruplar halinde fotoğrafları ayrı ayrı çekilmiş ve sonrasında bilgisayar aracılığı 

ile fotoğraflar birleştirilmiştir. Bu, günümüz koşulları anlamında daha kolay yapılabilecekken 

fotoğrafın çekim yılı olan 1992 yılı teknolojik koşulları düşünüldüğünde önemli bir çalışma 

olduğunu bir kez daha bize göstermektedir. 229 cm boyunda 417 cm eninde baskı ile lightbox 

aracılığı ile sergilenmiştir.  

   
Fotoğrafta yer alan figürlerin çekim öncesi eskiz aşaması ile tasarlanması 

(https://lesphotographes.org/fr/magazine/jeff-wall-dead-troops-talk-la-construction-une-image-de-guerre) 
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“Dead Troops Talk (A vision after an Ambush of a Red Army Patrol near Mokor, Afganistan, 1986”, 1992 

(https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110668490-018/pdf) 

Fotoğrafta parçalanmış beden parçaları ile ölmek üzere olduğunu düşündüren askerler ve 

onlarla ilgilenen askerler görülmektedir. Afganlı olduğu düşünülen üç kişi vardır. Bunlardan 

ikisi yukardan olanları izlemekte sadece bacaklarından itibaren fotoğraf karesindedir, 

üçüncüsünün ise Rus askerlerden elde ettiği silahları incelediği görülmektedir.  

 

ii. WANG QĠNGSONG 

1966 doğumlu Çinli sanatçı resim eğitimi almış, 1990‟lardan bugüne fotoğraf çekmeye 

başlamış, Wang Qingsong küreselleşme sonucunda gerçekleşen kültürel işgale karşı eleştirel 

bir bakış açısına sahip, günümüz çağdaş fotoğraf sanatı içerisinde kurgusal çalışmaları ile yer 

almaktadır. Batı dünyasında hakim olan tüketim kültürünü ve kültürün diğer ülkeleri de ele 

geçirme yaklaşımını konu edinmektedir. 

Küreselleşme neticesinde değişim gösteren Çin devletinin teslimiyetini ve kültürel 

yozlaşmayı, Çin halkına yaşatılanları, sömürülmesini eleştirmektedir. Kapitalist düzen 

tarafından yaratılmış markaların logolarını ve ürünlerini sömürgeci sisteminin en önemli ögesi 

olmasından yola çıkarak hem dini hem de kültürel imgeler ile fotoğraflarında kullanmaktadır. 

Quinsong sanatsal yaklaşımını şu sözleriyle açıklamaktadır: “Bir sanatçının sadece sanat için 

sanat yaratmasının çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Bir sanatçının toplumda olup 

bitenleri görmezden gelmesinin saçma olacağını düşünüyorum.” (“Wang Quinsong”, 4. 

Paragraf)  
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Wang Qingsong, Another Battle Series No 6 ve No 8, 2001 (Başka Bir Savaş Serisi No.6 Ve No.8, 2001) 

(http://www.wangqingsong.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=13 ) 

(http://www.wangqingsong.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66%3Aanother-battle-

series-no8&catid=10%3A2001-photography&Itemid=13&lang=en) 

“Another Battle” (Başka Bir Savaş) serisi 8 adet fotoğraftan oluşmaktadır. Kurgulanan savaş 

alanında yaralı askerler dumanların arasında göze çarpan McDonalds‟ın logosu, dikenli tellere 

takılı Coca Cola gibi teneke kutuları göze çarpmaktadır. Batı dünyasının üretimi olan 

markalarla ülkesinin işgalini temsil etmektedir. 

Quinsong bu serisini şöyle anlatmaktadır: “Başka Bir Savaş Dizisi (2001), çocukluğumda 

izlediğim vatanı korumaktan bahseden eski filmlerde övülen vatanseverlik ve kahramanlık 

fotoğraflarından etkileniyor. “Kara Mayını Savaşı”, “Gerilla Savaşı”, “Üç Kurtuluş Savaşı” 

gibi filmlerde kahramanlar Yeni Çin'in kurtuluşu için canlarını verdiler. Ben de asker olmayı 

hayal ederdim. Şimdiye kadar bu hayal gerçekleşmedi. Günümüzde ekonomik yeniden 

yapılanma, çok hızlı ve yoğun bir şekilde ilerleyen bir savaş gibidir. Bu savaşta hem eski Çin 

uygarlığının hem de modern batı uygarlığının çelişkileriyle yüzleşmek zorundayız. Ben bu 

çelişkilere “Başka Bir Savaş” diyorum. Ateşsiz ve silahsız bu “ülkemizi savunma” savaşında 

kendimi mağlup bir komutan olarak gösteriyorum. Görünüşe göre bu savaşta kazanan yok.” 

(“Wang Quingsong”, 2010) Fotoğrafları dışında videoları ve performansları ile de hem 

ülkesinde hem de tüm dünyada tanınan sanatçı, çalışmalarına kendisi de dahil olmaktadır. 

1. DĠJĠTALLEġEN KÜLTÜR VE SAVAġIN TEMSĠLĠ 

 

1.1.SAVAġ FOTOĞRAFI VE TEKNOLOJĠ 

İcadından günümüze her anlamda teknoloji ile iç içe olan fotoğraf sanatı, yaşanan teknik 

gelişmeler doğrultusunda yeni alanlarda yeni üretimler yapılası ile her dönem kendini 

yenilemektedir. Roger Fenton‟un şarap arabasını restore ederek yaptığı karanlık oda ile 

üretilen fotoğraflar sonrasında makinaların ve filmlerin küçülmesi ile daha pratik hale 

gelmiştir. Fotoğrafın ilk dönemlerinde görüntünün ışığa duyarlı yüzeye aktarılması 

aşamasında pozlama süresi büyük önem arz etmektedir. Doğru netlikte bir fotoğrafın elde 

edilebilmesi için fotoğraf makinasının hiç hareket etmeden sabit bir biçimde pozlaması 

gerekmektedir. Özellikle söz konusu hareketli bir konu ise teknik açıdan pek çok zorluk 

yaşanması muhtemeldir. Bu alanda savaş fotoğrafçıları teknik gelişmelere bağlı olarak 

konuya daha yakın olma imkanına sahip olmaya başlamışlardır. Richard L. Maddox‟un 1871 

yılında gümüş bromürler ile jelatin kaplamaları kullandığı deneyler sonucunda, ışık 

hassasiyeti yüksek yüzeyler elde etmesine sebep olmuştur. Bu gelişim sayesinde pozlama 

süreleri ciddi oranda düşüş göstermiştir. Sonraki yıllarda özellikle Kodak firmasının1889 

yılında ürettiği Brownie Camera fotoğraf makinası ve filmi erişilebilir hale getirmiştir. 

Işığa duyarlı yüzeylerin gelişim göstermesi ile sonraki dönemlerde fotoğraf makinasının 

başka önemli bir bölümü olan optik alanlar da gelişim göstermeye başlamıştır. Almanya 

merkezli mikroskop imalatı yapan Leitz firması bünyesinde çalışan Oscar Barnack isimli bir 

mühendis tarafından geliştirilen benzerlerine göre daha yüksek bir görüntü kalitesi sunan 

35mm‟lik fotoğraf makinasını Leica‟yı piyasaya sürmüştür. 
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Oskar Barnack‟ın Geliştirdiği Fotoğraf Makinası, 1914 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:LEI0060_186_Leica_I_Sn.5193_1927_Originalzus

tand_Front-2_FS-15.jpg 

 

Sonraki onlarca yıl boyunca fotoğraf makinası teknik gelişmelerin odağında olmaya devam 

etmiştir. Ortaya çıktığı ilk andan itibaren deneysel metotlar ile ilerleyen fotoğraf sanatı, bu 

sebeple teknik açıdan farklı görüşler ile gelişimini sürdürmüştür. İlk adımda kimyasal 

öncelikli kayıt yöntemleri zamanla optik oluşumlar ile gelişmeye devam etmiştir.  Yaşanan 

tüm bu değişimler fotoğrafı hem eser bakımından hem de üretilebilirlik bakımında daha 

erişilebilir kılmıştır. Artık halk fotoğraf makinasına erişebilmekte ve üretim yapabilmektedir. 

Bu durum fotoğraf sanatının kabulü ve yaygınlaşması için oldukça önemlidir.  

 
Sony Mavica, 1981, en.wikipedia.org/wiki/Sony_Mavica  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Mavica 

 

1900‟lü yılların ortalarından itibaren fotoğraf makinalarında dijitalleşmenin adımlarının 

atıldığı görülmektedir. Işığa duyarlı film yüzeylerin yerine dijital kayıt alanlarına kayıt 

yapabilen fotoğraf makinaları Sony Mavica ile 1981 yılında ortaya çıkmıştır. İlk dijital kayıt 

ortamı oluşturan ve üretimi yapılan fotoğraf makinası olan Mavica 2” boyutundaki bir diske 

kayıt yapabilme özelliğine sahiptir. Sonraki dönemlerde 1991 yılında Kodak firması 

tarafından geliştirilen 1.3 megapixel sensöre sahip ve Nikon F3 gövdesi üzerine takılı bir 

makine üretilmiştir. 1999 yılında Nikon firmasının D1 isimli 2,74 mp çözünürlüğe sahip 

makinayı piyasaya sürmesi ile erişilebilir kameralar toplumun pek çok kesimi tarafından 

ilgiyle karşılandı. İlk aşamalarda yüksek maliyeti nedeniyle sadece belirli kesimlerin 

kullanmasıyla başlayan süreç, farklı firmaların pazara girmesi ve teknolojik gelişimler 

sayesinde maliyetlerin düşmesi ile toplumun daha kolay erişebilmesine yol açmıştır. Ayrıca 

fotoğraf makinalarının ana parçaları olan objektifler de gelişimini eş biçimde sürdürmüştür. 

Daha net fotoğraflar üretebilmenin yanı sıra kullanım kolaylığı da objektifler için birer önemli 

unsur olduğu görülmektedir. Savaş fotoğrafçılığı tarihinde pek çok fotoğrafçının hayatı 
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pahasına cephelere erişebilmesi ve savaşları en önden fotoğraflayabilmelerini sağlayacak en 

temel unsur ekipmanlarının sahaya uygunludur. Objektifin yanı sıra bir diğer önemli unsur 

kayıt alanlarıdır. Geleneksel fotoğraf üretiminde kullanılan filmler, fotoğrafların muhafazası 

ve arşivlenmesi aşamalarında bazı zorluklara sebep olmaktadır. Ayrıca özellikle savaş 

fotoğrafçıları için cephe hattında çatışma anında film değiştirmek hem teknik bir zorluk hem 

de olay anında zaman kaybına sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra kullanılan filmlerin doğru 

koşullarda saklanıp banyo süreçlerine yönlendirilmesi aşamaları da cephe hattı için pek çok 

zorluk teşkil etmektedir. Sony Mavica ile başlayan film sonrası kayıt alanları disk, CD ve 

farklı biçimlerdeki hafıza kartları ile gelişim sürecini sürdürmüştür. 

Tüm bu teknolojik gelişmeler gözlemlendiğinde pek çok savaş fotoğrafçısının cephe hattına 

erişebilmesi, gözlemlediği olaylara yakın olabilmesi, savaşın gerçek yüzünü toplumlara 

aktarabilmesi, doğru ve hızlı aktarım yapabilmesi gibi süreçler düşünüldüğünde savaş 

fotoğrafçılığı için önemi oldukça büyüktür. 

 

1.2.SAVAġIN YENĠ MEDYADA SUNUMU 

Tarih boyunca yaşanan çatışmaların belgelenmesi açısından önemli olan savaş fotoğrafı aynı 

kaydedilen belgelerin sunulması açısından da büyük öneme sahiptir. Teknoloji ile iç içe 

ilerleyen fotoğraf sanatı, bir yandan teknik gelişmeler ile çalışma alanlarını genişletirken 

başka bir yandan da dijitalleşme sonucunda bazı tartışmaların doğmasına sebep olmuştur. 

Özünde gerçeği yansıtma ve belgeleme olan fotoğraf dijitalleşmenin getirdiği bazı imkanlar 

ile gerçeğe müdahale edilmesine uygun ortam oluşturmuştur. Dijital düzenleme yazılımlarının 

sağladığı imkanlar ile fotoğraflar üzerinde değişiklikler yapmak mümkün hale gelmiştir. Film 

döneminde yapılan müdahalelerin teknik açıdan zorluğu yerini sonraki süreçte dijital 

ortamlarda yapılan müdahalelerin kolaylığı sebebiyle fotoğrafın gerçekliğinin sorgulanmasına 

sebep olmuştur. 

Teknoloji ve fotoğraf ekseninde artan tartışmalara bir yenisi de geleneksel medyada var olan 

sansür tartışmalarıdır. İktidar sahipleri medya kontrolünü sağlayarak bazı görsellerin 

yayınlanmasına engel olabilmektedir. Bunun en net örneği Vietnam Savaşı esnasında ABD 

medyasının yansıttıkları ile sahada fotoğraf çeken savaş fotoğrafçılarının anlatılarının farklı 

olması sonucunda oluşan kamuoyuna karşın sonraki askeri müdahalelerinde sahada yer alacak 

fotoğrafçıları denetleme yoluna gitmesidir. Özellikle Irak savaşında yaklaşık 500 fotoğrafçı-

muhabir ile sözleme yapan ABD hükümeti, fotoğrafçıların hangi koşullarda ne şekilde çekim 

yapabileceğini kesin sınırlar ile belirlemiş ve bir sansür programı uygulamıştır. Tüm bu 

önlemlere karşın yine fotoğraflar yardımı ile bir daha ortaya çıkmış ve Ebu Garib Cezaevinde 

ABD askerlerinin mahkumlara yaptığı işkence ve taciz görüntüleri kamuoyunun eline 

geçmiştir. Yaşanan bu büyük skandallardan sonra iletişim alanında gelişen teknoloji ve 

internet ağı ile yeni bir ortam oluşmaya başlamıştır. Yurttaş muhabirliğinin yapılabildiği, 

internete bağlı her yerden bilgi akışının sağlandığı ve fotoğraf ile belgelendiği bir ortam olan 

yeni medya, geleneksel medyanın aksine kendi içerisindeki dinamikler ile sansürü kıran 

özgürlükçü bir ortam olarak ortaya çıkmıştır. Geçmiş dönemlerde çatışma hattından çekilen 

fotoğrafların uğradığı sansürler yerini fotoğrafçının çalışmalarını bir editörün ya da medya 

kuruluşunun inisiyatifine kalmadan özgürce paylaşıma açabileceği yenilikçi bir ortama 

bırakmaktadır. 

İnternet çağında ilk olarak forum sitelerinde başlayan içerik paylaşımı sonraki süreçte 

myspace, flicker, 500px, deviantart gibi görsel sitelerinde devam etmiştir. Yeni medyanın 

bilgi ve iletişim ağında sağladığı yenilikler ile ortaya çıkan Facebook ağı, sonrasında onu 

takip eden Twitter ve Instagram ile çağın dinamiklerini hızla değiştirdiği gözlenmektedir. 

Özellikle 2010 yılında Kuzey Afrika bölgesinde başlayan ve tüm Arap coğrafyasını etkileyen 
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bir dizi siyasi-silahlı çatışma olan Arap Baharı, yeni medya platformları üzerinden 

örgütlendiği görülmektedir. Bazı kent meydanlarında ayaklanmalar yaşanmış ve bu görüntüler 

yeni medyada paylaşılmıştır. Bu sayede pek çok isyancı ayaklanarak onlarca ülkece aylarca 

süren çatışmalara sebep olmuştur. Tam bu noktada özgür ve kontrol edilemez denilen yeni 

medya bir kez daha sansüre uğramıştır. Başta Mısır, Suudi Arabistan ve Libya olmak üzere 

pek çok ülkede internet kesintiye uğramıştır. 

Dinamiklerin durmaksızın değiştiği bu dönemde savaş fotoğrafının yeni medyada da kendi 

alanının inşa ettiği görülmektedir. Gazete ile dergilerden, ajans ile editörlerden ve medya 

patronlarından sıyrılan günümüz savaş fotoğrafı tıpkı Gilles Peress ve James Nachtwey gibi 

aktivist bir ruh ile varlığını, özgür yeni medya ortamında sosyal paylaşım sitelerinde, kişisel 

web sayfalarında, forumlarda ve son olarak sanal gerçeklikle inşa edilmiş alanlarda 

sürdürmektedir.  

SONUÇ 

Savaş fotoğrafının tarihinden görüldüğü üzere, konu bakımından kan ve kaosun hâkim olduğu 

bu dramatik alanda, gerçeği idealist bir bilinç ile toplumlara aktarmak temel motivasyondur. 

Fotoğraflar, savaşın geçtiği coğrafya, sanatçısının bakış açısı ve olaylar, her ne kadar 

fotoğrafın içeriğini etkilese de temelde tıpkı James Nachtwey‟in bahsettiği gibi savaşın 

panzehiri olma özelliği taşıyan bir motivasyona sahiptir. Temelde insani bir bilinç barındıran 

bu aktivist üretimler teknolojik altyapı, kültürel farklılıklar ve ifade biçimlerindeki çeşitlilik 

bir yandan savaşın acı yüzünü yansıtmayı amaçlarken diğer yandan da tekrar yaşanmaması 

için silinmeyen hatıralar bırakmaktadır. 

1855 yılında İngiltere Kraliçesi Kraliçe Elizabeth‟in desteği ile cepheye giden ve “No dead  

bodies” kuralıyla fotoğraflarını üreten Roger Fenton‟dan günümüze savaş fotoğrafında hem 

içerik hem teknik bakımdan pek çok değişim yaşanmıştır. Teknik açıdan hantal olan ve 

fotoğrafçının hareket kabiliyetini sınırlayan fotoğraf makinalarında yaşanan değişim ile 

gelişen bakış açısı, sonrasında ölü bedenlerin fotoğrafta yer alıp almayacağı ile ilgili yaşanan 

içerik tartışmalarına maruz kalmıştır. Kimi fotoğraf sanatçıları acıyı en keskin biçimde 

sunmayı amaçlayarak ölü bedenleri fotoğraflarken, kimi fotoğraf sanatçıları onlardan geriye 

kalanları ve harabeleri fotoğraflayarak savaşın soğuk yüzünü anlatmayı seçmiştir. Başka 

sanatçılar ise hiç bağlantısı olmamasına rağmen tıpkı Toscani gibi tanıtım alanında savaşı ve 

izlerini yansıtmak istemiştir. Çağdaş sanatçılar kurgusal bir anlatı ile eleştirel bir bakış açısını 

sunmayı amaçlamış ve bu çerçevede üretimler yapmışlardır. 

Savaş fotoğrafında üslup, kompozisyon ve üretim şekli ne şekilde olursa olsun tüm sanatçılar 

özgürce çalışmalarını yayınlama arzusundadırlar. Geleneksel medyanın otoriter tavrını 

yıkacak olan yeni medya ile iktidara bağlı kalmadan daha özgür bir alanda çalışmalarını 

sunma fırsatı bulmuşlardır. Tıpkı Gilles Peress‟in dediği gibi iyi fotoğrafa odaklanmaktansa 

tarih için kanıt toplamak ve bunu özgürce toplumla paylaşmak savaş fotoğrafçılarının temel 

motivasyonu olduğu düşünülmektedir. Değişen dünyada bu motivasyona zemin hazırlamak 

ise gelişen teknoloji ile yenilenen medya düzeni ile mümkündür. 
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AHLÂK-I ALÂ’Î’DE SAVAŞ VE İNSAN 

WAR AND HUMAN BEING IN AKHLÂQ-I „ALÂ'Î 

Arş. Gör. Dr. Seda ENSARİOĞLU 

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

ÖZET 

Ahlak ve siyaset dair bahisler nazarî ile amelî aklın buluşmasının bir neticesidir. Bu nedenle 

ahlak ve siyasete dair eserler metafizik köklerinin izleri takip edilerek okunmalıdır. Siyaset 

söz konusu olduğunda, özellikle geniş topraklara hakim olunduğu dönemlerde yazılan eserler, 

bu siyasî hakimiyetin fikrî arka planını tespit etmek açısından önemlidir. On altıncı yüzyılda 

Osmanlı topraklarında yazılan ve son dönemlere kadar medreselerde okunması elzem bir 

kitap olarak yerini alan Ahlâk-ı Alâî bu konuda incelenmesi gereken bir temel eserdir. Eserin 

müellifi Kınalızâde Ali Çelebi (v. 979/1572) fıkıh, felsefe ve belâgat başta olmak üzere pek 

çok ilimde bilgi sahibi, bir âlim ve şair; aynı zamanda bu alanlardaki bilgisini tecrübeyle 

birleştirmiş bir devlet adamıdır.  

Siyaset felsefesinin merkezinde yer alan “devlet” kavramı üzerinden Kınalızâde‟nin eserine 

bakıldığında görülmektedir ki, onun devlet düşüncesi, Fârâbî‟nin evrensel devlet düşüncesiyle 

aynı çizgidedir. Kınalızâde bu konuda “temeddün” kavramını kullanır. Kınalızâde, 

temeddünü, farklı kavimlerin ve ayrı milletlerin bir araya gelmesi ve düzenli birlikteliği 

şeklinde tanımlar. Bu tanımdan anlaşıldığına göre, milliyet, din gibi ayrımlara yer verilmeden, 

yaşadığı coğrafya ve zamana da uygun olarak, etnik ve kültürel sınırları geniş olan bir devlet 

anlayışını benimsemektedir. Böyle geniş bir hakimiyetin kurulması aşamasında farklı 

devletlerle irtibat ve onların hakimiyet altına alınmasının araçlarından biri de tarihsel bir 

gerçek olan savaştır. Bu çalışmada Kınalızâde‟nin Ahlâk-ı Alâî‟de savaş olgusunu nasıl ele 

aldığı, savaşın karar, uygulama ve sonlandırılma aşamaları dikkate alınarak incelenecektir. 

Ayrıca müellifin konuyu hangi ahlak ilkeleriyle ilişkilendirdiği konusuna dikkat çekilecektir. 

Sonuç olarak savaş olgusunda dahi “insan” mefhumuna dair idrakin etkili olduğu bir düşünce 

inşa edildiğine işaret edilecektir.  

Anahtar kelimeler: Savaş, Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâ‟î. 
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ABSTRACT 

Analyses of moral and political issues are the result of cooperation of theoretical and practical 

reason. For this reason, works on morality and politics should be read by following the traces 

of their metaphysical roots. When it comes to politics, the works written especially during the 

period when large lands were dominated are important in terms of determining the intellectual 

background of this political domination. Akhlâq-ı „Alâ‟î, which was written in the Ottoman 

lands in the sixteenth century and took its place as an essential book to be read in madrasas 

until recently, is a basic work that needs to be examined on this subject. The author of the 

work, Kınalızâde „Ali Çelebi (d. 979/1572), is a scholar and poet who has knowledge in many 

sciences, especially fiqh, philosophy and rhetoric; He is also a statesman who combined his 

knowledge in these fields with his experience. 

Looking at Kınalızâde's work through the concept of "state", which is at the center of the 

political philosophy, it is seen that his state thought is in line with Fârâbî's universal state 

thought. Kınalızâde uses the concept of "tamaddun" in this regard. Kınalızâde defines 

tamaddun as the coming together and regular association of different tribes and separate 

nations. As it is understood from this definition, he adopted an understanding of a state with 

wide ethnic and cultural borders, in accordance with the geography and time in which he 

lived, without making distinctions such as nationality and religion. During the establishment 

of such a wide domination, one of the means of contacting different states and bringing them 

under their domination is war, which is a historical fact. In this study, how Kınalızâde handled 

the phenomenon of war in Akhlâq-ı „Alâ‟î will be examined by considering the decision, 

implementation and termination stages of the war. In addition, attention will be drawn to 

which moral principles the author associates the subject with. As a result, it will be pointed 

out that the notion of "human being" is effective even in the understanding of the 

phenomenon of war. 

Key words: War, Kınalızâde , Akhlâq-ı „Alâ'î. 
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WAR AND JUSTICE IN PLATO’S REPUBLIC 

PLATON‘UN DEVLET‘İNDE SAVAŞ VE ADALET 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Osman ÇATI 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

ABSTRACT 

Plato was born in Athens in ancient Greece in approximately 428/427 BCE and died in 

approximately 348/347 BCE. Alongside his teacher Socrates and his student Aristotle, he is 

one of the most prominent and influential Western philosophers of all times. Plato's dialogues 

make fundamental contributions to almost every area of philosophy from ethics, aesthetics 

and politics to metaphysics, epistemology, cosmology, the philosophy of science, the 

philosophy of language, and the philosophy of mind. The Republic, his masterpiece, is 

arguably the most read work of Western philosophy and it deals with the meaning of justice, 

the creation of the ideal city (the kallipolis) and the character and nature of the just man. Thus, 

one of the main aims of Plato is to show that justice pays: one can not be happy except in a 

just city and therefore the ideal city must be just. In his endeavor, Plato also provides a theory 

of human soul or mind and arranges the ideal city into three parts according to the natural 

capacities of its citizens; the producers, the warriors (auxiliaries) and the rulers (guardians). 

Applying the principle of specialization, Plato argues, through Socrates who is the main 

character in the Republic, that in a just society each individual performs his or her natural 

function according to class, while reason rules the spirit and the appetites in a just individual. 

Seen in this way, the emphasis is clearly on justice, virtue and happiness. Yet, war features no 

less than sixty times in the Republic and one of the groups in the three-part ideal city is the 

warrior class. And perhaps surprisingly, Plato did not pursue the elimination of war and the 

attainment of perpetual peace. Instead he considered war necessary for the establishment and 

continuation of justice in the ideal city. The aim of this study is to explore the contours of 

Plato‘s theory of war as laid down in the Republic and its relationship to his theory of justice. 

The main contention is that war and justice are closely bound together in Plato‘s masterpiece. 

The main questions asked include: ‗what are the causes of war according to Plato‘, ‗did Plato 

distinguish between types of war and how if he did‘, ‗was war viewed by Plato as an 

organized destructive act that needed to be controlled if not eliminated altogether‘, ‗what is 

the nature of the relationship between war and justice in Plato‘s Republic‘. Thus, this study 

strives to tackle these questions by a thorough examination of the Republic and the 

consideration of the historical and political context during which it was written.  

 

Keywords: Plato, War, Justice, The Republic, Ideal City, Kallipolis 
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Introduction 

Plato was born in Athens in ancient Greece in approximately 428/427 BCE and died in 

approximately 348/347 BCE. Alongside his teacher Socrates and his student Aristotle, he is 

one of the most prominent and influential Western philosophers of all times. Plato's dialogues 

make fundamental contributions to almost every area of philosophy from ethics, aesthetics 

and politics to metaphysics, epistemology, cosmology, the philosophy of science, the 

philosophy of language, and the philosophy of mind. The Republic, his masterpiece, is 

arguably the most read work of Western philosophy and it deals with the meaning of justice, 

the creation of the ideal city (the kallipolis) and the character and nature of the just man. Thus, 

one of the main aims of Plato is to show that justice pays: one cannot be happy except in a 

just city and therefore the ideal city must be just. In his endeavor, Plato also provides a theory 

of human soul or mind and arranges the ideal city into three parts according to the natural 

capacities of its citizens; the producers, the warriors (auxiliaries) and the rulers (guardians). 

Applying the principle of specialization, Plato argues, through Socrates who is the main 

character in the Republic, that in a just society each individual performs his or her natural 

function according to class, while reason rules the spirit and the appetites in a just individual. 

Seen in this way, the emphasis is clearly on justice, virtue, wisdom and happiness. Hence, C. 

D. C. Reeve who maintains that the ‗Republic is specifically about the virtue of justice and 

about whether it pays better dividends in terms of happiness than does injustice‘ in the 

introduction to his authoritative translation to Plato‘s great work,
1
 does not include war or 

warfare either in his glossary of words or general index.
2
 In a similar manner, Henrik Syse 

states that Plato wrote ‗surprisingly little about war‘.
3
 Yet, war features no less than sixty 

times in the Republic and one of the groups in the three-part ideal city is the warrior class. 

Moreover, Plato did not pursue the elimination of war and the attainment of perpetual peace. 

Instead he considered war necessary for the establishment and continuation of justice in the 

ideal city. Indeed, the language and imaginary of war that pervades Plato‘s work is the focus 

of Leon Harold Craig‘s The War Lover: A Study of Plato’s Republic. While rightly cautioning 

against putting too much weight on quantitative considerations, Craig provides the rational for 

his novel interpretation of the ancient text:
4
    

 

The term 'war' (polemos) and its cognates - such as 'waging war' (polemein), the 

'warrior' (polemikos), the 'art of war' (polemike), and 'enemies' (polemioi) - occur 

nearly ten dozen times; 'battle' and it cognates, nearly three dozen. Add to these 

the frequency of other war-related phenomena, such as the dozens upon dozens of 

references to courage (andreia; literally, "manliness") and cowardice, to various 

kinds of strength, to disputes and quarrels, strife and struggle (agon), to other 

terms for and even conceptions of enemy (echthros, "the hated", occurs, for 

                                                       
1 Reeve, 2004: xii. 
2 Ibid, 327-358. 
3 Syse, 2002: 36. 
4 Craig, 2003: 15. 
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example, over three dozen times), and is it not fair to say that this most celebrated 

portrayal of politics and philosophy, of justice and the rational soul is painted 

primarily in the colours of war? 

The aim of this study is to explore the contours of Plato‘s theory of war as laid down in the 

Republic and its relationship to his theory of justice. The main contention is that war and 

justice are closely bound together in Plato‘s masterpiece. The main questions asked include: 

‗what are the causes of war according to Plato‘, ‗did Plato distinguish between types of war 

and how if he did‘, ‗was war viewed by Plato as an organized destructive act that needed to be 

controlled if not eliminated altogether‘, ‗what is the nature of the relationship between war 

and justice in Plato‘s Republic‘. Thus, this study strives to tackle these questions by a 

thorough examination of the Republic and the consideration of the historical and political 

context during which it was written. 

 

Methodology 

This study has employed qualitative analysis in order to investigate the contours of Plato‘s 

theory of war as laid down in the Republic and its relationship to his theory of justice. The 

relevant literature on the subject has also been consulted. The main argument of the study is 

that war and justice are closely bound together in Plato‘s masterpiece. This study has 

followed the customary way of referring to Plato‘s works by reference to the pages of an early 

edition (that of Stephanus, 1578), each page being subdivided into approximately equal 

segments, designated a–e. These numbers and letters appear in square brackets within the text 

of this translation. 

 

The Historical and Political Context: The Peloponnesian War 

Although written around 380 BCE, the dialogues of the Republic are supposed to take place 

during and right after the Peloponnesian War which was described in detail by historian 

Thucydides.
5
 The Peloponnesian War was fought between the two leading city-states in 

ancient Greece, Athens and Sparta, from 431 to 404 BCE. Athens, whose strong navy had 

enabled it to form a prosperous empire based on commerce and regular tribute, was a leader 

of the Delian League that brought several Greek city-states in a military alliance. Sparta 

whose army of heavy infantry enabled it to rule over the southern part of the Greek mainland 

had formed the Peloponnesian League that included most of the land powers of Central 

Greece as well as the sea power of Corinth. The war was fought in two periods separated by a 

truce that started in 421 and lasted six years. Despite the interval, the war was resumed and 

continued for over ten more years. Yet  the war approached its end in 405 when the Athenian 

navy was destroyed by the Spartan fleet which was backed by the Persians. A year later, 

starved by an impenetrable blockade, Athens surrendered and admitted a humiliating defeat. 

Subsequently the fortifications of Athenian harbours were levelled to the ground and all their 

remaining ships, except twelve, were handed over to the victorious Sparta.
6
 

                                                       
5 Thucydides, 2009. 
6 Kagan, 1987: Burke, 1990: 1. 
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Apart from the destruction of the lengthy war, Athens also suffered from a plague between 

430 and 426-425 BCE that killed nearly one-third of its population including its leader 

Pericles. Thucydides was also infected but survived the plague. Athens was also embroiled in 

social unrest while law and order was compromised. While the democrats were pitted against 

the supporter of oligarchy, the two regimes alternated one after another. Thus, its democracy 

was overthrown by oligarchical party in 411 but was restored in the same year. Besides, the 

Spartans, upon their victory in 404, installed the regime of the Thirty Tyrants that persecuted 

the Democrats and expropriated their property while many were forced in to exile. The violent 

regime of the Thirty Tyrants was deposed after eight months and democracy was re-

established once again.
7
 However, this democratic regime condemned to death and executed 

Plato‘s teacher, Socrates, on a charge of impiety and corrupting the young although he was 

pronounced the wisest man in ancient Greece by the Delphic Oracle that was believed to be a 

messenger of God Apollon.
8
  Thus the Republic can be seen as Plato‘s reaction to these tragic 

events and his turning to philosophy ‗thinking that only it could bring true justice to human 

beings and put an end to civil war and political upheaval‘.
9
  

 

Justice and War in Plato’s Republic 

Opening with a discussion of the meaning of justice, the Republic deals with the creation of 

the just city which is intended to explain how an individual should be just and live a virtuous 

political life (368e-369a):
10

  

 

SOCRATES: I will tell you. We say, don‘t we, that there is a justice that 

belongs to a single man, and also one that belongs to a whole city? 

ADEIMANTUS: Certainly. 

SOCRATES: And a city is larger than a single man? 

ADEIMANTUS: Yes, it is larger. 

SOCRATES: Perhaps, then, there will be more justice in the larger thing, 

and it will be easier to discern. So, if you are willing, let‘s first find out what 

sort of thing justice is in cities, and afterward look for it in the individual, 

to see if the larger entity is similar in form to the smaller one. 

 

 In his endeavour, Plato claims that justice in the city can happen only if its citizens undertake 

the task they are best suited to according to their nature. Thus, justice is defined by Plato as 

the institution of harmony between all parts of the city. One of the famous accounts in 

Republic is the division of the human dispositions into rational, spirited appetitive (493d-e). 

As a result, Plato divides the city according to the natural dispositions of its citizens: the 

producers, the warriors (auxiliaries) and the rulers (guardians). Applying the principle of 

specialization, Plato argues, through Socrates who is the main character in the Republic, that 

                                                       
7 Rhodes, 2009. 
8 Platon, 2012; McClelland, 1996: 15-16. 
9 Reeve, 2004: ix: See also Demir, 2018: 271. 
10 The English translation of Plato‘s Republic used throughout this study is the one by C. D. C. Reeve (2004). 
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in a just society each individual performs his or her natural function according to class, while 

reason rules the spirit and the appetites in a just individual. This proposed model for the 

organization of the city-state is called kallipolis (‗beautiful city‘ or ‗noble city‘ in Greek). 

Moreover, Plato maintains that the harmony in the human soul and in the kallipolis do not 

simply resemble each other but in fact influence one another as harmony in the human soul 

promotes harmony in the kallipolis. 

 

Nevertheless, even the kallipolis, which is wise, moderate, courageous and just, engages in 

war. Hence, for Plato war and justice were closely bound together. Plato argued that war 

could be controlled and that some form of justice could be formed from this human nature. 

However, Plato did not pursue creating continuous peace, as he saw war as integral to the 

creation and maintenance of justice.  The kallipolis fights wars not only to defend itself, but 

also to train its guardians and ensure the existence of a common bond between its citizens.
11

 

 

The topic of war in the Republic is first introduced as Socrates and Glaucon discuss the 

characteristics of what they come to call a ‗luxurious city‘ (372e-373a). It is here that the 

dialogue focuses on the topic of war (373d-e):  

 

SOCRATES: Won‘t we have to seize some of our neighbors‘ land, then, if 

we are to have enough for pasture and plowing? And won‘t our neighbors 

want to seize part of ours in turn, if they too have abandoned themselves to 

the endless acquisition of money and overstepped the limit of their necessary 

desires? 

GLAUCON: Yes, that is quite inevitable, Socrates. 

SOCRATES: And the next step will be war, Glaucon, don‘t you agree? 

GLAUCON: I do. 

 

While the so-called luxurious city will have a multitude of things that go beyond what is 

necessary for a city as well as many amenities that the citizens would not enjoy in Socrates‘s 

‗healthy‘ city, which Glaucon branded as a city of pigs (372d), this larger and more 

sophisticated city will also be driven to make war on its neighbours to seize their lands. 

According to this argument, war is an unavoidable consequence of the desire to have and own 

ever more—a desire which seems unescapable once a taste for luxuries life has been 

introduced.  

 

With this description of the luxurious city and its striving for ever more goods, we have 

discovered, Socrates states clearly ‗the origin of war‘. Moreover, while Socrates refuses to 

pass final judgment on whether war as such is evil or good, he makes it clear that the roots of 

war, as described above, are evil (353e): ‗it comes from those same factors, the occurrence of 

which is the source of the greatest evils for cities and the individuals in them‘.  

 

                                                       
11 Husby 2009: 61-62). 
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Socrates then goes on to present his argument for the necessity of an army to defend the just 

city in the making (373e-374a):  

 

‗The city must be further enlarged, then, my dear Glaucon, and not just a 

little, but by the size of a whole army. It will do battle with the invaders in 

defense of the city‘s wealth, and of all the other things we just described.‘  

Moreover, while warfare is considered to be a craft based on specialized knowledge and 

practice, the case for a special warrior class is also made through the application of the 

principle of specialization (374b-d):  

 

SOCRATES: Well, then, don‘t you think that warfare is a craft? 

GLAUCON: It is, indeed. 

SOCRATES: So, should we be more concerned about the craft of shoemaking 

than the craft of warfare? 

GLAUCON: Not at all. 

SOCRATES: Well, now, we prevented a shoemaker from trying to be a 

farmer, weaver, or builder at the same time, instead of just a shoemaker, in 

order to ensure that the shoemaker‘s job was done well. Similarly, we also 

assigned just the one job for which he had a natural aptitude to each of the 

other people, and said that he was to work at it his whole life, free from 

having to do any of the other jobs, so as not to miss the opportune 

moments for performing it well. But isn‘t it of the greatest importance that 

warfare be carried out well? Or is fighting a war so easy that a farmer, a 

shoemaker, or any other artisan can be a soldier at the same time, even 

though no one can become so much as a good checkers player or dice 

player if he considers it only as a sideline and does not practice it from 

childhood? Can someone just pick up a shield, or any other weapon or 

instrument of war and immediately become a competent fighter in an 

infantry battle or whatever other sort of battle it may be, even though no 

other tool makes someone who picks it up a craftsman or an athlete, or is 

even of any service to him unless he has acquired knowledge of it and has 

had sufficient practice? 

 

As summed up by Deutsch and Fornieri, these warriors need to ‗have courage and therefore 

must possess spiritedness, that quality that includes the capacities—such as anger, love of 

distinction, and concern for one‘s own—that allow one to overcome fear of pain and death.‘
12

 

Yet, these honour-loving warriors are presided upon by a class of rulers who possess the 

exclusive knowledge of what is good for the city. These wisdom-lovers or philosophers are 

the true guardians of the city (473d): 

 

                                                       
12 Deutsch and Fornieri, 2009: 5. 
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SOCRATES: Until philosophers rule as kings in their cities, or those who 

are nowadays called kings and leading men become genuine and adequate 

philosophers so that political power and philosophy become thoroughly 

blended together, while the numerous natures that now pursue either one 

exclusively are forcibly prevented from doing so, cities will have no rest 

from evils, my dear Glaucon, nor, I think, will the human race. 

 

After the kallipolis has been founded, Socrates anticipated the kallipolis to live amongst other 

unjust city-states eager to support their affluent lives by seize the resources of the kallipolis. 

Therefore, the kallipolis will be forced to protect itself from other city-states. Socrates argued 

that the kallipolis will be able to protect itself through its guardians and by allying with other 

unjust city-states (422d). Also, in this passage we see that Socrates distinguishes between 

resources for self-sufficiency and for affluence. The kallipolis values self-sufficiency and that 

trait will help find allies who will be offered all the spoils of war (422d): 

 

SOCRATES: Well, then, what if they sent an envoy to another city with the 

following true message: ―We use no gold or silver. It is against divine law 

for us to do so, but not for you. So join us in this war and you can have the 

property of our enemy.‖ Do you think that anyone who heard this message 

would choose to fight hard, lean hounds, rather than to join the hounds in 

fighting fat and tender sheep? 

 

It is clear in the above passage that once the kallipolis has sufficient resources, it should not 

pursue more. To do so would be unjust, as it would drive the polis towards affluence and all 

the corresponding vices. Indeed, both wealth and power are deemed inappropriate for the just 

city ‗for the former makes for luxury, idleness, and revolution; and the latter for illiberality, 

bad work, and revolution as well (422a). 

 

More directly on the topic of justice and war, we find Socrates and his companion Glaucon 

(an older brother of Plato) making a distinction between war with Greeks and non-Greeks in 

book V of the Republic (470b-d): 

 

SOCRATES: It seems to me that just as we have the two names ―war‖ and 

―faction,‖ so there are also two things, and the names apply to differences 

between the two. The two I mean are, on the one hand, what is one‘s own 

and kin, and, on the other, what is foreign and strange. ―Faction‖ applies to 

hostility toward one‘s own, ―war‖ to hostility toward strangers. 

GLAUCON: Yes, there is nothing wrong with that claim. 

SOCRATES: Consider, then, whether this too is correct. I say that the 

Greek race, in relation to itself, is its own and kin, but, in relation to barbarians, 

is strange and foreign.  

GLAUCON: That‘s right. 
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SOCRATES: When Greeks fight with barbarians, then, or barbarians with 

Greeks, we will say that that is warfare, that they are natural enemies, and 

that such hostilities should be called war. But when Greeks engage in such 

things with Greeks, we will say they are natural friends, that Greece is sick 

and divided into factions in such a situation, and that such hostilities should 

be called faction. 

GLAUCON: I, for one, agree to think that way. 

Socrates at this juncture appears to adopt the contemporary Greek view that non-Greeks are 

somehow barbarians (literally: people whose language we cannot understand) and proposes 

some moral constrains to war between Greeks whereas war with non-Greeks will be 

conducted without any of these moral constrains (469b-c):  

 

SOCRATES: First, as regards enslavement, do you think it is just for Greek 

cities to enslave other Greeks, or should they try as hard as possible not 

even to allow other cities to do so, and make a habit of sparing the Greek 

race as a precaution against being enslaved by barbarians? 

GLAUCON: Sparing them is by far the best course. 

SOCRATES: So, they should not possess any Greek slaves themselves, and 

should advise the other Greeks to do the same? 

GLAUCON: By all means. In that way, at any rate, they would be more 

likely to turn against the barbarians and keep their hands off one another. 

 

Socrates also argued that in the warfare with Greeks, the warriors of the kallipolis should 

neither strip the corpses of their valuables and take their weapons to the temples as offerings 

nor ravage Greek land and burn Greek houses. On the other hand, destruction of that year‘s 

harvest was permissible. Finally, while only those few responsible for the conflict will be 

considered as enemies and punished, other inhabitants of the city – men, women, and children 

– will be spared while the conflict will be pursued with a view at reconciliation. in a way that 

allows for a just and mutually acceptable peace (469c-471a). 

 

Conclusion 

In a conventional reading of Plato‘s Republic, the theme of justice comes to the fore. Plato‘s 

masterpiece therefore explores the character and nature of the just man and deals with the 

creation of the ideal and just city (the kallipolis) while it establishes a direct relationship 

between them. Hence an individual cannot achieve happiness except in a just city so that the 

best city must be just. Yet, written to prevent the repeat of the destruction wrought by the 

Peloponnesian War on Greek city-states of the time, war and war related words such as 

warfare, warrior, battle, conflict, enemy and courage feature quite prominently in the 

Republic. Indeed, war is not eliminated in Plato‘s ideal city and is regarded essential for both 

its existence and its continuation. Moreover, a warrior class is presented as an indispensable 

part of the social and political structure of the just city. Thus, war and justice are closely 

bound to each other in Plato‘s Republic. 
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ABSTRACT 

 

War can be defined as large-scale organized violence for political purposes. Although war 

brings massive and horrifying amounts of death, suffering and destruction, it has been a 

constant feature of human existence at least since the recorded history. War may take different 

forms because fighting takes place in varying historical, societal, economic, political and 

cultural contexts. It is affected by the means of violence and the prevailing levels of 

technology as well as where it is fought and between who is fought. Thus, analysts 

conventionally distinguish civil wars from interstate wars and interstate wars from imperial, 

colonial or other types of international wars that involve non-state actors. A distinction is also 

made between total or limited wars depending on the aims and strategies of the belligerents. 

Given its great deal of death, suffering and destruction, war has elicited strong reactions and 

reflection on war is nearly as old as warfare itself. Many believe that war is an unavoidable 

feature of human existence and therefore it is necessary to be prepared and fight wars against 

enemies. For others war is a lamentable and dreadful affair that should be eliminated as a 

means of resolving differences and disputes between political entities and groups of people. 

Falling between these two extremes represented by Realists on the one hand and pacifists or 

advocates of perpetual peace on the other, the just war tradition argues that war can only be 

justified under certain limitations. Although early records of collective fighting reveal that 

warriors placed some restraints on war such as sparing the elderly, women and children, the 

origins of the just war tradition are generally traced back to the writings of Saint Augustine of 

Hippo and Saint Thomas Aquinas who approached the morality of war from the Christian 

perspective. The rules set out and systemised by them about the resort to war (jus ad bellum) 

and conduct in war (jus in bello) still form the central pillars of the modern just war theory. 

Yet, much earlier, Plato, who witnessed the destruction wrought on his native Athens by the 

Peloponnesian War and the execution of his teacher Socrates during the post-war upheaval, 

makes a distinction between war among Greeks and war with non-Greeks in his masterpiece, 

the Republic. Concomitantly, he places certain limits on the launching and conduct of war 

among his fellow Greeks. This study aims to investigate the origins of the just war tradition 

through a close and critical reading of the Republic. Thus, this study contends that Plato’s 

masterpiece can be viewed as a precursor of the just war tradition. But it also concedes that 

the consideration of the ethical conduct of war was a secondary concern for Plato since his 

chief motive was to explore the meaning of justice and present an idealistic account of the just 

state and the just man. 

 

 

Keywords: Plato, The Republic, Just War, Just War Tradition, Jus Ad Bellum, Jus In Bello 
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Introduction 

War is generally defined as large-scale organized violence between states or groups of people 

for political purposes.
1
 Based on this definition, it is possible to identify four main features of 

war:
2
 (1) War is a conflict between or among political groups; (2) War is organised; (3) War 

is usually differentiated by its scale or magnitude; (4) Finally, as they include a series of 

battles or attacks, wars typically extend over a significant period of time. Although war brings 

massive and horrifying amounts of death, suffering and destruction, it has been a constant 

feature of human existence at least since the recorded history. War may take different forms 

because fighting takes place in varying historical, societal, economic, political and cultural 

contexts. It is affected by the means of violence and the prevailing levels of technology as 

well as where it is fought and between who is fought. Thus, analysts conventionally 

distinguish civil wars from interstate wars and interstate wars from imperial, colonial or other 

types of international wars that involve non-state actors. A distinction is also made between 

total or limited wars depending on the aims and strategies of the belligerents. A cursory 

investigation of the literature reveals the following inexhaustive list of ‘war’ terms: inter-state 

war and civil war, local and regional war and world war, limited war and total war, 

conventional and nuclear war, offensive war and defensive war, declared and undeclared war, 

imperialist war and war of liberation, cold war and hot war, general war and proxy war, war 

of conquest, war of plunder, war of attrition, political war, economic war, psychological war, 

hegemonic war, systemic war, asymmetrical war, strategic war, pre-emptive war, dynastic 

war, tribal war, counter-insurgency war and revolutionary war.  

 

In an attempt to differentiate war from other lesser levels of violence, many working in the 

field tend to apply the Correlates of War Project’s following three criteria:
3
 

(1) Size: war results in a minimum (and an annual minimum) of 1,000 battle-related fatalities 

(not counting, therefore, the indirect victims through famine, lack of shelter, and disease). 

(2) Preparation: it has been prepared in advance , and/or is being maintained, by large-scale 

social organizations through such means as the recruitment, training and deployment of troops 

the acquisition, storage and distribution of arms and ammunition, the making of specific war 

plans and the like, and 

(3) Legitimation: it is being legitimized by a governmental or quasi-governmental 

organization, so that large-scale organised killing is viewed not as a crime but as a duty. 

 

While such criteria exclude skirmishes among organised forces or small and transitory 

uprisings, it would still include, many large and sustained civil wars, since the belligerents in 

such wars tend to undertake proto-governmental functions in preparing, organizing, and 

legitimating the process of large-scale killing. However, some conflicts which may fail to 

meet the above criteria may still be commonly accepted as war. For example, the Falklands 

War of 1982 between the United Kingdom and Argentina is almost universally accepted as a 

war although the total number of casualties, at nearly 900, remained below the minimum 

1,000 death requirement.   

Wars differ from each other as each one of them take place at distinct historical contexts or 

particular set of circumstances. Yet, since the phenomenon of war appears to a constant since 

the recorded human history, some theorists have argued that it is possible to identify the 

                                                       
1 Levy, 1998: 141. 
2 Heywood, 2011: 240. 
3 Singer and Small, 1972. 
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causes of war or to provide meaningful explanations of war that apply to all ages and all 

societies. As presented in Kenneth Waltz’s classical work on the subject, Man, the State and 

War, these theories can be categorized in terms of their levels of analysis:
4
 (1) human nature 

(individual level explanations); (2) the domestic characteristics of states (state level 

explanations); or (3) structural or systemic factors (system level explanations). 

 

Given its great deal of death, suffering and destruction, war has elicited strong reactions and 

reflection on war is nearly as old as warfare itself. Many believe that war is an unavoidable 

feature of human existence and therefore it is necessary to be prepared and fight wars against 

enemies. For others war is a lamentable and dreadful affair that should be eliminated as a 

means of resolving differences and disputes between political entities and groups of people. 

Falling between these two extremes represented by Realists on the one hand and pacifists or 

advocates of perpetual peace on the other, the just war tradition argues that war can only be 

justified under certain limitations.  

 

Although early records of collective fighting reveal that warriors placed some restraints on 

war such as sparing the elderly, women and children, the origins of the just war tradition are 

generally traced back to the writings of Saint Augustine of Hippo and Saint Thomas Aquinas 

who approached the morality of war from the Christian perspective. The rules set out and 

systemised by them about the resort to war (jus ad bellum) and conduct in war (jus in bello) 

still form the central pillars of the modern just war theory. Yet, much earlier, Plato, who 

witnessed the destruction wrought on his native Athens by the Peloponnesian War
5
 and the 

execution of his teacher Socrates during the post-war upheaval, makes a distinction between 

war among Greeks and war with non-Greeks in his masterpiece, the Republic. Concomitantly, 

he places certain limits on the launching and conduct of war among his fellow Greeks. This 

study aims to investigate the origins of the just war tradition through a close and critical 

reading of the Republic. Thus, this study contends that Plato’s masterpiece can be viewed as a 

precursor of the just war tradition. But it also concedes that the consideration of the ethical 

conduct of war was a secondary concern for Plato since his chief motive was to explore the 

meaning of justice and present an idealistic account of the just state and the just man. 

 

Methodology 

This study has employed qualitative analysis in order to trace back the origins of the just war 

traditions in Plato’s Republic. In addition to a critical examination of Plato’s masterpiece, 

literature on the subject matter has also been consulted. This study contends that Plato’s 

Republic can be viewed as a precursor of the just war tradition. But it also acknowledges that 

the consideration of the ethical conduct of war was a secondary concern for Plato since 

principal motive was to explore the meaning of justice and present an idealistic account of the 

just state and the just man. This study has followed the customary way of referring to Plato’s 

works by reference to the pages of an early edition (that of Stephanus, 1578), each page being 

subdivided into approximately equal segments, designated a–e. These numbers and letters 

appear in square brackets within the text of this translation. 

 

The Just War Tradition 

The just war tradition refers to a set of guidelines for establishing and assessing whether and 

when a state may resort to war and how it may conduct that war. It seeks to apply moral limits 

                                                       
4 Waltz labelled  these three levels as first, second and third-image explanations. See Waltz, 1959. 
5 For a detailed account of the war see. Thucydides. (2009). 
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to states resort to war and to reduce harms that states can commit against other states, military 

forces, and civilians.
6
 The tradition falls between Realpolitik which claims that war, as a 

political act, does not require any moral justification and Pacifism which claims that war, as 

an unnecessary evil, can never be justified. The logical relationship between these three 

competing positions on the morality of war is neatly explained by Steven Lee:
7
  

 

One way to view the relationship between realism, pacifism, and just war 

theory is that just war theory occupies a middle position between the 

extremes of realism and pacifism. … Realism claims that no wars are 

unjust, while pacifism claims that all wars are unjust. The just war tradition 

is between them because it claims that some wars are just and some not. 

Realists criticize the just war tradition for interfering with states’ ability to 

fight, and pacifists criticize it for seeking to legitimize what cannot be 

legitimated. 

  

The just war tradition is generally traced back to Ancient Rome to the philosopher Cicero to 

and to Christian medieval European thinkers such St. Augustine of Hippo and St. Thomas 

Aquinas.
8
 Thus supporting this conventional view Brunstetter and O’Driscoll describe the just 

war tradition as ‘a body of thought that addresses the rights and wrongs of warfare’ and 

confidently assert that it ‘boasts a venerable history, with scholars in general agreement that it 

can be traced back to the sunset of the Roman Empire, if not further.’
9
 Their edited book that 

allocates an individual chapter to political thinkers who have contributed to the just war 

tradition starts with a chapter on Cicero and ends with a the chapter on Jeff McMahan. 

Despite the lack of the consideration of earlier origins of the just war tradition in an otherwise 

comprehensive volume, it is worth listing the names of the political thinkers, ancient or 

contemporary, that are subject of individual chapters since these thinkers have contributed 

significantly to the just war tradition over centuries:
10

  Marcus Tullius Cicero (106 BCE–43 

BCE); St. Augustine (354–430 CE): Gratian (circa 12th century): Thomas Aquinas (1224/5–

1274); Christine de Pizan (c. 1364–c. 1430); (Francisco de Vitoria (1492–1546), Bartolomé 

de las Casas (1484–1566); Francisco Suárez (1548–1617); Alberico Gentili (1552–1608);  

Hugo Grotius (1583–1645); Samuel Pufendorf (1632–1694); Emer de Vattel (1714–1767); 

Immanuel Kant (1724–1804);  Francis Lieber (1798–1872);  Paul Ramsey (1913–1988); 

Michael Walzer (1935–present); Jean Bethke Elshtain (1941–2013): James Turner Johnson 

(1938–present);  Jeff McMahan (1954–present). 

 

Dealing with the morality of war, the just war tradition addresses two distinct but closely 

related issues. The first of these concerns the right recourse to war in the first place, or what in 

Latin is called jus ad bellum. The focus of the second is the right conduct of warfare, called 

jus in bello in Latin. It should also be noted that some add jus post bellum to refer to the 

principles of justice following the war.
11

 Although a holistic approach towards these 

principles needs to be adopted to assess the justice of a war, the principles may have 

dissimilar implications. Thus, war that may be started justly may become illicit of unjust 

                                                       
6 Shapcott, 2020: 217. 
7 Lee, 2012: 30; Also see, Vorobej, 2014. 
8 Heywood, 2011: 256. 
9 Brunstetter and O’Driscoll, 2018: 1. 
10 Brunstetter and O’Driscoll, 2018. 
11 Orend, 2006.  
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methods are applied during its conduct. Therefore, judging the ‘justness’ of a war may not be 

a straightforward affair and often raise, as Heywood points out, complex political, moral and 

philosophical issues when they are applied in practice.
12

 

 

Principles of Just War 

The two main principles of just war tradition comprising of the jus ad bellum and jus in bello 

are given below:
13

    

 

Jus ad bellum (just recourse to war) 

 Just cause. The purpose of war is to redress a harm that has been suffered. Considered 

by many as the most important condition of jus ad bellum, it usually means self-

defence or defence of a third party in response to a military attack. Conversely, 

initiating an act of aggression is unjust and gives the attacked a just cause to defence 

itself. 

 Last resort. All reasonable non-military options must have been tried prior to resorting 

to force. 

 Right authority. This principle is usually interpreted to refer to the lawfully formed 

government of a sovereign state while it precludes private groups and individuals. 

 Right intention. War must be prosecuted to address an injustice rather than expansion, 

revenge or glory. 

 Reasonable prospects of success. Prior to the war and assessment should be made and 

war just be fought only if there is a conceivable chance of success. 

 Proportionality. War should bring more good than evil, and military response to an 

aggression should be proportional. Minimal force should be used to achieve the 

reasonable objectives of war. 

 

Principles of jus in bello (just conduct of war) 

 Discrimination. The principle addresses the question of who can be legitimately killed 

in a war. While combatants and military installations are legitimate targets, civilians 

and combatants retiring from the field of fighting should not deliberately targeted.  

 Proportionality. Overlapping with the jus ad bellum, this principle holds that force 

should be proportional to the one that initiated the aggression. 

 Humanity. This principle stipulates that force must not be used against enemy 

personnel if they surrender, are captured or wounded. 

 

Plato and the Origins of the Just War Tradition in the Republic 

Plato was born in Athens in ancient Greece to a family of noble descent in about 428/427 BC 

and died in about 348/347 BC. His father, Ariston, descended -or as the legend goes- from 

Codrus, the last king of Athens. His mother, Perictione, was related to Solon, architect of the 

Athenian constitution.  He had two brothers, Glaucon and Adeimantus, both of whom feature 

in the Republic, as well as a sister, Potone, whose son, Speusippus, also a philosopher, later 

became head of Plato's school, the Academy. Plato was a student of Socrates and a teacher of 

Aristotle. His writings explored justice, virtue, happiness and beauty, and made significant 

                                                       
12 Heywood, 2011: 256-257. 
13 Heywood, 2011: 257; Lazar, 2017; Shapcott, 2020: 206. 
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contributions to political philosophy, epistemology, cosmology, philosophy of language and 

aesthetics, As a young man, Plato experienced two major events that had a big impact on his 

life. One was meeting the great philosopher Socrates whose method of elenchus and search 

for truth left such an impression on Plato that he become a close associate questioning 

traditional values in a similar manner and attempting to lay the foundations of virtuous life. 

The other significant event was the prolonged and catastrophic Peloponnesian War in which 

Sparta and its allies in the Peloponnesian League dealt a decisive defeat to Athens and its 

allies in the Delian League. The war caused a civil strife in Athens, curtailed its power and 

brought the golden age of ancient Greece to an end. The oligarchic regime of Thirty Tyrants 

installed by the triumphant Sparta did not last more than 8 months but proved to be vicious 

while in power executing Democrats and expropriating their property. The restoration of 

democracy did not bring any relief to Plato since his teacher Socrates was condemned to 

death and executed in 399 BCE after charges of impiety and corrupting the youth were 

brought against him. Disillusioned by the politics of his native city, Plato turned to philosophy 

thinking that only it could bring true justice to human beings and put an end to civil war and 

political upheaval’.
14

 Indeed, the impact on the great Athenian philosopher of these tragic 

events is deemed so powerful that Joan-Antoine Mallet asked if Plato’s political philosophy 

could be regarded as an attempt to prevent the recurrence of the social and political 

breakdown called ‘stasis’ (often translated to English as ‘civil war’).
15

 This study is in 

agreement with Mallet and views the Republic as an attempt to prevent the repeat of the 

devastating experience of the Peloponnesian War and control conflict (stasis) within the polis. 

To achieve this goal, Plato developed a new model of city (the kallipolis) based on a strict 

division of tasks between three main categories of citizens supposed to guarantee justice 

within the city. One of these categories, the warriors, was dedicated to the defence of the city 

and the preservation of peace and justice. 

 

The topic of war in the Republic
16

 is first introduced while during the dialogues on the 

characteristics of what they come to call a ‘luxurious city’ (372e-373a). What is important 

from the perspective of the just war tradition is that there are different types of wars fought 

for material gain and the argument by Socrates that war fought for resources that will make 

the kallipolis self-sufficient is justified  (373d-e): 

 

SOCRATES: Won’t we have to seize some of our neighbours’ land, then, if 

we are to have enough for pasture and plowing? And won’t our neighbours 

want to seize part of ours in turn, if they too have abandoned themselves to 

the endless acquisition of money and overstepped the limit of their 

necessary 

desires? 

GLAUCON: Yes, that is quite inevitable, Socrates. 

SOCRATES: And the next step will be war, Glaucon, don’t you agree? 

GLAUCON: I do.  

 

For Socrates, the difference between resources that make a city sufficient or affluent, is a 

crucial distinction, because unless the kallipolis is economically self-sufficient, it will not be 

able to create the social structures necessary to achieve justice.  

                                                       
14 Reeve, 2004: ix: See also Demir, 2018: 271. 
15 Mallet, 2017: 87-88. 
16 The English translation of Plato’s Republic used throughout this study is the one by C. D. C. Reeve (2004). 
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Therefore, obtaining the resources to be self-sufficient is vital . However, Socrates seemed to 

have some feeling that the morality of war for material gain is problematic.  

Although, subsequently in the dialogue, Socrates emphasised the importance of not fighting 

for material gain. The questionability of the morality of this type of war leads Socrates to 

openly postpone discussion about the justice of war for material gain (373e):  

 

SOCRATES: Now, let’s not say yet whether the effects of war are good or 

bad, but only that we have now found the origin of war: it comes from those 

same factors, the occurrence of which is the source of the greatest evils for 

cities and the individuals in them.  

 

After the kallipolis has been established, Socrates envisioned the kallipolis existing among 

unjust city-states.  Therefore, the kallipolis will be forced to defend itself against hostile 

unjust city-states which will strive to boost their affluence by taking over the resources of the 

kallipolis.  Socrates asserted that the kallipolis will be able to defend itself through its warrior 

class and by allying with other unjust city-states. This passage implies that Socrates 

considered wars of defence to be justified. Also, this passage reveals the essential difference 

between resources for self-sufficiency and for affluence for Socrates. Thus, it is made clear 

that once the kallipolis has sufficient resources, it should not seek more. To do so would be 

unjust, as it would push the polis towards affluence and all the accompanying vices. 

Therefore, according to Socrates, the kallipolis will easily find allies, for the guardians will be 

able to offer the allies all the spoils of war (422d): 

 

SOCRATES: Well, then, what if they sent an envoy to another city with the 

following true message: ―We use no gold or silver. It is against divine law for us 

to do so, but not for you. So join us in this war and you can have the property of 

our enemy. 

 

We find a distinction between war with Greeks and non-Greeks that attests to the origins of 

the Just War tradition and its limitations in the Republic in Book V (470a-c): 

 

SOCRATES: It seems to me that just as we have the two names war and 

faction [statis or civil war] so there are also two things, and the names apply 

to differences between the two. The two I mean are, on the one hand, what 

is one’s own and kin, and, on the other, what is foreign and strange. Faction 

[statis or civil war] applies to hostility toward one’s own, war to hostility 

toward strangers.  

GLAUCON: Yes, there is nothing wrong with that claim. 

SOCRATES: Consider, then, whether this too is correct. I say that the Greek 

race, in relation to itself, is its own and kin, but, in relation to barbarians, is 

strange and foreign.  

 

Socrates argued that the kallipolis would have very specific guidelines for fighting wars 

against Greeks. These guidelines are based on the idea that the warriors will view Greeks as 

their kin.  

Because the kallipolis views other Greek city-states as family, they will not hate them, even in 

war (471a-b): 
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SOCRATES: As Greeks, then, they won’t devastate Greece or burn its 

houses, nor will they agree that all the inhabitants in any city—men, 

women, and children—are their enemies, but only those few responsible for 

the conflict. For all these reasons, they won’t be willing to devastate their 

country, since the majority of the inhabitants are their friends, nor destroy 

the houses, and they will pursue the conflict only to the point at which those 

responsible are forced to pay the penalty by the innocent ones who are 

suffering painfully. 

GLAUCON: I agree that this is how our citizens should treat their enemies, 

but they should treat barbarians the way Greeks currently treat each other.  

 

While Socrates was outspoken about the proper way to fight Greeks, he did not pronounce 

any constraining guidelines for fighting non-Greeks.  In other words, when the kallipolis 

fights non-Greeks which Socrates calls barbarians as it was customary then, ‘it is completely 

permissible to strip the enemy's corpse, to enslave an enemy and to burn and ravage their 

land.’
17

 Despite this apparent limitation, Henrik Syse views Plato as a leading philosopher of 

just war tradition
18

: 

 

Never systematically stated, but still clearly implied in his remarks about the 

role of soldiers and military affairs, I believe we  find the contours of both 

jus ad bellum and jus in bello in the Platonic corpus. By linking the conduct 

of military  affairs to an overall view of justice, as well as an ideal of the 

soldier and his (or her) place in the city, severe limits are placed on the 

resort to, as well as the actual use of, force. 

Conclusion 

Plato outlined a proto just war theory for the kallipolis, describing when it should go to war 

and how it should fight wars. A close reading of the Republic reveals that Plato is no pacifist. 

He believes that war is essential for the emergence of a city.  While the city is formed to 

satisfy human needs through the application of the principle of specialization, war is a 

consequence of desire to serve excessive appetites. Thus, Plato saw the ultimate cause of war 

to be human nature. Plato argued that war could be controlled and that some form of justice 

could be formed from the same human nature.  Plato did not pursue creating continuous 

peace, as he saw war as integral to the creation and maintenance of justice. Plato asserts that a 

well-founded and healthy city must be prepared for war of self-defence, and that great 

importance should be attached to the right education of soldiers. Plato’s point is that war 

should not be considered apart from justice. In that way, he can be regarded as one of the 

originators of the just war idea. Moreover, by providing constraining guidelines for wars with 

fellow Greeks, Plato emerges as one of the pioneering political thinkers who laid the 

foundations of the jus in bello (right conduct of war) principles. But the fact that he did not 

extend the same rules to wars with non-Greeks reveals that the consideration of the ethical 

conduct of war was a secondary concern for Plato since his chief motive was to explore the 

meaning of justice and present an idealistic account of the just state and the just man. 

 

 

 

 

                                                       
17 Husby, 2009: 67. 
18 Syse, 2002: 44. 
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ABSTRACT 

The role of snipers in hostilities is very important. A professional sniper, in addition to 

the ability to shoot extremely accurately, must be very balanced, patient, and able to 

concentrate, make the right decisions and wait, wait a very long time. These virtues are 

inherent in the few. In addition to these personal qualities, professional snipers must learn to 

use optics, well - disguised, move stealthily and calculate the trajectory of the bullet 

depending on a number of factors: wind, air temperature, altitude difference and others. 

Police snipers have very specific responsibilities and, especially, professional 

psychologically stressful conditions in which to take action. However, the experience of using 

snipers in crises has shown their high effectiveness. Therefore, sniper groups have become an 

integral part of the special units of most countries - "Cobra" (Austria), YAMAM (Israel), 

GEO (Spain), SWAT (USA), GSG-9 (Germany), RAI (France). Days it became that snipers 

of special units increasingly perform specific, requiring special psychological training, the 

functions of counter-sniper combat, especially when they ensure the safety of VIP-persons, 

conducting a counter-terrorist operation, etc. [2] 

During the research, methods of system analysis, method of analysis and synthesis 

were used, which helped to trace the peculiarities of sniper tactics, psychological aspects. 

A sniper is not so much an expert shooter as a soldier who uses certain tactics. The 

purpose of sniper tactics is to force the enemy to abandon action and force him "not to move 

forward." A sniper destroys individual enemy soldiers with fire from positions whose location 

the enemy cannot determine. The power of a sniper is not so much in the number of killed (a 

conventional machine gun or grenade launcher can destroy much more personnel) than in the 

psychological pressure on the enemy. Not knowing where to shoot back, the enemy cannot 

use the main way to eliminate the danger in battle - in response to destroy or suppress the 

source of danger. Usually a sniper is impressive. 

Thus, according to some information sources, up to 70% of killers in Ukraine are 

former service members or law enforcement officers. In addition, the sniper can perform the 

functions of an observer. Therefore, he should remain unnoticed by people in the area of 

crises and also remember that someone else may be engaged in the same business, but on the 

opposite side [2]. 
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In order to become a sniper you need to undergo special training. During which the 

following is carried out: working out of firing plans in a state of emergency and an example 

of interaction between government bodies and civil defense forces, tactics of their actions; the 

sufficiency and effectiveness of the use of forces and means in the implementation of the 

tasks is determined. [2]. 

Based on the results of the training, the management discusses and analyzes the 

effectiveness of the actions of the governing bodies and forces, summarizes and assesses the 

degree of achievement of the training goal, setting tasks for training participants for the 

future. 

During operational activities, special attention should be paid to the psychological 

interaction between several sniper teams. This is because in conditions of emotional or 

physical stress, you can give a command to whom to move and in what direction, without 

suspecting that for him it may be a completely different direction. [4] 

To eliminate psychological stress, it is necessary to reduce physical activity in the 

training cycle, or in professional activities. Changes in the training cycle will immediately 

affect the level of professional and combat readiness of the sniper. As a result of lowering the 

level of professional training there is an overstrain of physiological functions and mental 

processes, reduced efficiency, and accordingly increases the number of erroneous actions and 

the likelihood of injury, forcing a person to resign from the police and choose a new 

profession. 

A complex type of professional activity, which is service in special units, places strict 

demands on the state of physical and mental health of the man to whom he linked his 

professional choice with the personal risk unit. This is especially true for professional snipers. 

In this regard, it is appropriate to cite Napoleon's thesis: "And that 2/3 of success depends on 

the human factor and only 1/3 on armaments." These conclusions are fully confirmed by 

modern scientific research according to which the combat capability of units is 65% due to 

the functional and psychological state of the body, and only 35% of the technical equipment. 

Preparation. The existing system of professional selection in special units of the Ministry of 

Internal Affairs does not fully take into account such important individual indicators as the 

psychological factor, the functional state of the cardiovascular, respiratory and other body 

systems, etc. The readiness of a specialist to act effectively and professionally in extreme 

conditions, in a state of hyper dynamics and emotional stress. [3; 4] 

Conclusion. So the formation and development of snipers is certainly important in the 

fight against crime. 

The most common cases today in which the sniper is an integral part: 

1. Assault on a house under cover of a sniper The unit commander can make a 

decision using a sniper shot as a signal to start an assault on a team or wait for him to shoot at 

a target that has appeared. This method is very effective, but requires careful organization of 

interaction and psychological endurance. 
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2. Evacuation of a wounded law enforcement officer under the guise of a sniper In this 

situation, snipers can be used to cover the evacuation of a wounded officer or hostage to 

sudden emergencies. 

3. Use of snipers during, and localization and cessation of civil disobedience or riots. 

In this situation, the sniper can play a key role in maintaining law enforcement. 
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ABSTRACT 

The research's main goal is to analyze the consequences of Israeli neoliberal economic 

reforms regarding the conflict with Palestine. The mainstream of the scientific academy on 

the Israel-Palestine conflict tends to see neoliberalism primarily as an economic policy. For 

example, many scholars analyze how neoliberal economic policies would have dismantled the 

welfare state, increasing isolation and economic inequality in Israel, but mainly in the 

occupied Palestinian territories. Neoliberalism can be understood as a set of programmatic 

principles, such as privatization, balanced budgeting and "new public management" that 

comprise an economic theory and an ideological worldview. Debates on the economic order 

and the relationship between politics and the economy have taken place since the beginning of 

Zionism, focusing on the centrality of the state-led economy in Israel (or the pre-state 

institutions), but which was eventually challenged by demands for liberalization. From the 

1980s, Israel joined the international neoliberal wave, which had countries such as the United 

States and the United Kingdom at the forefront of this kind economic policies. However, it 

was in the mid-1990s, already during the government of Benjamin Netanyahu (1996-1999), 

that neoliberal reforms were intensified and began to make up not only economic policy, but 

also became a central element for political discourse, including the Israel-Palestine conflict. In 

this way, we will analyze the neoliberal economic reforms, especially the years 1996 to 1999, 

and their influence on discourse and consequences for the perception of the Israeli population 

in the face of the Israel-Palestine conflict.  

 

Keywords: Israel; Neoliberalism; Israel-Palestine conflict; Benjamin Netanyahu. 
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ABSTRACT 

During the first Pahlavi period (1921-1939), the Iranian army experienced many changes in 

organization, organization, three forces, training and armament. The military forces, as one of 

the most important pillars and bases of Reza Shah, were in the center of attention and reforms 

of this period. After the coup d'etat of Esfand 1299, in order to inform and communicate 

better with the military forces, the magazine Qashoon and other military publications were 

published as the official organ of the Iranian army under the direct supervision of Reza Shah 

and other officials. The first Pahlavi continued and played an important role in informing 

about the issues and changes in the military and law enforcement structure of Iran. War and 

kingdom. 

Key word: The  first Pahlavi, the army, transformation, military publications, importance 

 

-Military journalism in the Qajar period 

Since the Nasserite period, several publications have been published in Iran with emphasis on 

military and order issues   .   The Merrikh  » Mars« (مریخ)newspaper was a newspaper that was 

published in 18 issues from 1296 to 1297 Ah. The purpose of establishing this newspaper was 

to include military events and histories and to publish the scientific materials needed by the 

people. The Merrikh newspaper is the first military newspaper, or as it is called, the 

newspaper of the Ministry of the Army, and all its contents are military articles and official 

announcements. Sometimes scientific materials were also published in it. This newspaper was 

published in a special printing house in Ark Homayoun and at the top of its headline the 

following phrase can be seen: Whoever sends useful news to the military administration, it 

will be written in his name. The second score of The Merrikh newspaper on Wednesday, 21 

Muharram 1296 AH، Published in January 1849. The Merrikh newspaper is printed in 

Nasta'liq script in 4 pages and each page in two columns  . The name of the newspaper 

((Merrikh) is printed in bold in the title of the newspaper and the characteristics of the 

newspaper are written on both sides. (Merrikh newspaper, Monday 5 Muharram 1296: 1-2). 
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the first specialized publication in the field of military sciences called  Ruznāme-ye nezāmi -

ye dowlat aleyh Irān ) the military newspaper of the government great Iran( ( روزنامه دولت علیه

 was published on Friday Dhi Qada 1293 AH under the management of Mirza Hossein(ایران

Khan Sepahsalar and changed its name from the third issue to the Ruznāme-ye nezāmi-ye 

elmiye-vo adabi )Military Scientific and Literary Newspaper(.In the editorial of the first issue 

of Nezāmi newspaper, which is called the official announcement, the purpose of publishing 

this publication is to induce the teaching of military sciences and to promote the general ranks 

of the army to scientific degrees so that individuals and all departments of the army and the 

Ministry of War، Do not be useless in war. The first issue of this newspaper was published on 

the 29th of Dhul-Qa'dah, 1293 AH, and it is said that it was open until 1296 AH, when the 

Mars newspaper replaced it. With the publication of the nineteenth issue, the military-

religious and literary newspapers were closed. Twenty months after the military newspaper 

was discontinued, merrikh replaced it. In the first issue of the merrikh newspaper, there is a 

brief reference to the Nezāmi newspaper and it is mentioned that the contents of Mars are the 

same as the contents of the Nezāmi newspaper. ) Ruznāme-ye elmiye-va adabi, 13 mahram 

1294:1-2). 
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-Military journalism in the first Pahlavi period 

Pahlavi (پهلىی) magazine during the reign of Ahmad Shah Qajar and first Pahlavi period were 

other publications that emphasized military developments. he publication of the military 

magazine entitled Pahlavi began in 1302 AD in Tehran and was transferred to Mashhad in 

1306, and its publication continued until 1309 in Mashhad. This publication was the first 

military publication in the Greater Khorasan region of Iran. )Khorasan was one of the 

provinces of Iran to the center of Mashhad, which was the largest province of Iran until 2004, 

but after that it was divided into 3 provinces(. Its director and founder in Mashhad was 

Hossein Ali Razmara. This publication was published in Ark Square, Mashhad. The annual 

price of this magazine for the military in 1308 AD was 25 Qurans) Pahlavi Magazine, Year 6, 

Issue 94, June، KHordād 1308:1). 

 

The publication of the newspaper and magazine of the Qošun )،)قشىن( army( during the reign 

of Reza Shah is a turning point in the field of military journalism in Iran. The military 
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magazine of the Qošun, with a history of one century, is considered to be the oldest military 

publication in Iran. The first issue of this publication was published on the first Saturday of 

Esfand 1300. The founder and owner of this magazine was Mohammad Hossein Mirza  Zia 

and the managing director was Sultan Iftikhar Nezam and since 1302 Hussein Hussein Ali 

was the Sultan of Razmara. This publication was managed under the supervision of Sardar 

Sepah after the coup d'etat of 3 Esfand 1299 AD and the gradual process of gaining power. 

1330 AH) contract (Qošun, 8, 28, 1301: 1). The " Qošun Magazine" was first published as a 

newspaper in eight pages and at a price of half a rial on a weekly basis until 1303. The content 

of the Qošun was about military, police and army issues, orders, communiqués, military news 

inside and outside Iran and military history, and it was very popular among soldiers and army 

officers. In 1303 AD, in terms of cut, content and period of publication, it was first published 

as a weekly magazine (published on the first and fifteenth of each month) and then until 1313 

as a monthly magazine. From 1314, the army was renamed "Army Magazine". From issue 1, 

year 3, the first date of 1303, the number of pages of the magazine increased to 48 pages. 

Sometimes it was written up to 500 or 600, which would cause the reader to make a mistake if 

he did not have the original publication. The price of the magazine was set at 60 Qurans for 

the military and 80 Qurans for the civilians for one year. The price of a single issue of the 

army was 2 Qurans. During this period, the contents of the magazine became more 

specialized. The growing trend of this military magazine continued until with the arrival of 

the Allies in the country and the occupation of Iran in September 1320, many publications, 

including the Army magazine, were closed. This was a temporary closure because four 

months later the magazine's editorial staff resumed publishing it (Qošun, 1 month Hut  1300: 

2). Simple and understandable language for all segments of the army Individuals and legal 

entities of the Iranian Army Organization, its gradual spread among the military community 

and even outside it, the Qošun magazine became the official organ of the Iranian army, the 

close supervision of a group of writers specializing in military affairs on the publication of the 

magazine, accepting documentaries and Scholarships from all interested authors and payment 

of rewards and promotions in exchange for publication were among the distinctive features of 

this journal. Structural transformations of the army, establishment of the elements of the 

whole army, formation of multiple divisions, establishment of three forces, uniforms, ranks, 

financial issues, manpower training, ideological affairs and military ethics, medical issues and 

health related to the army, how to increase morale Warfare and stability of soldiers, 

knowledge of new weapons, international military developments and news, military history of 

Iran and the world, military geography, topics of military technique and tactics in simple 

language, transportation and logistics, extracts from general orders of the army, telegraphic 

reports, Means of communication and sending news, how to draw, offensive and defense, and 

shooting training are among the most important topics that have been considered and 

interpreted in this publication (Qošun , No. 2, 9 hut1300: 7,5)، (Qošun, No. 6, Year 4, August 

1304: 246). The Army magazine, by examining the new military developments in the world, 

tried to publish it and persuade Iranian army officials to use such weapons and modern 

methods of warfare. Familiarity with the types of machine guns or ammunition with massive 

firepower, which in Iran was also called as Eftomat, sixty rounds, metralysis and Maxim, was 

one of these cases (Ibid., No. 1, 1314: 14). The formation of anti-armor units was also one of 

the new developments in the world war, which was discussed in this publication (Ibid., No. 6, 

1314: 261, No. 7, 1314: 317, No. 6, 1314: 320, No. 3 , 1315: 115, No. 5, 1315: 265). The 
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formation of anti-aircraft defense (anti-aircraft artillery) due to the rapid growth of air military 

units and its impact on changing the equations of 

the battlefield, was on the agenda of the writers of 

the army (Ibid., No. 1, 1314: 1, No. 2, 1314 : 49, 

No. 6, 1314: 269, No. 7, 1314: 337, No. 8, 1314: 

416). One of the most notable issues in the Army 

magazine is how to protect infantry from enemy 

chemical gas attacks, which marks the gradual and 

widespread introduction of this terrifying new 

weapon into the major world armies after World 

War I: Gases In the human body, four types of gas 

are detected: suffocating, burning (mustard gas, 

mustard gas), irritating (tear-sneezing), and 

poisoning that activates the heart and retina (lungs). 

Throw ”(Ibid., No. 5, year 14: 244). The issue of 

parachutists (parachuting), which was considered 

one of the new military techniques in the world, has 

also been considered and encouraged by the Army 

Magazine (Ibid., No. 11, 1315: 620).  

Piyādenezām  Infantry Magazine( was another military publication related to the )پیاده نظام(( ، 

first Pahlavi period. The first issue of the first year of the Piyādenezām Magazine, in Tehran 

in January 1315 AD ، It's been published. This magazine is published by the "Infantry 

Education Department" and is mentioned in the title of the magazine "Infantry Training 

Office Publication Center". The contents of the Infantry Magazine are purely technical and 

related to military affairs. The first issue of this publication contains topics such as live targets 

in real bullet training, infantry operations in villages, microbial warfare, the evolution of 

infantry weapons, tactical and technical training of infantry units such as shooting, grenade 

launchers and machine guns, infantry firepower and It was so )Piyādenezām, Year 1, Issue 1, 

December 1315:1). 

 

 

  Nazmiye or Police Magazine  ,was another military publication of the period  )نظمیه،پلیس(

which was established in Tehran and its first issue was published in 51 pages in brick size in 

Roshnai printing house and was published in July 1304. This magazine was published by the 
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General Directorate of Police (Nazmiye) and was established when Mohammad Khan Dargahi 

was the head of the General Organization of Nazmiye in Iran, so in the first years of its 

activity, Colonel Mohammad Khan Dargahi was introduced as the founder of the magazine. 

The magazine was managed and written by Mirza Habibullah Khan, the mayor, the head of 

Nazmiye's administrative trials. From the sixth issue onwards, the management of the 

magazine was taken over by the mayor and handed over to Mirza Fazlullah Khan Bahrami, 

the head of the General Inspectorate. The regular magazine was published once a month. 

December 1312 is the seventh year. Its last published issues, numbers 9 and 10, belong to 

Azar and Dey 1312 AD in the seventh year) Nazmiye, Police Magazine, No. 2, September 

1304: 1, No. 17-18, December 1306: 1(. 

 

 

 

Conclusion 

 Reza Shah Pahlavi founded the new Iranian army on November 17, 1921, by merging the 

Cossack division, the state gendarmerie, the central brigade, and other dispersed military 

forces. The security-military zone was divided, with each division having a division that 

included the center, northwest, east, west, and south divisions. The Iranian Air Force was 

formed with the purchase of a Yonkers F-13 aircraft, taking advantage of the minimum 

facilities. By the order of Reza Shah in 1927, the establishment of the navy was considered 

necessary. In the year 1311 AH. / 1932 م. Iranian students sent to Europe, led by the first 

commander of the Southern Navy, Major Gholam-Ali Binder Artillery, entered the waters of 

Bushehr port with six ships after crossing the Suez Canal, and Iran actually had a naval 

capability. During the first Pahlavi period, several publications on military and police affairs 

were published in Iran. Knowing and studying these publications plays an important role in 

increasing researchers' information about the history of developments in the Iranian army 
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between 1300 and 1320. Accordingly, any research on the organization of the Iranian army in 

the first Pahlavi period would be incomplete without a careful review of these publications. 
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ABSTRACT 

Like Peter, successor Empress Elizabeth had the intention to dismember Prussia to make 

Russia great in Europe. At the same time, Russia was semi-isolated in the European continent 

compared to other European great power before the war. It was Russia's anxiety about 

Prussian influence in Europe through Austria and in the Baltic region.  The treaty of 

Westminster and the treaty of Versailles made two blocks between France and England 

(Russia, France, Saxony, Sweden, Austria, Portugal) and (the U.K., Prussia, Hanover) on the 

other side. Treaties were the sign of diplomatic revolution as once England and Russia had a 

subsidy treaty to pay the Russian Army for the protection of Hanover against Prussia. Seven 

Year’s War was a factor in settling disputed issues in the European continent, Americas, 

India, and West Africa, making this conflict European and Global. The war was decisive for 

the ancient regime of powerful European countries of the time. It was an era for the 
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establishment of trade and political supremacy worldwide by a European power. It was thus 

established nations identity such as Britishness, Spaniard etc. It was an era of British and 

French competition that led to the fall of empires in Europe. Enlightenment of France, 

American Revolution were the public sphere as a social, economic, and political change of 

eighteen centuries world and in European continent; because of the struggling monarchies, the 

devastation of public finances, ancient military regime etc.  Russia defeated the Prussian 

Kingdom several times in the Balkan area by transforming modernity and westernization from 

the Polish Lithuanian Commonwealth to the Pacific. The paper's objective is the Russian 

monarchy over the war, while its outcome is to know Russia as a new elite of Europe. Several 

books and journals have been used as paper's methodology. The feature question is how 

European powers fall into socio-economic-narrative challenges after the war scenario? 

Keywords: Prussia, Russian Empress Elizabeth Petrovna, Russian Emperor Peter, Russian 

Empire, Ambition of European Power, Austro-Russian Offensive Alliance, Frederik the 

Second, Enlightenment, Truly First World War, War as a Paradigm of European History.  

INTRODUCTION 

 
1
Seven Year's War was an excellent factor for a peaceful global settlement on various 

problematic issues in America, West Africa, India, which created problems among colonial 

powers of Europe, especially between France and Great Britain. Absolutism and Realism 

were unconditional for the state. Through the power of totalitarianism, Queen of Russia 

Elizabeth Second forwarded Russia to join Seven Year’s War with French allies and punish 

Prussia, Poland, and Lithuania for Russia's interest rather than allies' interest against Britain. 

Russia's ambition to be a superpower in the European Continent was reflected throughout the 

series of wars against its enemies. Seven Year’s War is also called a 
2
Diplomatic revolution 

(Wilde,2019) between Austria, Prussia, and Russia. Austrian succession was a great 

depression for Austria over its allies’ countries and Prussia to invade Silesia, a wealthy land. 

Austria found Russia as its alternate allies to return Silesia from Prussia through War. Russia 

was also furious and nervous over about the growing power of Prussia and was waiting for a 

3
Preventive War (Wilde, 2019) to stop Prussia. 

4
In May 1756, Britain and France officially 

                                                       
1 European History of War: The Social-Economic- Global Impact of The Treaty of Trianon in Hungarian 

Diaspora, The War of White Mountain and The Seven Years War. P.89 
2 The Seven Years War 1756-1763. Origins: The Diplomatic Revolution. Paragraph 1st. 
3 The Seven Years War 1756-1763. Origins: The Diplomatic Revolution. Paragraph 2nd. 
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declared war against each other; their allies also said the battle against their enemies. Austria 

was eagerly waiting to return Silesia from Prussia, and Russia was planning to attack over 

Austria. 
5
King Frederick Second of Austria, was brilliant in warfare and had an idea about the 

Prussian and Russian attack against his country. He declared war against Austria by attacking 

Saxony in August 1756(Wilde, 2019). Prussia’s adventure appeared to be attacked from all 

sides. Russia occupied East Prussia. 
6
Russia and Austria won over Prussia at the battle of 

Kunersdorf in August 1759. Russia’s win over Eastern Prussia, defeating Frederick the 

Second in wars, encouraged its ambition to become a European power and a superpower like 

Britain and France. Russia's Wins over Poland, Lithuania was another source of 

encouragement to spread its geography throughout the Baltic region. Though no power gained 

an absolute win through the War, Russia went forward to make it a formidable force in 

Europe after the war. The role of the Russian Army was significant throughout the war. 

7
Throughout the 18

th
 century, the Russian Army reformed. 

8
In the mid-18

th
 century, they had 

an estimated 330,000 men, including 172,000 in field units. Corps and armies were formed 

during wartime. Officers were trained at military schools such as the first Cadet Corps 

established in 1732. The General Staff was comprised in 1763. 
9
Officers such as Rumiantsev-

Zadunaiskii and A.V. Suvorov initiated many troops' training, development, and education. 

As a result, in the second half of the 18
th

 century, the Russian Army won a series of wars in 

the Seven Year’s War.  

LITERATURE REVIEW 

 Russia’s imperial period was busy with full of wars. Seven Year’s War was one of the 

greatest and broadest among those during the rule of Empress Elizabeth Petrovna.
10

 (Matverra 

& Stolyarov, 2017). Russia had the ambition to become a major power in the region. Though 

it was not directly involved in the war, it opposed Prussia as an ally with France, Austria, and 

Sweden. The Russian Army was strong but faced huge casualties and lost manpower, energy, 

and heroes. Seven Year’s War became a landmark to the Soviet citizens because of its 

historical conflict with many countries with Russia, such as Germany, Prussia. The historical 

                                                                                                                                                                         
4 The Seven Years War 1756-1763. Europe: Frederick Gets His Retaliation in First. Paragraph 1st. 
5 The Seven Years War 1756-1763. Europe: Frederick Gets His Retaliation in First. Paragraph 1st. 
6 Europe: Victories and Defeats. The Seven Years War 1756-1763. Paragraph 2nd. 
7 Russian Army. The 18th century and the first half of the 19th. Paragraph 1st. 
8 Russian Army. The 18th century and the first half of the 19th. Paragraph 2nd. 
9 Russian Army. The 18th century and the first half of the 19th. Paragraph 2nd. 
10 Russia Seven Year War Accession: Myth of Soviet Historiography. P.939 
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conflict with Germany set up a permanent conflict in the European diaspora between Russia 

and Germany. It was seen from the 18
th

 century's Seven Year's War to the 1
st
 World War and 

the 2
nd

 World War. 

METHODOLOGY 

 The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate sources of 

data include academic articles, websites etc. The method to writing the report has been taken 

by the description of sources, by reading, gathering in-depth insights on topics, focusing on 

exploring ideas, summarising, and interpreting and mainly expressed in words (documentary 

analysis through qualitative approach). The paper had discussed foreign policies of the 

Russian Empire, as well as the contribution of Russia’s Army in the middle of the 18
th

 century 

when the Seven Year's War started. It has discussed Russia’s confrontation with Prussia and 

Germany and thus reflects its ambition to become a significant power to a superpower like 

Great Britain and France. 

RESULT AND DISCUSSION 

  
11

The seven-year war (1756-1763) was considered one of the terrible wars in the eighteenth 

century compared with the second world war of that time. The influence of the war was in 

Asia, Africa, and America and in the oceans made it a global war of the 18
th

 century (Cloud, 

2020). 
12

It was a war of all Christian powers between France and Austria versus England and 

Prussia. It was a power of game between England and France, who fought to gain advantages 

over other world continents. It was a war to establish colonies in Asia, America and in the 

oceans. It was a war to establish supremacy in the European continent as well. Russia had a 

significant role as an ally of France, and Austria opposed the coalition led by the United 

Kingdom (U.K.). Their enemy was Prussia (Cloud, 2020).  
13

In the battle of gross-Egersdorf 

in East Prussia (August 19, 1757), Russian soldiers truly hit the Prussians. Though they met 

with secondary Prussian Army, while Russians were double and more vital forces than 

Prussians. An estimated 57000 Russian army confronted an estimated 22,000 Prussian troops. 

14
On August 14, 1758, there was a battle between Prussia and Russia where Frederick 2

nd
 of 

                                                       
11 What has Russia gained victory over Prussia in the Seven Years War? Paragraph 1st. 
12 What has Russia gained victory over Prussia in the Seven Years War? Paragraph 2nd. 
13 What has Russia gained victory over Prussia in the Seven Years War? Paragraph 7th. 
14 What has Russia gained victory over Prussia in the Seven Years War? Paragraph 9th. 
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Prussia and his 33000-army defeated the Russian Army harshly (Cloud, 2020).  
15

In 1759, 

August 1
st
 battle in Kunersdorf, the Prussians had lost an estimated 10 thousand soldiers, 

while Russians counted 19.5 thousand soldiers lost. In that War, Russians, along with 

Austrian soldiers, defeated Prussia. 
16

The capture of Berlin (Cloud, 2020) in 1760 did not 

bring an especial benefit for Russians. It created a cavalry attack between enemy countries. 

17
On September 28, 1760, Russians removed a small group of armies, and Frederick quickly 

left without sufficient protection. Prussian king, on the other side, was thinking of a fresh 

troop in the area. The defeat of France against England was a defeat of the Russian Army and 

a French ally. The loss of the coalition was a significant threat for countries like Russia, 

France, Austria etc., and the influence was negative for the Russian Army. King Frederick of 

Prussia defeated the Austrian Army at the Battle of Torgau.
18

. The role of the Russian Army 

in Brandenburg turned into a useless and in danger situation. Though the Russian Army 

captured the fort of Pomerania, their previous wars in 1758 and 1760 were unsuccessful 

through their loss. Prussia survived from the more extraordinary powers of Europe. It also 

allowed the victory of England over France in North America and in India. Russia had no 

intention to hold Eastern Prussia though this land was ruled by the General of Russia from 

1758 to 1762 and the population of East Prussia even took the oath to obey the Russian 

Crown (Cloud, 2020). It had been planned that East Prussia would be returned to 

Brandenburg house in exchange for Prussia’s assistance in the accession of Russia to 

Courland and Lithuania, the Polish Lithuanian Commonwealth. 
19

  Russia has received crucial 

parts of the Baltic area with the support of Prussia. The Seven Years war collectively was 

Russia's defeat due to its ally's defeat. Still, Russia as a single country gained many areas of 

Poland and the Baltic regions due to its military power. Russia’s domination over Prussia was 

its strategic policy to cover Germany through a hegemonistic Russian policy. France, Austria, 

Saxony, Russia, Sweden was a group, while Britain, Prussia, and Hanover were another group 

for this great war. Austria and Sweden were silent actors, while France, Saxony, and Russia 

were aggressive against Britain and Prussia. Russia's complete hegemony over Prussia was 

significant during the war. Russian Army role in Prussian War, generally called Seven Years 

War was substantial. With Austria and France, the Russian Army made allied against Prussia 

                                                       
15 What has Russia gained victory over Prussia in the Seven Years War? Paragraph 9th. 
16 What has Russia gained victory over Prussia in the Seven Years War? Paragraph 9th. 
17 What has Russia gained victory over Prussia in the Seven Years War? Paragraph 9th 
18 What has Russia gained victory over Prussia in the Seven Years War? Paragraph 10th. 
19 What has Russia gained victory over Prussia in the Seven Years War? Paragraph 12th.  
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for a campaign. It was the first time that the Russian Army was active in European politics 

and a war game.  The Seven Years War was one of the maneuvers for the war game. Instead 

of a direct battle, armies would attack surprisingly to survive arms and manpower (Keep, 

p.202). 
20

According to A.W. von Hupel, the Russian Army marched an estimated 30km a day 

and rested and cooked every third day during the earlier stages of the Prussian War. It was a 

leisure period for Russian soldiers in the earlier days of Russia and the Prussian War under 

the Seven Years War. In 1758 main Russian Army took 12 stages
21

 with 13 rest days to cover 

230 km. From the starting year of Seven Years War 1759, Armies changed their policies and 

proceeded to move fast in the battleground or in the enemy land and attack surprisingly. Food 

supply was one of the poor issues for the soldiers on the battlefield. Russian soldiers lived 

with double-baked bread and half-baked dough cakes with a kind of stew. It was not healthy 

food but to eat for survival and energy (Keep, p. 203). 
22

Quartermaster-General Von 

Wrymarn, a reliable observer, reported that Russian soldiers were so weak and tired when 

leaving Riga in 1757. Irregular food supply, insufficient clothing and footwear were caused 

fatal injuries, sickness during the battlefield. In May 1757 estimated 10,600 soldiers were 

sick, of whom an estimated 4,450 were in hospitals, and the rest were in their regiments.
23

. 

Sickness and casualties had increased every month. 
24

The Battle of Zorndorf, during the 

Seven Years War, was fought on August 25, 1758, between Russian troops commanded by 

Count William Fermor and a Prussian army controlled by King Frederick the Great. (Battle of 

Zorndorf, 2021). Casualties of Russian Soldiers were the highest during the battle of Zorndorf 

against Prussia. 
25

An estimated 12000 Russian soldiers were killed in that war and more than 

wounded. According to Soviet military historians (Keep, p. 208), Russian troops were 

established. 
26

“the complete superiority of their tactics over those of the routine-minded 

Prussians” (Keep, p.8). However Prussian Army showed their bravery and courage during the 

war even, yet a smaller army compared to Russian’s combatants. They both learned quickly 

against other strategies. In East Prussia, Russian invaders were less detained than in Poland 

and Lithuania. Soldiers were acting to receive things by force they wanted.  According to 

                                                       
20 The Russian Army in the Seven Years War. The Experience of the Common Soldiers. Paragraph 1st. P. 202 
21 The Russian Army in the Seven Years War. The Experience of the Common Soldiers. Paragraph 2nd. P.202  
22 The Russian Army in the Seven Years War. The Experience of the Common Soldiers. Paragraph 3rd. P. 203  
23 The Russian Army in the Seven Years War. The Experience of the Common Soldiers. Paragraph 7th. P. 206 
24 Battle of Zorndorf. (2021, October 18). Wikipedia. P 
25 The Russian Army in the Seven Years War. The Experience of the Common Soldiers. Paragraph 8th. P. 206 
26 The Russian Army in the Seven Years War. The Experience of the Common Soldiers. Paragraph 11th. P. 208 
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27
Von Waymarn “from the very first day that the army crossed the border the foulest acts of 

violence [took place]; those who had not fled, even if they showed goodwill… and had letters 

of protection were beaten, robbed, and plundered, not only by irregulars but also by regulars, 

including men from the best regiments; a day passed without such excesses” (Keep, p. 12). In 

1760 Russia set up a system to exploit Prussia more systematically. It was a mistake by Saint 

Petersburg not to supply enough resources and food enough to the soldiers. Still, they were 

now trying to use Prussian resources to cover the limitation implemented by many systems. 

28
Prussian king Frederick the Second had no aggressive mood towards Russia on the eve of 

the Seven Year's War. It was only observed in the 1740s to early 1750s because of his 

ambitious dream to spread his frontier by occupying many neighbours such as Austria. 

Prussia was influencing Sweden to become an ally for revenge for the defeat from Russia 

during the Northern War (Matverra & Stolyarov, 2017). It was an advantage for Frederick 

through his sister, who was the wife of the Swedish king. 
29

In March 1751, the king of 

Sweden died, and the new king Adolf-Friedrich was not an antagonist to Russia. Prussia 

failed to build an ally with Sweden and stooped forward against Russia. Frederic the Second 

did not have any anti-Russian action in Lithuania and Kurland in the 1750s. 
30

However, 

Frederick started to support Polish Lutherans and Courland nobility. Prussia thus started 

hostile actions against Russia throughout the Baltic region before the Seven Year’s War. 

However, once again Prussian king stooped hostility against Russia in the Baltic region 

during the 1750s by writing a statement. 
31

“First Political Testament” (Matverra & Stolyarov, 

2017, p.941). He was saying that Prussia and Russia have no concern that can create conflicts. 

His written statement for the friendship with Russia was nothing but to protect and 

amalgamate Eastern Prussia with mainland Prussia (Brandenburg), which was separated by 

Polish Pomorie. Though all Russian Empress Elizabeth Petrovna was anti-Prussian. Russia’s 

foreign policy during her period was aggressive over Prussia. The empress stated her foreign 

policy that Prussia could be a threat from its side to the Baltic States, therefore during the war, 

it was one of the duties of Russia to stop Prussia’s growth and aggression. “Putting an end to 

Prussian aggression" (Matverra & Stolyarov, 2017, p.941). 
32

According to Soviet historian 

                                                       
27 The Russian Army in the Seven Years War. Supply Problem. Paragraph 3rd. P. 212 
28 Russia Seven Year War Accession: Myth of Soviet Historiography. P. 940 
29 Russia Seven Year War Accession: Myth of Soviet Historiography. P. 941 
30 Russia Seven Year War Accession: Myth of Soviet Historiography. P. 941 
31 Russia Seven Year War Accession: Myth of Soviet Historiography. P. 941 
32 Russia Seven Year War Accession: Myth of Soviet Historiography. P. 941 
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L.G. Beskrovny, the Russian Army and Navy in the 18
th

 century had a coalition to save a 

Baltic region from Prussia. “We had to protect the Baltic from its possible capture by Prussia 

and to strengthen its border in the west” (Matverra & Stolyarov, 2017, p.941). Russia was 

also suspicious of Prussia's mentality over Courland, Poland and Saxony as king Frederick 

was highly ambitious to spread Prussia by occupation. Therefore, Russia joined Seven Year's 

War to stop Prussia and help Austria for the returning of Silesia within Austria from Prussia.  

CONCLUSION 

 Russia’s Seven Year’s War participation was not Russia’s intention of collective 

contribution. It was Russia’s self-interest to protect the Baltic region from Prussia. Russia's 

bitter relations have been observed with Germany in the 1
st
 and 2

nd
 world wars and were 

never a very cordial relation either. The foreign policy of Russia in the eighteen-century 

reflected foreign current ties with the Federal Republic of Germany. It was Russia and Prussia 

in the 18
th

 century. It is now between Russia and Germany, which was very tense during the 

Cold War between the Soviet Union and West Germany. Russia has been a vast country from 

the very beginning. It was necessary to keep relations with neighbouring countries for the 

protection of the sovereignty of all Russia. But Prussia was a country that was a competitor of 

Russia and an aggressor of the Baltic region. King Frederic, the second, was highly ambitious 

to spread Prussia's land and geography and capture Prussia's Silesia. Russia was a careful 

observer on that issue for its Baltic region’s security from offensive Prussia. Russia's intention 

was to stop Prussia through War and survive Russia's influence in the area. The feature 

question is how European powers fall into socio-economic-narrative challenges after the war 

scenario? 
33

Seven Years' War changed the social, economic, and political scenarios of 

England and France. France became economically poor, and the path of the French 

Revolution was made due to economic, social, and political changes after the war. Changes 

have been observed in colonial Canada.
34

 And in other French colonies. This war made Great 

Britain one of the leading colonial powers on earth. Russia gained a status throughout its 

participation. Russia was isolated from the rest of Europe and technologically behind because 

of rare communication with other countries. This war made the Russian elite class European. 

A gap grew between the lower and upper classes of Russia. The war made Russia an 

ambitious country instead of a peaceful image of Russia.  

                                                       
33 The Seven Year's War. Causes and Consequences of the War. Paragraph 1st.  
34 The Seven Year's War. Causes and Consequences of the War. Paragraph 1st. 
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ABSTRACT 

Military operations have continued on the territory of Ukraine since 2014. Ukrainian police 

took part in them, especially during the initial period of the conflict. To assess the level of 

influence of this fact on the burnout of Ukrainian police officers, we conducted a study using 

a Maslach Burnout Inventory Human Services combined with an adapted version by 

Vodopyanova et al. (2009). The 22 items regarding the three areas that typify burnout were 

scored on a 7-point rating scale ranging from 0 (never) to 6 (always). There are nine items for 

emotional exhaustion, five items for depersonalization and eight items for reduction of 

personal accomplishment. Cronbach’s alpha coefficient was good in this study (α=0.72). 

184 employees of the National Police of Ukraine were interviewed, of which 69 received the 

status of a participant in hostilities. At the preparatory stage, in order to formulate the most 

likely hypotheses, the authors undertook a series of conversations with the officers, 

department heads and experts. Also, officers' behavior and activity were monitored in the 

course of resolving various situational training tasks in continuing education courses 

conducted on the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. The authors made an 

assumption about the absence of a significant difference in the burnout of ex-combatants and 

other police officers. 

Kendall rank correlation coefficient indicated that participation in the fighting isn`t related to 

the level of their emotional exhaustion, depersonalization, personal accomplishment and 

aggregated global measure of burnout (coefficient is 0.016, 0.01, 0.005 and 0.006 

respectively). 

Keywords: burnout; emotional exhaustion; depersonalization; police officers; reduction of 

personal accomplishment; participation in hostility 
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SAVAġIN DEĞĠġEN YÜZÜ: SĠBER SAVAġ 

THE CHANGING FACE OF WAR: CYBER WARFARE 

Dr. Öğretim Üyesi Erdi ġAFAK 

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Yakın Doğu Enstitüsü 

 

ÖZET 

Savaş, uluslararası hukukta kuvvet kullanmanın en yoğun, en kapsamlı ve etkileri en ağır olan 

biçimi olarak ifade edilmektedir
1
. Günümüzde silahlı çatışmalar hukukunda, 1907 Lahey 

Sözleşmeleri, III, XII ve XIV sayılı Sözleşmeleri ve 1949 Cenevre Sözleşmeleri bazı ek 

düzenlemelerle yürürlüktedir. Uluslararası hukukta, devletler tarafından sınırlı olarak kuvvete 

başvurulması ise savaşa varmayan kuvvet kullanma yolları olarak ifade edilmektedir. 

 

Savaş ya da savaşa varmayan kuvvet kullanma eylemleri ve sonuçlarının bir takım kurallara 

bağlandığı uluslararası hukuk düzeni, bu kurallara uyulmaması durumunda devletlerin 

sorumluluğu konusunu da gündeme getirmektedir. Savaşın ilan edilmesi, yürütülmesi ve sona 

erdirilmesi kuralları genel cephe savaşları için düzenlenmiş olup, yeni savaş yöntemleri ile 

ilgili düzenlemelere uluslararası hukukta ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Özellikle gelişen 

teknoloji ile birlikte, klasik silahların yerini siber enstrümanların alacağı yönündeki 

düşünceler, savaş hukukunda önemli bir sorun halini almaktadır. 

 

Bizde bu noktadan hareketle mevcut savaş hukuku kuralları çerçevesinde, olası bir siber savaş 

senaryosunun yaşanması durumunda kuralların ne şekilde uygulanabileceğini incelemeye 

çalışacağız. Bugüne kadar herhangi iki ülke arasında bir siber savaş yaşanmamıştır. Ancak 

gelişen teknoloji siber savaşın asla yaşanmayacağı yönündeki düşünceleri sorgular hale 

getirmiştir. Çalışmamız genel olarak iki bölümden oluşacaktır. İlk olarak 

silahlı çatışmalar hukuku kurallarını ve bu kuralların siber saldırılara etkisini inceleyeceğiz. 

İkinci bölüm ise siber savaş örneği sayılabilecek bazı saldırıları yine silahlı çatışmalar hukuku 

çerçevesinde irdeleyeceğiz. 

 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Hukuk, Savaş, Savaş Hukuku, Siber Savaş, Silahlı 

Çatışmalar 
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ABSTRACT 

War is defined in international law as the most intense, comprehensive and the most severe 

form of the use of force1. Today, in the law of armed conflicts, the Hague Conventions of 

1907, Conventions III, XII and XIV and 1949 Geneva Conventions are in force with some 

additional regulations. In international law, the limited use of force by states is expressed as 

the ways of using force that do not lead to war. 

 

The international legal order, in which the acts of war or the use of force that does not lead to 

war and their consequences are bound by certain rules, also raise the issue of the 

responsibility of states in case of non-compliance with these rules. The rules for declaring, 

conducting and ending the war are regulated for general front wars, and the need for 

regulations on new warfare methods in international law is increasing day by day. Especially 

with the developing technology, the thought that cyber instruments will replace classical 

weapons has become an important problem in the law of war. 

 

From this point of view, we will try to examine how the rules can be applied in the event of a 

possible cyber war scenario within the framework of the current laws of war. There has never 

been a cyber war between any two countries to date. However, developing technology has 

brought into question the thoughts that cyber war will never happen. Our work will generally 

consist of two parts. First of all, we will examine the rules of the law of armed conflicts and 

the effects of these rules on cyber attacks. In the second part, we will examine some attacks, 

which can be considered as examples of cyber warfare, within the framework of the law of 

armed conflicts. 

 

Key Words: International Law, War, War in Law, Cyber War, Armed Conflicts  
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ÖZET 

Ġnsanoğlu, tarih sahnesinin hemen hemen her döneminde savaĢlar ile iç içe yaĢamıĢtır. BaĢat 

güç olma arzusu gibi baĢlıca sebepler, toplumlar nezdinde savaĢın ve yarattığı yıkımın 

sonuçlarının sosyolojik düzlemde tecrübe edilmesine neden olmuĢtur. SavaĢların bir sonucu 

olarak her toplum belli baĢlı kayıplar yaĢamıĢtır. Bunun sonucu olarak ise her toplum tarih 

sahnesinde var olma mücadelesi verirken kendilerine has travmaları da gelecek kuĢaklara 

aktarmıĢ, böylelikle savaĢ ve neden olduğu sonuçlar sosyolojik bir temele kavuĢmuĢtur. 

Realist teoriye göre uluslarası sistem anarĢik bir yapıdadır ve devletler amaçlarını dikte etme 

amacıyla hareket ederler. Buna göre güç önemli bir unsurdur. Buna istinaden tıpkı devletler 

gibi insanoğlu da realist teori bağlamında değerlendirildiğinde bencildirler ve güç odaklı 

olarak yaĢamlarını idame ettirirler. Bu bilgilerle paralel olarak çalıĢmamızda savaĢı ortaya 

çıkartan sebeplere ve bu sebeplerin sosyolojik açıklamalarına realist teori bağlamında cevap 

arayacağız.  

Öte yandan savaĢ, her toplumda var olan ve göz ardı edilemeyecek sonuçlara neden olan, 

boyut ve türleri değiĢse bile önemini koruyan bir olgudur.  Kavramsal olarak savaĢ, sürekli bir 

değiĢim içerisindedir. Tarih boyunca geliĢen yeni dinamiklerle birlikte savaĢ kavramı ve onun 

niteliği de değiĢmiĢtir. GeçmiĢten bu yana savaĢın varlığı ve çıkıĢ nedenleri değiĢmese de tür 

ve taktiksel anlamda büyük değiĢiklikler olmuĢtur. KüreselleĢme sürecinde devletlerin bu 

dönüĢümün bir diğer sebebi de Soğuk SavaĢ’ın bitmesidir. KüreselleĢmenin yoğunlaĢtığı bu 

süreçte modern ve büyük orduların sahip olduğu tahrip gücü geleneksel savaĢ ihtimalini 

düĢürmüĢtür. Dolayısıyla yeni savaĢ anlayıĢında savaĢ ve barıĢ arasındaki çizgi geçmiĢte 

olduğu gibi net bir Ģekilde karĢımıza çıkmamaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda, çalıĢmamızda 

hibrit ve küresel savaĢın tanımlarına yer vererek bu kavramların savaĢ sosyolojisi ile 

bağlantıları ortaya çıkarılmaya çalıĢılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: SavaĢ, Sosyoloji, Toplum 
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ABSTRACT 

Mankind has lived intertwined with wars in almost every period of history. The main reasons, 

such as the desire to be the dominant power, caused the sociological experience of the 

consequences of war and the destruction it created in the eyes of societies. As a result of wars, 

every society has experienced certain losses. As a result of this, while each society struggles 

to exist on the stage of history, they have transferred their unique traumas to future 

generations, so the war and its consequences have gained a sociological basis. According to 

the realist theory, the international system is anarchic and states act to dictate their aims. 

Accordingly, power is an important factor. Based on this, just like states, human beings are 

selfish when evaluated in the context of realist theory and they maintain their lives based on 

power. In parallel with this information, in our study, we will seek answers to the causes of 

war and the sociological explanations of these reasons in the context of realist theory. 

On the other hand, war is a phenomenon that exists in every society and causes undeniable 

consequences and maintains its importance even if its size and types change. Conceptually, 

war is in a state of constant change. Along with the new dynamics that have developed 

throughout history, the concept and nature of war has also changed. Although the existence of 

the war and the reasons for its outbreak have not changed since the past, there have been great 

changes in type and tactics. Another reason for this transformation of states in the 

globalization process is the end of the Cold War. In this process where globalization has 

intensified, the destructive power of modern and large armies has reduced the possibility of 

traditional war. Therefore, in the new understanding of war, the line between war and peace 

does not appear as clearly as in the past. In line with this information, we will try to reveal the 

connections of these concepts with the sociology of war by including the definitions of hybrid 

and global war in our study. 

Keywords: War, Sociology, Society 

 

GĠRĠġ 

Ġnsanoğlu, tarih sahnesinin hemen hemen her döneminde savaĢlar ile iç içe yaĢamıĢtır. BaĢat 

güç olma, ekonomik kazanç elde etme, diğerlerini kontrol altına alma arzusu vb. gibi baĢlıca 

sebepler, toplumlar nezdinde savaĢın ve yarattığı yıkımın sonuçlarının sosyolojik düzlemde 

tecrübe edilmesine neden olmuĢtur. SavaĢlar, bazen sonu yeni savaĢların yeni baĢlangıcı 

olabilecek sonuçlar ortaya koyarken devletler ve insanlar büyük kayıplar yaĢarlar. Bunun 

sonucu olarak ise her toplum tarih sahnesinde var olma mücadelesi verirken kendilerine has 

travmaları ve bölgesel ya da ideolojik gruplaĢmaları da gelecek kuĢaklara aktarır. Böylelikle 

savaĢ ve neden olduğu sonuçlar sosyolojik bir temele kavuĢur. Realist teoriye göre 

uluslararası sistem anarĢik bir yapıdadır ve devletler amaçlarını dikte etme amacıyla hareket 

ederler. Buna göre güç önemli bir unsurdur. Teorinin ana ilkesine istinaden tıpkı devletler gibi 
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insanoğlu da realist teori bağlamında değerlendirildiğinde bencildirler ve güç odaklı olarak 

yaĢamlarını idame ettirirler. Bu bilgilerle paralel olarak çalıĢmamızda savaĢı ortaya çıkartan 

sebeplere ve bu sebeplerin sosyolojik açıklamalarına realist teori bağlamında cevap 

arayacağız.  

SavaĢ Sosyolojisi ve Toplum 

Uluslararası alanda devletler, birbirleriyle uluslararası hukuk kurallarına uymak suretiyle 

iliĢkiler geliĢtirmektedirler. Her ülkenin dıĢ politikası kültür, tarihsel faktörler, ekonomik 

amaçlar gibi farklı alanlardan etkilenmekte ve Ģekil almaktadır. Bunun yanında uluslararası 

arenada her ülke kendi etki alanı çerçevesinde politikalarını uygulamaya ve bununla paralel 

bir Ģekilde diplomasi kanallarını kullanmaktadır. Bunun yanı sıra diplomasi seçeneğinin 

sorunları çözüme kavuĢturma noktasında yetersiz kaldığı durumlarda  devletler askeri güç 

kullanımına yönelebilmekteler. Siyasi iliĢkilerin ve doğrudan diplomasi kanallarının devre 

dıĢı kalmasıyla devletlerin birbirlerine askeri müdahalede bulunmaları küresel savaĢlara 

dönüĢebilmektedir. Ġlaveten, savaĢ, meydana geliĢi ve ortaya koyduğu sonuçlar açısından 

sosyolojik bir olgu olarak incelenecek değer ve öneme sahiptir. SavaĢ sosyolojisi, bir ülkede 

silahlı kuvvetler ile toplum arasındaki iliĢkileri kapsamlı olarak incelemektedir. Herbert 

Spencer’a göre toplumlar “askeri” ve “sinai” olmak üzere iki farklı konumda bulunmaktadır. 

Spencer’a göre toplumlar zaman içinde askeri mentaliteden sanayileĢme mentalitesine doğru 

evrilirler (Çaya, 1998). Dolayısıyla militarist toplumdan sinai topluma dönüĢüm süreci, 

toplumların evrim sürecinin doğal bir sonucu olarak kabul edilmektedir. 

 Militarist toplumun önemli özelliklerinden birisi olarak toplumsal manada güvenlikçi 

yaklaĢımın ağır basması gösterilmektedir. Öyle ki bu toplumlarda silahlı kuvvetlerin arz ettiği 

önem sinai toplumlara göre çok daha öndedir ve sorunlar karĢısında askeri yöntemlerin 

kullanılmasına yönelik fikir birliği toplumsal düzeyde kabul görmektedir. Sosyolojik olarak 

güvenlikçi anlayıĢın varlık göstermesi militarist toplumların olaylar karĢısında güç 

kullanımını meĢrulaĢtırmasına zemin hazırlamıĢ ve zaman içinde bu tutum genel manada bir 

refleks haline dönüĢmüĢtür.  

Öte yandan tarihte sanayileĢmiĢ ve demokratikleĢmiĢ toplumlarda dahi konjonktürel olarak 

askeri güç kullanımının savunulduğu durumlar mevcuttur. Örneğin, Ġkinci Dünya SavaĢından  

önce Amerikan toplumu savaĢ karĢıtı bir tutum içerisindeydi. Bununla paralel olarak 1935’de 

ABD BaĢkanı Franklin Roosevelt’in giriĢimleri sonucu Amerikan kongresi “tarafsızlık 

yasası” ilan etmiĢ  ve bunun sonucunda Amerikan hükümeti herhangi bir küresel savaĢ 

durumunda tarafların hiçbirisine silah yardımı yapmama kararı almıĢtır. O dönemde 

Amerikan toplumunda savaĢ karĢıtlığı yaygın bir görüĢtü. Roosevelt yönetiminin tarafsızlık 

yasasını kongreden geçirmesinin arkasında toplumsal talebin bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Nitekim Japon Ġmparatorluk Ordusu’nun 7 Aralık 1941’de Hawaii’de bulunan Amerikan 

deniz üssü Pearl Harbor’a ani baskında bulunması neticesinde Amerikan toplumunun barıĢçıl 

refleksi yerini güvenlikçi anlayıĢa ve militarist tutuma bırakmıĢtır.  
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ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, Kongrede yaptığı konuşmada Japonya’ya savaş ilan edildiğini 

açıklıyor. (8 Aralık 1941) USNEWS   

 

Realist Teori ve SavaĢ Sosyolojisi 

Realizm’e göre insanlar bencildirler ve yaĢamlarını güç odaklı olarak idame ettirirler. 

Ġnsanoğlu doğası gereği çıkarları doğrultusunda hareket eder. Dolayısıyla toplumlar, devletler 

de bireylerden meydana geldiği için doğaları gereği güç ve çıkar odaklı olarak uluslararası 

sistemde varlıklarını idame ettirirler. Realizm’e göre devletler üstü hegemon bir güç yoktur 

bu sebeple uluslararası sistem anarĢik yapıdadır ve her devlet kendi çıkarları doğrultusunda 

güç odaklı olarak hareket eder. Dolayısıyla askeri ve iktisadi olarak diğer devletlere göre önde 

bulunan devletler uluslararası sistemin baĢat güçleridir. Herbert Spencer, toplumların basitten 

karmaşığa doğru evrimleştiğini ve bu süreçte güçlü toplumların daha zayıf toplumları sosyal 

bir elemeye tabii tuttuğunu ileri sürmektedir. Spencer’ın “doğal seleksiyon” anlayıĢına göre 

güçlü devletlerin nispeten daha zayıf devletler üzerinde hegemonya kurma ve iradelerini dikte 

ettirme arzuları doğal seleksiyon sürecinin kaçınılmaz bir sonucudur.  

Öte yandan tarihsel süreç boyunca liderler birçok kez savaĢın sosyolojik yansımalarını bir etki 

aracı olarak kullanmıĢlardır. DüĢmanın sahibi olduğu kuvveti ve tehtidin büyüklüğünü 

toplumsal bir dayanıĢma aracı olarak kullanan liderler realist düĢünceden bir motivasyon aracı 

olarak faydalanmıĢlardır. Örneğin, Winston Churchill’in Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında Ġngiliz 

halkına hitaben “size kan, ter ve gözyaĢından baĢka vaadedecek bir Ģeyim yok” sözleri o 

dönemde halk üzerinde büyük bir etki yaratmıĢ ve toplumsal dayanıĢmanın sağlamlaĢmasına 

olanak tanımıĢtır.  
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SavaĢ Türleri 

SavaĢ, insanlık tarihinin her döneminde var olan ve göz ardı edilemeyecek sonuçlara neden 

olan, boyut ve türleri değiĢse bile önemini koruyan bir olgudur.  Kavramsal olarak savaĢ, 

sürekli bir değiĢim içerisindedir. Tarih boyunca geliĢen yeni dinamiklerle birlikte varlığı ve 

çıkıĢ nedenleri değiĢmese de savaĢ kavramı ve niteliği değiĢmiĢtir. Bu değiĢiklikler özellikle 

tür ve taktiksel anlamda yaĢanmıĢtır (Yenal, 2020). Topyekün ve cephe savaĢlarının araçları 

olan ağır-ateĢli silahlar özellikle 20.yüzyıldan sonra yerini kitle iletiĢim araçları, istihbarat, 

diplomasi gibi araçlara bırakmıĢtır (AlĢan, 2021). Bu araçlar doğru kullanıldığında ağır 

silahlardan daha büyük bir tahribat yaratmakta ve bu tahribatın kalıcılığını da sağlamaktadır. 

Bu değiĢimin yaĢandığı en belirgin dönem Soğuk SavaĢ sonrası dönemdir. Bu anlamda 

özellikle düzenli ordulara sahip büyük güçlerin yeni güvenlik konseptleri incelendiğinde 

asimetrik tehditlerin söz konusu ülkelerde oluĢturulan güvenlik algısını değiĢtirdiğini ve 

konseptlerini bu tehditlere göre düzenledikleri görülmektedir (Karabulut, 2016). Dolayısıyla 

ortaya yeni savaĢ türleri/konseptleri çıkmaktadır. Ancak ortaya çıkan bu yeni savaĢ tür ve 

konseptleri savaĢın doğasını etkilememiĢtir. Bu anlamda savaĢın değiĢen yüzünü Mansoor’un 

“kuvvetlerin onu icra etme şeklinin değiştiği” ifadesiyle açıklamak mümkündür (Karabulut, 

2016). SavaĢ kavramının günümüzde değiĢmesinin en büyük sebeplerinden biri de Ģüphesiz 

teknolojik geliĢmelerdir. Günümüzde teknolojik imkanlar kullanılarak uygulanan tehdit ve 

saldırılar konvansiyonel savaĢa göre daha az maliyete sahip olmasıyla birlikte daha az kayıp 

da yaĢatmaktadır. Dolayısıyla teknoloji savaĢı, savaĢın araçlarını ve devletlerin mevcut güç 

algılamasını değiĢtirmiĢtir. Klasik savaĢın doğasında var olan düĢmanı yok etme anlayıĢı artık 

yerini düĢmanı yok etmeden çıkarlarına ortak etmeye, üzerinde bir tehdit oluĢturmaya ve bu 

tehdit varlığının sürekliliğini sağlamaya bırakmıĢtır. 

KüreselleĢme Sürecinde SavaĢın DeğiĢen Yüzü 

KüreselleĢme tanım itibariyle, “ulusaşırı ve küresel boyutta ekonomik, sosyal ve kültürel 

etkileşimin ulusal sınırlar ötesinde sürekli artışı ve bunun yol açtığı siyasi sonuçlardır. 

Teknolojik gelişmeler de bu etkileşimleri destekler” (Paul R. Viotti, 2017, s. 150) Ģeklindedir. 

Söz konusu etkileĢim ve değiĢim süreci savaĢın yapısında da değiĢikliklere yol açmıĢtır. 

Günümüzde uluslararası arena tamamen yeni olmayan ancak yeni ortaya çıkan araçlarla 

nispeten daha etkili olan yeni bir savaĢ algısıyla karĢılaĢmaktadır. KüreselleĢme ile birlikte 

yoğunlaĢan diplomatik,sosyal, ekonomik ve politik çıkar ve hedefler eski savaĢ algısında var 

olan “karĢındaki düĢmanı yok et” durumunu ortadan kaldırmıĢtır. Günümüzde devletler her ne 

olursa olsun çıkarlarına hizmet eden ve kamuoyunda düĢman ilan ettiği karĢı devlet ya da 

örgütü tamamen ortadan kaldırmak istememektedir. Söz konusu devlet düĢmanını baĢka 

yollarla kontrol altında tutmayı tercih etmektedir. Bu yollardan en önemlileri Ģüphesiz 

teknoloji, sosyal ve politik yollardır. KüreselleĢme sürecinde devletlerin bu dönüĢümün bir 

diğer sebebi de Soğuk SavaĢ’ın bitmesidir. KüreselleĢmenin yoğunlaĢtığı bu süreçte modern 

ve büyük orduların sahip olduğu tahrip gücü geleneksel savaĢ ihtimalini düĢürmüĢtür. 

Dolayısıyla yeni savaĢ anlayıĢında savaĢ ve barıĢ arasındaki çizgi geçmiĢte olduğu gibi net bir 

Ģekilde karĢımıza çıkmamaktadır (Karabulut, 2016).  

Ülkeler arası mücadelede 20.Yüzyıldan itibaren enformasyon ve teknoloji ön plana çıkmıĢtır. 

Soğuk SavaĢ’ın anlamının ideolojik kutuplaĢmalar arasındaki ideolojik savaĢın enformatik 

zemin üzerinde ve teknoloji aracılığı ile iĢlediği düĢünüldüğünde mücadelenin nasıl iĢledi 
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daha iyi anlaĢılabilir. Devletler geçmiĢte olduğu gibi geliĢmiĢ ağır silahlar ve büyük ordular 

yerine daha küçük ölçekli ama uzmanlaĢmıĢ etkili örgütler, gayrinizami terör örgütleri ve özel 

askeri Ģirketleri kullanmaktadırlar (Yenal, 2020).Bu teknikler büyük güçlerin söz konusu 

mücadelelerinde daha büyük sonuç ve daha az kayıp verdirdiği gibi zayıf devlet ve örgütleri 

de avantajlı bir konuma taĢımaktadır. 21. Yüzyıl savaĢ ve çatıĢma ortamında yeni 

diyebileceğimiz bir baĢka olgu da özel askeri Ģirketlerdir. Devletler söz konusu Ģirketleri 

sözleĢmelerle satın almakta ve bu Ģirketler herhangi bir devletin ordusunu bağlı 

kalmamaktadır. Özel güvenlik Ģirketleri uluslararası politik tartıĢmalardan uzak kalarak hızlı 

ve etkili hareket etmekte ve böylece devletler bu Ģirketler sayesinde politik maliyetleri de 

düĢürmektedir (Arıöz, 2009). 

Hibrit SavaĢ 

 Hibrit savaĢ, teknoloji ve kitle iletiĢim imkanlarının sağladığı yenilikleri ile düzenli-düzensiz 

birliklerin, alıĢılmıĢ ya da yer yer alıĢılmamıĢ metotların çatıĢmada kullanması anlamına 

gelmektedir. Hoffman hibrit savaĢı; “ düşmanın, politik amaçlarına ulaşmak için aynı harekat 

ortamında ve zaman diliminde konvansiyonel silahlar, alışagelmişin dışında taktikler, 

terörizm ve hukuk dışı faaliyetleri harmanlayarak kullanması.” Ģeklinde ifade etmiĢtir 

(Karabulut, 2016). Hibrit savaĢ kavramı 2006 yılında Lübnan SavaĢı esnasında Hizbullah’ın 

Ġsrail’e yönelik gerilla taktikleri uygulaması ile ortaya çıkmıĢtır. Devletlerin konvansiyonel 

güçlerini kullanarak karĢı karĢıya geldiği ve büyük kayıplarla sonlandırdığı savaĢlara karĢılık 

hibrit savaĢta temel prensip, devlet dıĢı örgütlerin ya da devletler tarafından oluĢturulan 

organizasyon türleriyle asimetrik bir çatıĢma alanı oluĢturup zaman kazanmak ve en az 

kayıpla tahrip gücünü artırmaktır. (IĢıkçı & Kiraz, 2020) 

Tarihi perspektifen bakıldığında ise MÖ. 5. Yüzyılda gerçekleĢen Peloponez SavaĢı hibrit 

savaĢın ilk örneği olarak gösterilmektedir. Atina ve Sparta arasında gerçekleĢen savaĢta 

bilinen cephe savaĢı yöntemleri dıĢında farklı yöntemler de kullanılmıĢtır. Bu savaĢta Atina 

devleti Sparta’ın sadık destekçileri Helotları kıĢkırtarak ayaklanma çıkartmıĢ ve bu 

ayaklanmayı desteklemiĢtir. Sparta askeri açıdan Atina’dan üstün olsa da çıkan ayaklanmaları 

bastıramamıĢ ve barıĢ talep etmiĢtir (Karabulut, 2016).  Uygulanan bu strateji sebebiyle söz 

konusu savaĢ hibrit savaĢın ilk örneği sayılmaktadır.  

Günümüzde hibrit savaĢı Rusya’nın Ukrayna’ya karĢı yürütmüĢ olduğu faaliyetleri 

isimlendirmek için de kullanan teorisyenler, 2014 Ukrayna müdahalesi için “Gri Bölge” 

tanımını kullanmaktadır. Bahsi geçen “Gri Bölge” ulus-ötesi devletlerin siyasi amaçlara 

ulaĢmak adına kullanmalarının uygun olmadığı (iç iĢlere müdahale, savaĢ suçu vs.),sınır ve 

kurallara tabii olmayan bir alandır (IĢıkçı & Kiraz, 2020). 

4.1.2. Vekalet SavaĢı 

Dördüncü nesil savaĢ olarak da bilinen vekalet savaĢı, beka sorunundan bağımsız bir şekilde 

çıkar elde etmek veya var olan çıkarların sürdürülmesi amacıyla hedef ülke ya da grubun 

baskı altına alınması suretiyle gerçekleştirilen düzenli ya da düzensiz saldırılar” olarak 

tanımlanmaktadır (Budak, 2020). 

Vekalet savaĢının klasik savaĢ ve diğer savaĢ türlerinden en büyük farkı saldırıyı tasarlayan 

güç ile saldırıyı fiilen gerçekleĢtiren unsurun birbirinden farklı olmasıdır. Bu anlamda vekalet 
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savaĢları, devletlerin bir aktör olarak savaĢın içinde olmadığı bir savaĢ türüdür. Ancak 

devletler kullandığı vekil güçler ile baĢka bir ülkede doğrudan olmasa da dolaylı olarak var 

olmaktadır.  Soğuk SavaĢ sonrası dönemde savaĢ kavramında meydana gelen değiĢimlerle 

birlikte yeni bir kavram olarak literatüre geçen vekalet savaĢı/dördüncü nesil savaĢ, terörist 

gruplar tarafından sıkça kullanılan/kullandırılan bir savaĢ türü olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Vekalet savaĢının yürütülmesinde vekil güçler etkilerini artırabilmek için terör faaliyetlerini 

kullanmaktadırlar. Bilhassa hedef alınan ülkedeki radikal grupların terör faaliyetleri içerisinde 

olması ve bu gruplara dıĢ destek sağlanması (silah, lojistik, eğitim, parasal vb.) söz konusudur 

(Budak, 2020). Bu destek yalnızca askeri ya da Ģiddet yoluyla gerçekleĢmemektedir. Söz 

konusu destek hedef alınan ülkede bir karıĢıklık çıkartıp yine bu karıĢıklığı destekleme 

yoluyla da gerçekleĢebilmektedir. 

SONUÇ 

Sonuç itibariyle savaĢ olgusu insanlık tarihi boyunca var olmuĢ, insan ve toplum ile bu denli 

girintili olmasıyla da savaĢ sosyolojisi disiplinini literatüre kazandırmıĢtır. Ġnsanlığın yaratılıĢ 

itibariyle -bilhassa realist teorinin kabul ettiği-  içinde var olan kazanma, hükmetme ve baĢat 

güç olma arzusu savaĢ ve çatıĢmaları doğurmuĢ, bu çatıĢmaların sonucunda da büyük kayıplar 

yaĢanmıĢtır. YaĢanan bu kayıplar ve bu kayıpların insanlarda/toplumlarda yarattığı dönüĢüm 

savaĢın sosyolojik açıdan ele alınmasını da kaçınılmaz kılmıĢtır. SavaĢlar bilhassa yarattığı bu 

yıkım itibariyle eleĢtirilmekte ve küresel bir cehennem olarak ilan edilmektedir. SavaĢın diğer 

yönü ise, her toplumun ve milletin bir zafer günleri vardır. Bu zafer ya da kurtuluĢ günleri 

gibi özel günler toplumda var olan militarist ve bazı anti-militarist kiĢilerce de birlikte 

kutlanmaktadır. Aslında bu zafer günleri de yaĢanan savaĢların sonucudur. Dolayısıyla 

savaĢların yıkıcı etkilerinin yanı sıra toplumları birleĢtirici yönü de göz ardı edilmemelidir. 

Bu bilgi ıĢığında savaĢların liderler tarafından birçok kez topluma yönelik bir çeĢit 

“motivasyon” kaynağı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.  

Bu çalıĢmadan ulaĢılan bir diğer sonuç ise yıkıcı savaĢların yalnızca sonucuna odaklanmaktır. 

Ancak cehennem kabul edilen söz konusu savaĢların etkisini yitirmesi sonuçlarını tartıĢmak 

ve göz önüne sermekle değil nedenlerine odaklanıp bu nedenleri ortadan kaldıracak çalıĢmalar 

yürütmek ile mümkün olacaktır. SavaĢları yıkıcı yapan olup bittikten sonra mevcut kayıp 

sayıları değil, bir toplumu adım adım o savaĢa sürükleyen nedenleridir. Bu nedenlerin, 

olayların genellikle militarist perspektif ile değerlendirildiği toplumlarda sinai toplumlara 

göre daha sık göz ardı edildiğini görmekteyiz.  

KüreselleĢme süreci sadece insanları, toplumları ve devletleri değil birlikte savaĢları da 

değiĢime uğramıĢtır. Bu değiĢimin temel sebebi küreselleĢmenin Ģekillendirdiği devletlerin 

birbirleriyle olan iliĢkileridir. Bugün bir ülkede yaĢanan kriz, o ülkenin okyanus ötesinde var 

olan diğer ülkeyi de etkilemektedir. Dolayısıyla böyle bir uluslararası ortamda hiçbir aktör 

topyekün cephe savaĢını göze alamamaktadır. Bu yalnızca küresellĢemenin getirdiği sonuçlar 

nedeniyle de olmamıĢtır. Topyekün cephe savaĢları devletler için çok büyük maliyet ve 

kayıplara neden olmaktadır. Taktiksel anlamda değiĢimin bir diğer nedeni de bu olmuĢtur. 

Ancak bu savaĢın çıkıĢ noktasını ve çıkıĢ felsefesinde bir değiĢikliğe yol açmamıĢtır. 

Günümüzde savaĢlar taktiksel anlamda değiĢikliğe uğramıĢ ancak doğası ve çıkıĢ noktasında 

bir değiĢiklik yaĢanmamıĢtır. Devletler artık kazanç elde etmek istedikleri bölgelerde bizzat 

bulunmak yerine uydu aktörlerini savaĢtırmaktadırlar. Bu uydu aktörler genelde finanse 
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edilen, eğitilen, silah desteği sağlanan terör örgütleridir. Bu anlamda günümüzde verilebilecek 

en büyük örneklerden biri Ģüphesiz ABD-PYD iliĢkisidir. ABD, Ortadoğu’dan çekilmeye 

baĢlamasından bu yana bölgeye uydusu olarak PYD’yi konuĢlandırmıĢ ve örgütü özellikle 

finans ve silah anlamında desteklemiĢtir. Bu durum çalıĢma içeriğinde de bahsedilen vekalet 

savaĢının da bir örneğidir. ABD bölgede varlığını gerek yaĢadığı maddi kayıplar gerekse 

Amerikan halkından aldığı eleĢtiriler ile yavaĢ yavaĢ sonlandırma kararı alsa da tam anlamıyla 

çekilmemiĢtir. Dolayısıyla devletler yukarıda da bahsedildiği gibi her ne kadar günümüz 

uluslararası iliĢkilerde barıĢ, demokrasi yanlısı, savaĢtan uzak ideal bir dünya söylemlerin de 

bulunsa da bu durum gerçek anlamda böyle olmamıĢtır. Devletler örtülü bir biçimde bir savaĢ 

içindedir. Ancak bu savaĢ eskiden olduğu gibi yalnızca cephede gerçekleĢmemekte, zaman 

zaman bir örgüt vasıtasıyla, zaman zaman ekonomik anlamda zaman zaman diplomatik 

anlamda gerçekleĢmektedir. Bu anlamda ortaya konan çalıĢmada savaĢların Ģekil değiĢtirse 

dahi sonlanmadığı, insanların varlığını sürdürdüğü her yerde çıkar ve güç çatıĢmalarının da 

varlığını sürdüreceği ve yine yukarıda bahsedildiği gibi savaĢların yalnızca sonuçlarına değil 

de nedenlerine odaklanılırsa bir çözüm meydana getirilebileceği sonucuna varılmıĢtır. 
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ÖZET 

XVII. yüzyılın sonu ve XVIII. yüzyılın başlarında Kalmuk Hontayşaları, Kazaklara ait 

otlaklık bölgeler ve ticaret şehirlerine sahiplenmek için Kazaklarla XVIII. yüzyılın ortalarına 

kadar sürecek olan amansız bir savaş başlatmışlardı. Bu savaşlar sonucunda Kalmuklar, otlaklık 

alanlar dışında Güney Kazak topraklarının ticaret merkezlerini de ele geçirdiler. Doğal olarak bu 

durum Kalmuklara sadece ticaret merkezlerini değil, ayrıca Kazak topraklarıyla Rusya’yı ve 

diğer doğu ülkelerini birbirine bağlayan kervan yollarının geçtiği alanları da açmış oldu. 

Mütemadiyen devam eden çarpışmalar ve içerdeki huzursuzluklar sonucu parçalanan ve 

kuvvetten düşen Kazak halkı, bu dönemde büyük felaketler ve yoksulluklar yaşadı. Kazaklarla 

Kalmuklar arasında 1723-25 yıllarındaki savaş ve bu savaş sonrası Kazakların içine düştüğü 

sıkıntılı durum Kazak toplumunun tarihi belleğinde “çok zorlu yıllar, felaket yılları” anlamına 

gelen “Ak Taban Şubrındı” yılları olarak yer etti. Bu savaş, Kazak halkının uzun yıllardan beri 

yaşadıkları bölgeleri, yoksul ve perişan bir halde terk etmesine yol açtı.  Doğudaki bu ciddi 

durum karşısında Çimkent’in batısındaki “Orda Bası” mevkiinde, üç Kazak Cüzü (Orda) ’nün 

(Küçük Cüz, Orta Cüz ve Büyük Cüz)  temsilcileri bir kurultay düzenlediler. Bu kurultayda 

Ebu’l-hayır başkomutan seçildi. Kazak yöneticileri örgütlü direniş harekâtı için hazırlıklara 

başladı. Bu hazırlıklar kısa sürede sonuç verdi. Üç cüzden gönüllü birlikler oluşturuldu. 

Kalmukların saldırıları karşısında yapılan savaşlarda Kazaklar başarılı oldu. Kalmuklarla üç 

Kazak Cüzünün birleşik gönüllü birlikleri arasında yapılan Anrakay Savaşı ise Kazakların 

bağımsızlık mücadelesinin ve bu mücadeledeki azimlerinin vücut bulmuş hali idi. Savaş, 

1729’un sonbaharında, Balkaş gölünün 120 km güneyinde, Anrakay mevkiinde oldu. Bu savaşta 

üç cüzün gönüllü birlikleri Ebu’l-hayır’ın başkomutanlığında Kalmuklara önemli bir darbe 

indirmişlerdi. Böylece Kazakların Anrakay’da elde etmiş olduğu bu zafer sonucunda Kalmuklar, 

güneybatıya doğru kendi siyasi sınırları içine çekilmeye zorlandılar. Bu savaş, sonuçları 

itibariyle çok ağır ve kanlı bitmesine rağmen, üç Kazak Cüzünün üçü içinde de Ebu’l-hayır 

Hanın komutanlık sanatının, cesaretinin ve kahramanlığının yayılmasına sebep oldu. 

Bu çalışmada, XVIII. yüzyılın ilk yarısı itibariyle Küçük Cüz başta olmak üzere Kazak 

Ordalarının siyasi sahnesinde asıl rolü oynayan Ebu’l-hayır Han’a dikkat çekilmiştir. Han tahtına 

oturan Ebu’l-hayır’ın, Sırderya’nın orta bölgelerinde ve Semireçya topraklarında, Kalmuklarla 

yaptığı savaşlar ve bu savaşlarda elde ettiği başarılar ele alınmıştır. Çalışmada Ebu’l-hayır’ın 
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gerek Kazak-Kalmuk savaşlarında, gerekse bu savaşların seyri sırasında Rus yetkililerle yapmış 

olduğu temaslar da incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kalmuk istilası, Kazak Halkı, Ebu’l-hayır Han, Anrakay zaferi 

 

ABSTRACT 

At the end of the 17
th

 century and at the beginning of the 18
th

 century, the Kalmyk 

Hontayshas started a ruthless war with the Kazakhs that would last until the middle of 18
th

 the 

century so as to own the pastures and trade cities of the Kazakhs. As a result of these wars, 

the Kalmyks captured the trade centers of the Southern Kazakh lands, apart from the 

grassland areas. Naturally, this situation opened up not only trade centers to the Kalmyks, but 

also the areas where the caravan routes connecting Kazakh lands with Russia and other 

eastern countries passed. As a result of the ongoing clashes and internal unrest, the Kazakh 

people, who were torn apart and fell from the force, experienced great disasters and poverty 

during this period. The war between the Kazakhs and the Kalmyks in 1723-25 and the 

troubled situation that the Kazakhs fell into after this war took place in the historical memory 

of the Kazakh society as the years of "Ak Taban Shubrındı", which means "very difficult 

years, years of disaster". This war caused the Kazakh people to leave the regions where they 

had lived for many years in a poor and miserable condition. In the face of this serious 

situation in the east, the representatives of the three Kazakh Juz (Orda) (Small Juz, Middle 

Juz and Big Juz) held a congress in the “Orda Basi” location to the west of Shymkent. In this 

congress, Ebu'l-Hayır was elected as the Commander-in-Chief. Kazakh administrators began 

preparations for an organized resistance operation. These preparations yielded results in a 

short time. Three-juz volunteer associations were formed. The Kazakhs were successful in the 

wars against the attacks of the Kalmyks. The Battle of Anrakay, fought between the Kalmyks 

and the combined volunteer units of three Kazakh Juz, was the embodiment of the Kazakhs' 

struggle for independence and their perseverance in this struggle. The battle took place in the 

autumn of 1729 in Anrakay, 120 km south of Lake Balkhash. In this war, the volunteer units 

of three juz had dealt a significant blow to the Kalmyks under the commander-in-chief of 

Ebu'l-Hayır. Thus, as a result of this victory of the Kazakhs in Anrakay, the Kalmyks were 

forced to withdraw into their political borders towards the southwest. Although this war ended 

very slowly and bloody in terms of its results, it caused the art of command, courage and 

heroism of Ebu'l-Hayır Khan to spread among all three Kazakhs Juz. In this study, attention 

was drawn to Ebu'l-Hayır Khan, who played the main role in the political scene of the Kazakh 

Hordes, especially the Small Juz, as of the first half of the 18th century. The battles of Ebu'l-

Hayir, who was on the throne of Khan, with the Kalmyks in the middle regions of Sirdarya 

and the lands of Semirechia, and the successes he achieved in these wars were discussed. In 

the study, Ebul-Hayır's contacts with the Russian authorities, both in the Kazakh-Kalmuk 

wars and during the course of these wars, were also examined and evaluated. 

 

Key Words: Kalmyk invasion, Kazakh People, Ebu'l-Hayır Khan, Anrakay victory 
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GĠRĠġ 

XV. asrın ikinci yarısında Özbek Hanı Ebu’l-Hayr Han’ın başında bulunduğu Hanlık, 

hem içeride yönetilemez duruma düşmüş hem de dış ilişkiler bakımından zayıflamıştı. Bu 

sebeple Onun yönetimindeki Kerey ve Canibek Hanlar Ebu’l-Hayr’a bağlı bir toplulukla doğuya 

doğru göç ederek Moğolistan’da kendilerine yer buldular. Daha sonraki yıllarda Ebu’l-Hayr’ın 

eski göçebe tebaası da Kâşgar ve Yedisu civarında bu prenslere katılarak Kazaklar adıyla yeni 

bir kabile federasyonu oluşturdular (Budak, 1994: 325-326). Moğolistan liderlerinin desteğiyle 

kurulan bu yapı daha sonra bağımsız Kazak Hanlığının oluşmasına zemin hazırladı. Bu dönemde 

Kazak Kabilelerinin topraklarının batıda Nogay Hanlığı ve doğuda Moğolistan ile sınırlı olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Kalmukların Türkistan için tehlike teşkil edeceği daha XV. yüzyılın ortalarında 

anlaşılmıştı. 1430’lu yıllarda Kalmukların, Uysunlar ve Kırgızların oturduğu Issık Göl’e kadar 

gelmeleri; 1447 yılında Sırderya bölgesinde yaşayan Şıban Hanı Ebu’l-Hayr Hana hücum 

etmeleri bunun bir göstergesi idi. 1447’deki bu saldırıda Özbekleri yendikleri kaynaklarda 

belirtilmektedir (Tınışbayev, 1993: 186; Togan, 1981: 152-257).  XV. Asrın ortalarından XVI. 

asrın sonuna kadarki dönemde Kazak-Kalmuk münasebetleri hakkında bilgiler çok azdır. XVI. 

Asrın ikinci çeyreğine doğru büyük beyliklerin toprakları belli olmuş, durum biraz sakinleşmişti. 

O devirde Maveraünnehir’i Şaybani yönetiyordu. Kasım Han’ın yönettiği Kazak Hanlığının 

toprakları ise çok genişlemişti. Onların sahiplendiği topraklar, Sır-Derya bölgesi ile oradaki 

şehirlerden kuzeybatıdaki Yedi Su bölgesi, Karatal Nehri ve İle Nehri bölgesinden oluşmakta idi. 

XVI. Asrın sonunda kendi sınırlarını aşıp Kazak topraklarına yerleşen Kalmuklar, Kazaklar’a 

yenilmişler ve baskı altında kalmışlarıdır (Mukametkanulı, 1994: 44). Kazak hanı Tevekkel, 

1594’te Moskova’ya elçi göndermiş, elçilik heyetine verdiği yazısında Tevekkel’in kendisini “ 

Kazak ve Kalmuk Hanı” olarak göstermiştir (Bartold, 1898; 91-92; Mukametkanulı, 1994: 44; 

Barthold, 1898: 140). Bu bilgiden XVI. asrın sonunda bazı Kalmuk kabilelerinin Tevekkel Hana 

bağlı olduğu anlaşılmaktadır.  

Kazakların gelişmesiyle birlikte Tanrı dağlarının kuzeyinde Moğolların Kalmuk (Jungar)
1
  

kabilesi de gelişip Hanlık kurdular. Tarbagatay ve İlen, Kalmuk Hanlığının merkezi olup, İrtiş’in 

batıdaki bölgesini ve Tanrı dağlarının güney tarafındaki bölgelerini gitgide idaresi altına 

geçirdiler. Böylece, Orta Asyanın Kuzeyinde Kazak ve Kalmuk göçebe halkları, tarih sahnesinde 

yerlerini almış oldular. Kalmuk aslında bir kabile ismi idi, daha sonra Kalmuk feodallerinin 

idaresinin ismini aldı ve o devletin ismi oldu. Kalmuk Hanlığı aslında, önceden Batı 

                                                       
1 Orta Asya ve Kazak Ordalarında “Kalmuk (Kalmak)”, Çin’de “Elet”, Moğolca’da “Zun-gar” olarak 

adlandırılmaktadırlar. Bkz. R.V., Suleymanov, “Rol i Mesta Ablaya v Natsonalna-Asıvabaditelnoy Barbe i 

Abyedinenii Kazahskova Naroda v Vedinoy Gasudarstva v XVIII. Veke.”, Abılay Han Kenesarı, Almatı, 

1993, s. 27; bir başka kaynakta da Kalmuklar “Oyratlar” olarak adlandırılmışlar ve Oyratların “Jungar 

Kalmukları” olduğu belirtilmiştir. Bkz. V. A., Moisyeyev, “Nekatoriye Vaprosı Kazahsko–Djungarskih 

Atnaşeniy v Sovyetskoy İstoriografii” Vaprosı Ġstoriografii i Ġstoçnikovedeniya Kazahstana 

(Dorevoliotsinonnıy Period), Alma-Ata, 1988, s. 134-135; Rene Grousset, Oyrat, Kalmuk, Cungar her üç 

isim de aynı topluluğu (Batı Moğolları) gösterdiğini ve Oyratların 1620’den sonra Kalmuk (Jungar)’ları teşkil 

ettiklerini belirtmektedir. Bkz. Rene Grousset, Bozkır Ġmparatorluğu, (Çev. M.Reşat Uzmen), İstanbul, 

1993, s.477,482; Kazak Sovyet Ansiklopedisinde de, Oyrat kabilelerinin 1635 yılında birleşip Jungar Hanlığını 

kurdukları açıklanmaktadır. Bkz. Kazak Sovyet Entsiklopediyası (K.S.E.), T.6, Alma-Ata, 1975, s.380. 
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Moğolistandaki  Kalmuk (Jungar), Durbit, Koşüt ve Torgaut olmak üzere dört kabileden 

oluşmuştu. Bu kabileler daha sonra “Oyratlar” ismini almıştır. Diğer topluluklar ise onlara 

“Kalmuklar” demişlerdir (Mukametkanulı, 1994: 41- 42).  

Kazaklar ve Kalmukların birbirine komşu iki göçebe topluluk olması ve bu iki topluluğun 

her türlü genişleme hareketleri, özellikle Kalmukların Kazak topraklarına yönelik saldırıları;  

aralarında bir takım anlaşmazlıkların çıkmasına sebep olmuş ve bunun sonucunda da savaşmaları 

kaçınılmaz bir hal almıştır. Kalmuklar, Kazaklara ait ticaret şehirlerine sahiplenmek için 

Kazaklarla XVIII. asrın ortalarına kadar sürecek olan amansız bir savaş başlatmışlardır.  

XVII. asrın başlarında İşim ve Tobol ırmakları arasında göçebe hayatı yaşayan 

Kalmuklar kendi aralarındaki anlaşmazlıklara son vererek birliklerini sağladılar. XVII. asrın 

ikinci çeyreğinden itibaren Kalmuklarla Doğu Moğollarının düşmanlığı sona erdi. Kalmukların 

lideri Hontayşi,
2
 Batır ve Tosakay Hanın çabalarıyla 1640’ta Moğol feodallerinin düşmanlara 

karşı birliğinin güçlenmesini sağlayan ve 120 maddeden oluşan Kalmuklarla ilgili yasa çıkardı 

(Mukametkanulı, 1994: 45-46; Kazak Sovyet Entsiklopediyası (K.S.E.), T. 6, 1975: 241). 1643 

yılında Kalmuklarla Kazak topraklarında yapılan ikinci meydan savaşı Kazakların zaferiyle 

sonuçlanmış ve bu gelişmeler üzerine Batır geri adım atmak zorunda kalmıştır. 1652 yılında 

Kalmuk lideri, Jangir Handan intikamını almak için Kazaklar üzerine yeniden bir saldırı 

düzenlemiş, bu saldırıda 17 yaşlarındaki Kalmuk Lideri Galden, Jangir Han’ı öldürdü (K. S. E., 

1975: 380, 241). Daha sonra Kalmuk istilası Kazak topraklarının batısına kadar devam etmiş ve 

Kalmuklar burada Ural ile Volga nehirleri arasında bir devlet kurmuşlardı. Kalmuklar bilhassa 

Eyüge Han (1670-1724) döneminde Kazakları yapmış oldukları saldırılarla sürekli rahatsız 

etmekteydiler (Saray, 1993: 20). 

  XVII. asrın son çeyreğinde Kalmuk işgali yeniden başladı. 1681-85 yıllarında Kalmuk 

feodalleri Kazak topraklarının güney bölgelerine saldırdılar. Kalmuk Hükümdarı Galden de 

kendi selefleri gibi Kazaklar ve Kırgızlarla savaşmaya başladı. 1681 ve 1683 yıllarında Sayram 

üzerine gitmiş; 1683-1685 yıllarında Kırgızlar ve Ferganalılar üzerine saldırmış, 1684 yılında 

Sayram’ı yakıp yıkarak burada çiftçilik yapılan bölgeleri talan etmiştir (Bartold, 1898: 93). 

Büyük Orda’ya yapılan bu baskın sonucunda Jetısu bölgesi, Kırgızlar ve Sayram şehriyle birlikte 

Kazak topraklarının güney bölgeleri ele geçirildi. Böylece XVII. yüzyılın sonlarında Kazak 

Ordalarına yapılmış olan bu saldırılar sonucunda Kalmuklar Orta Asya’nın güneyinde Doğu 

Türkistan’a yerleştiler. Daha sonra Galden Tseren Büyük ve Orta Orda’yı birkaç kez mağlup 

ederek tüm Güney Kazak topraklarını ve Taşkent’i kendi idaresi altına aldı (1683). Fergana ve 

Kaşgar’ı da yönetti (Aspendiyaroviç, 1994: 41-43; Asfendiyarov, 1993: 103). 

Kalmuklar, 1698 yılında Çin ile yaptıkları savaş sona erdikten sonra Kazaklar’a tekrar 

saldırdılar. İşte bu tarihten sonra Kalmuklar Kazak bağımsızlığı için tehlike olmaya başlamıştır. 

1698 saldırısına Kazaklardan 1702 yılında karşılık verilir; Kazak askerleri Doğu Kalmukları ve 

İdil Kalmuklarına saldırı düzenlediler. 25 Nisan 1703’te savaşlara son vermek için Kazak-

Kalmuk barış görüşmeleri başlar. Ancak bir süre sonra 1708’de Kalmuklar Kazak Ordalarına 

yeni bir saldırı düzenlediler, bu saldırı Orta Orda için çok kötü sonuçlara yol açtı, çok esir 

verdiler. Bu gelişmeler üzerine Tavke Han Kalmuklara karşı mücadeleyi başlatmak için Üç Orda 

                                                       
2 Kalmuk Hükümdarlarına verilen ünvan. 
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temsilcilerini 1710 yılında Karakum bölgesinde topladı. Bu toplantıda savunma tedbirleri olarak 

nelerin yapılacağı ve düşmana karşı sonuna kadar savaşa devam edilmesi yönünde karar çıktı. 

1712 yılında yapılan Kazak baskınları başarılı oldu ve bu baskınlar Tsevan Rabtan’ın otoritesini 

düşürdü. 1717 yılındaki Kazak-Kalmuk savaşında Kazak gönüllü milis kuvvetleri Kayıp ve 

Ebu’l-Hayır başkanlığında Kalmukların sınır bölgelerine saldırdılar, sefer başarısız oldu.  Bu 

başarısızlığa Kayıp Han ve Ebu’l-Hayır Han arasındaki anlaşmazlık sebep olmuştur. Bunun 

sebebi de muhtemelen her iki Hanın da üç Ordanın tek Hanı olmak istemesidir. Bu olaydan 

faydalanan Kalmuk müfrezeleri Kazak topraklarının güney bölgelerine girdiler (Moisyeyev, 

1991: 61, 67-70; İstoriya Kazahskoy SSR, T. 3, 1979: 16-17; K. S. E., 1975: 380). Ancak Çin 

Hükümdarlığının Kalmukları tehdit etmesi Kalmukların Kazak Ordalarına karşı 

gerçekleştirecekleri daha kapsamlı harekâtı bir müddet için engelledi. Fakat 1722’de Çin 

İmparatoru Kansi’nin ölümünden sonra Kalmuk-Çin savaşı sona erdi. Bu durumu fırsat bilen 

Kalmuklar Kazak Ordaları üzerine daha geniş bir saldırı için hazırlanmaya başladılar (İstoriya 

Kazahskoy SSR, 1979; 17; Suleymanov ve Moisyeyev, 1988: 20). 

Mütemadiyen devam eden çarpışmalar ve içerdeki huzursuzluklar sonucu parçalanan ve 

kuvvetten düşen Kazak halkı bu dönemde büyük felaketler ve yoksulluklar yaşadı (İstoriya 

Kazahskoy SSR, 1979; 15).. Böylece XVII. yüzyılın sonu ve XVIII. yüzyılın başlarında Kalmuk 

Hontayşaları otlaklık alanlar dışında Güney Kazak topraklarının ticaret ve zenaat merkezlerini de 

ele geçirdiler. Doğal olarak bu durum Kalmuklar’a sadece ticaret ve zanaat merkezlerini değil, 

ayrıca Kazak topraklarıyla Rusya’yı ve diğer doğu ülkelerini birbirine bağlayan kervan yollarının 

geçtiği alanları da açmış oldu (İstoriya Kazahskoy SSR, 1979: 15). 

 

Ebu’l-Hayır Han’ın Tarih Sahnesine ÇıkıĢı ve Kazak-Kalmuk SavaĢları 

 

Tavke’nin ölümünden sonra Büyük Orda kabilelerini 1720’den itibaren Abdullah Hanın oğlu 

Jolbars Han (1690-1740)  idare etmeye başladı. O da babası gibi Taşkent’te oturuyordu. Otlakları 

ise güney bölgesindeki Şirşik ve Arıs ırmaklarının vadileri ile Taşkent ve Türkistan arasındaki 

topraklardı (Kazahsko-Russkiye Otnaşeniya…, Tom 1, 1961: Belge No: 26, s. 35-36,; Rıçkov, 

1896: 39, 71). Kalmuk saldırılarından sonra Orta Orda kabilelerini ise Tavke’nin büyük oğlu 

Han Bolat (1715-1724) (Kazahsko-Russkiye Otnaşeniya…, Tom 1, 1961: Belge No: 70, s. 148; 

Şakarim, 1990; 97) ve Kardeşi Semeke Han (1724-1738) eline aldı. Semeke Hanın hâkimiyeti 

altında bazı Nayman, Kıpçak ve Argınların bir kısım kabilesi bulunuyordu (Kazahsko-Russkiye 

Otnaşeniya…, Tom 1, 1961: Belge No: 33, s. 62; Tınışpayev, 1993: 91,103).  

Tavke Han ve Kayıp Hanın ölümleri, Hanlar ve Sultanlar arasındaki iç mücadeleler ve 

Kalmuklarla sürekli devam eden çatışmalar Kazak ordalarında huzursuzluğa sebep olmuştu. İşte 

tam bu sırada, Kayıp Hanın siyasi sahneden inmesinin ardından, Kazak-Kalmuk savaşları 

sırasında kahramanlıklarıyla kendini gösteren, Küçük Orda Hanı Ebu’l-Hayr tarih sahnesine
3
 

çıktı (Moisyeyev, 1992: 39-40; Sultanov, 1981: 143). Ebu’l-Hayr Kazak Hanları arasında hem 

                                                       
3 Ebu’l-Hayır’ın Han olması Cengiz nesline değil geniş bir aile yapısı ve güçlü kabile ve kahramanların 

desteğinin yanında ayrıca kendisinin göstermiş olduğu kahramanlığa dayandırılıyor. Bkz. T. İ., Sultanov, 

“Sasloviye Sultanov v Kazahskom Hanstve XV-XVII. Vekov,” Kazahstan v Epohu Feodalizme, Almatı, 1981, 

s.143.                                                                                                                                                                   
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yaşça ve hem de nüfuz bakımından, göçebe kabileler ve aşiretler arasında da en fazla iktidara 

sahip olması dolayısıyla bu gergin ve huzursuz havada Hanlığa yükseltildi. Tavke Han’ın 

ölümünden Ablay’ın yükselmesine kadarki dönemde, Kazak Ordalarının siyasi sahnesinde asıl 

rolü, XVIII. yüzyılın ilk yarısı itibariyle Ebu’l-Hayr oynadı.  

Han tahtına oturan Ebu’l-Hayr, birçok önemli problemlerle karşı karşıya kalmıştı. Güney 

bölgelerdeki göçebe Kazak kabileleri sürekli olarak Kalmuk Hontayşası Tsevan Rabtan’ın yoğun 

saldırılarına maruz kalmakta, kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde ise İdil Kalmukları, Yayık 

Kazakları ve Başkırtlar ile devamlı olarak mera kavgaları yapmak zorunda kalmışlardı. Çünkü 

bu halklar da Yayık, İrgis ve Tobol kıyılarındaki otlaklar ve su kaynakları üzerinde hak iddia 

etmekteydiler. Hadiselerin bu şekilde kötü gidişatı yeni seçilmiş olan Hanı aynı anda birkaç 

cephede savaşmak zorunda bıraktı. Böylece Han, Kalmuklarla, Sırderya’nın orta bölgelerinde ve 

Semireçya topraklarında, kuzey komşularıyla ise Hazar’ın güneydoğusunda İrgis ve Tobol 

ırmaklarının yukarı bölgelerinde ve İdil ile Yayık nehirleri arasında savaşmak zorunda kaldı. 

1719-1722 yılları arasında Kazaklarla Kalmuklar arasında çok önemli askeri çatışmalar 

olmadı. Bu dönemde her iki tarafın sınırları da nispeten sakindi. Çünkü Kalmuklar bu tarihlerde 

Çin’in yapmış olduğu hücumları püskürtmekle meşgul oluyorlardı. Bu sebepten dolayı, Kazak 

topluluğu bu geçici sükunetin sonrasında kendisini ne gibi tehlikelerin beklediğini bilmiyordu. 

Çok geçmeden Aralık 1722’de Çin İmparatoru Kansi aniden öldü. İmparatorun ölümünden 

hemen sonra Çinlilerin Kalmuklara karşı izlediği yumuşak siyaset Kalmuklara rahat bir nefes 

aldırdı. Bu ortamı fırsat bilen Kalmuk Hükümdarı Galdan Tseren, 1723 yılının Şubat-Mart 

aylarında çok sayıda askerle ansızın güneydeki göçebe Kazakların üzerine büyük çapta bir saldırı 

düzenledi. Kalmuklar tarafından ilk darbeye maruz kalan kesim, Talas ve Arıs ırmakları 

vadilerinde çadır kurmuş olan Sadır aşiretleri oldu (Tınışpayev, 1993: 188). 1723 yılında 

Türkistan şehri ve onunla birlikte komşu yerleşik tarım bölgeleri (Taşkent, Sayram) ve sonunda 

da Büyük ve Orta Ordaların bazı kısımları tamamen Kalmukların eline geçti. Bu durum Kazak 

hükümdarına vurulan en büyük darbe idi. Çünkü Esim Han zamanından beri yaklaşık bir asır 

boyunca bu şehir, Kazak göçebe toplumunun sosyal ve siyasi hayatında birleştirici rol oynamıştı. 

Türkistan şehrinin idaresinin Kalmuk hükümdarının eline geçmesi, Kazak Hanının gücünü 

azaltmış, Kalmuk saldırılarına karşı gönüllü birliklerin oluşturulup, ortak halk savaşının 

başlatılmasına engel olmuştu. Kazak “Başkenti” uğruna yapılan bu kanlı savaşta, Ebu’l-Hayr 

Han’ın büyük karısı, üvey annesi ve küçük kardeşlerinin karıları da Kalmuklar tarafından esir 

alındılar. Alınan bu esirlerin tamamı Kalmuk komutanları tarafından kendi ülkelerine götürüldü. 

Esirler 10 yıl kadar yabancı topraklarda yaşamak zorunda kaldılar (Kazahsko-Russkiye 

Otnaşeniya…, Tom 1, 1961: Belge No: 33, s. 49; Belge No: 62, s. 126; Levşin, 1832: 69; 

Bartold, 1898: 95; Moisyeyev, 1991: 73).      

Aynı akıbet Kazakların geri kalan bölgelerini de bekliyordu. Üç yönden sıkıştırılıp takip 

edilen Kazaklar eğer güneye doğru çekilmeselerdi gözü dönmüş Kalmuklar tarafından tamamen 

yok edileceklerdi (Levşin, 1832: 69). Kalmukların elinden kurtulan Büyük Ordadan geri kalanlar 

ve Orta ordanın küçük bir kısmı Taşkent’ten Hocend’e, Karatekin ve Fergana bölgelerine, Pamir 

yakınlarına kaçtılar; Orta Orda aşiretlerinin büyük bir kısmı Semerkand’a, Küçük Orda aşiretleri 

ise Hive ve Buhara’ya kaçtılar. Bu kaçış sırasında yokluk, açlık ve ölüm Kazakların peşini 

bırakmamıştı. Her gün koyun ve at sürüleri azalıyor, mal mübadelesi ticareti yapılamıyordu. 
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Yokluk herkesi sarmıştı. Bazıları açlıktan ölmekte, bazıları ise kadınlarını ve çocuklarını terk 

etmek zorunda kalmışlardı (Levşin, 1832: 69-70, 167). 

1723-25 yılları Kazak toplumunun tarihi belleğinde “çok zorlu yıllar, felaket yılları” 

anlamına gelen “Ak Taban Şubrındı”
4
 yılları olarak yer etti. Bu savaş, göçebe halkın uzun 

yıllardan beri yaşadıkları bölgeleri, yoksul ve perişan bir halde terk etmesine yol açtı 

(Tınışpayev, 1993: 189-191).  Büyük göçebe kütlelerinin Orta Asya’ya göç etmesi oradaki 

sosyal, siyasi ve ekonomik hayatı karmaşık bir hale soktu. Bu bölgeye akın eden göçebe 

Kazaklar, Kırgızlar, Karakalpaklar beraberinde getirdikleri hayvan sürüleriyle ekili toprakları ve 

yerleşim merkezlerini adeta talan ettiler. Orta Asya kasabalarının zaten yoğun olan nüfusu daha 

da yoğunlaştı. Bu aç insan kütlesi Türkistan’daki yerleşik ahaliyi de açlığa sürüklediler 

(Tınışpayev, 1993: 71). Kaçmakta olan Kazaklar nihayet durdular ve daha fazla nereye 

kaçabileceklerini sorguladılar. Çünkü bu topraklar verimsiz ve göçebe halk için rahat hayat 

sürdürebilecek topraklar değildi. Bu feci durum Kazaklar tarafından daha fazla çekilemezdi. İki 

kötü arasından daha az kötü olan bir yolu seçmek gerekiyordu. Ne yapacaklarını bilemedikleri 

için kendilerine eski yurtlarına dönerek amaçlarını gerçekleştirmek kalıyordu. Çünkü doğudaki 

bu ciddi durum üç Ordanın da mutlaka birleşmesini gerektiriyordu. Düşmana karşı bütün halkın 

katılımıyla gerçekleştirilecek olan umûmi bir savaş kararıyla, kaybettikleri eski topraklarının 

yeniden ele geçirilmesi gerekiyordu. Bu sebeple Türkistan’ın güneydoğu istikametinde, 

Çimkent’in batısındaki “Orda Bası” mevkiinde, Üç Orda’nın temsilcileri bir kurultay 

düzenlediler. Bu kurultayda iç savaşların sona erdirilmesi konusunda genel bir uzlaşmaya varıldı. 

Ezelî düşmanlarına karşı bütün halkın gönüllü olarak katılımıyla gerçekleştirilecek olan savaş 

kararı alındı. Kazaklara ait eski toprakların tekrar düşmanın elinden alınmasına karar verildi. 

Kurultayda kendi aralarında birbirine bağlılık içeren yeminler yapıldı. Ebu’l-Hayr başkomutan 

seçildi. Bu münasebetle Kazakların geleneğine göre ak bir at kurban edildi. Böylece yapılacak 

savaşların başarısının temelleri atılmış oldu (Moisyeyev, 1991: 78; Levşin, 1832: 70-71). 

 

Kalmuk Ġstilasına KarĢı Kazak Halkının Bağımsızlık Mücadelesi (1727-1729) ve 

Anrakay Zaferi 

 

Aktaban Şubrındı felaketinden kendilerine ders çıkartan Kazak yöneticileri Kalmuk 

tehlikesi karşısında -Kalmuk feodallerinin maksadı bütün Kazak Ordalarını kendilerine tabi 

etmek idi- kendi aralarındaki iç çekişmelere son vererek bir uzlaşmaya varmaları sonucunda üç 

Ordanın gönüllü kuvvetleri birleştirildi ve bu örgütlü direniş harekâtı için hazırlıklar başladı. 

Silahlanan ve Kalmuklara tabi olmak istemeyen Kazaklar, Kalmuklar üzerine saldırdılar. İki 

taraf arasındaki çatışmalarda Kazaklar galip geldiler. Küçük ve Orta Orda kabileleri 

                                                       
4 “Aktaban Şubrındı” “Tabanları aşınana kadar halkın tamamının kaçışı” veya “yalın ayak taban bozulup beyaz 

olana kadar halkın kaçışı” demektir. Bu dönem Büyük ve Orta Orda Kazakları arasında “Alka göl sulama” yani 

“Sır Derya güneyinde, Mirza Çölü sınırında olan Alka Göl adındaki tuzlu göllerden su içilen zaman” veya “Alka 

Göl yakınında güçsüzlükten yere düşülen zaman” anlamına gelir. “Keyin Sovgan” “Ak ağacı emmek, ak ağaç 

suyuyla susuzluğunu gidermek” demektir. Küçük Ordada ise “Savran Aynalgan” yani Sır Derya havzasındaki 

eski “Savran” şehri etrafında (Şaman inacına göre dua eder gibi) dolaşan ve dönen zaman” demektir. Bu söz 

Savran Kasabasını geçtikten sonra söylenmiştir. Bk.Tınışpayev. a.g.e., s.189-191; Ayrıca Bkz. A. Zeki Velidî 

Togan, Bugünkü Türkili... s.169-170. 
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Türkistan’dan kuzeye ve batı istikametine doğru hareket etmeye başladılar. Bunun sonucunda 

kuzeyde, Başkırtları Yayık nehrinin öte tarafına gitmeye mecbur bıraktılar. Batıda ise İdil 

Kalmuklarını Emba ırmağına doğru itmeye başladılar (Semenuk, 1974: 87; Moisyeyev, 1991: 

72;  Levşin, 1832: 71). Küçük Ordaya mensup olan Kazaklar, eski sınırları olan Emba ırmağının 

sağ kıyısına geçerek İdil Kalmuklarına saldırdılar ve onların göç ettiği toprakları alarak Ural 

dağlarına kadar geldiler. Orta Orda Kazakları, Or ve Yayık’a doğru ilerledi ve bu civardaki 

Başkırtları yurtlarından ettiler. Büyük Orda Kazakları ise Kalmuklara yakın topraklarda kaldı ve 

çok geçmeden Kalmukların istilasına uğradı. Sonuçta toprakları elinden alınan Başkırtlarla İdil 

Kalmukları, Kazakları rahat bırakmak istemediler ve öç almak için hazırlıklara başladılar. 

Kazakların yeni komşuları olan Yayık Rus Kazakları da Kazakları tehdit etmeye başladı. Bu 

gelişmeler karşısında Kazaklar, düşmanlarına karşı kendilerini himaye edecek güçlü bir yardıma 

ihtiyaç duydular. Bu da en yakın komşusu Rusya’dan başkası olamazdı. Ebu’l-Hayr, 1726 

yılında Peterburg’a kendi elçisi Koybagor Kobyekov’u gönderdi. Ancak Kazak elçisinin 

Rusya’ya gönderilmesinin Kazak halkı arasında hoşnutsuzluk yarattığı ortaya çıktı. Bu sebepten 

dolayı halkı kendi arkasına alamayan Ebu’l-Hayr Han ve birkaç aşiret reisinin gönderdiği elçi 

Koybagor’un Rusya’daki çalışmaları önemli bir sonuca bağlanamadı. Ayrıca elçinin yardım 

maksadıyla mı yoksa başka bir maksatla mı gönderildiği de tam olarak bilinmemektedir (Levşin, 

1832:71-73; K. S. E., 1975: 262).. 

Kazak gönüllü milis kuvvetlerinin Kalmuklarla yaptıkları ilk ciddi çarpışmalardan biri, 

1727’de Torgay bozkırlarının güneydoğu bölümünde, Bulanta nehrinin kıyılarında -sonradan 

“Kalmak Kırılgan”
5
 adını alan- Karasır yöresinde meydana geldi. Kalmuk istilacıları karşısında 

kazanılan bu zafer halkın moralini yükseltti. Böylelikle Kazaklar kendi güçlerine inanmaya 

başladılar, bu da daha sonraki savaşlara moral kaynağı oldu (İstoriya Kazahskoy SSR, 1979: 21; 

Moisyeyev, 1991: 79; Mukanov, 1994: 12; Suleymanov ve Moisyeyev, 1988: 23). 1728 yılının 

sonundan itibaren Kalmuklara karşı saldırılara daha da hız verildi. Büyük Orda askeri birlikleri 

Keles-Badem sıra dağlarını geçerek Kazı Kurt dağlarının batısına doğru; Orta Orda birlikleri bu 

güzergâhın kuzeyine doğru; Küçük Orda birlikleri ise Kara Dağının batı eteklerine doğru 

ilerlemişti (Tınışpayev, 1993: 194). Bu taarruz sırasında Kazak birlikleri düşman kuvvetleri 

üzerine defalarca darbeler indirdi. Büyük Kazak birlikleri ülkelerinin bu bağımsızlık savaşlarında 

Sultan Ebu’l-Mamet, Sultan Barak, Sultan Abılay, E.Hayır’ın kardeşi Sultan Bul Hayır ve diğer 

bazı kahramanlar tarafından idare edilmişlerdi. Kısaca belirtmek gerekirse Kalmuklara karşı 

yapılan bu mücadelenin başını, Kazak halkının gönüllü milis kuvvetlerini organize etmeyi 

başaran “Batırlar” çekmiştir (Bolşoya Sovyetskaya Entsiklopediya, 1953: 329).  

Kalmuklarla üç Kazak Ordası’nın birleşik gönüllü birlikleri arasında yapılan son savaş 

tahmini olarak 1729’un sonbaharında, Balkaş gölünün 120 km güneyinde, Anrakay
6
 mevkiinde 

oldu. Taarruz harekâtı bizzat Ebu’l-Hayr’ın önderliğinde gerçekleşti. Daha sonra bu savaşın 

yapıldığı yere Kazak coğrafya adlarında “İtiş-pes Alakul”
7
 adı verildi (Tınışpayev, 1993: 193-

194). Bu savaşta Üç Orda’nın gönüllü birlikleri Ebu’l-Hayr’ın başkomutanlığında Kalmuklara 

önemli bir darbe indirmiş oldular. Böylece Kalmuklar güneybatıya doğru kendi siyasi sınırları 

                                                       
5 Kalmukların öldüğü yer. 
6 Kalmukların inlediği, ağladığı yer. 
7 Suyunu köpeklerin bile içmediği Alakul gölü. 
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içine çekilmeye zorlandılar. Bu zafer, sonuçları itibariyle çok ağır ve kanlı bitmesine rağmen, üç 

Kazak Ordasının üçü içinde de Ebu’l-Hayr Hanın komutanlık sanatının, cesaretinin ve 

kahramanlığının yayılmasına sebep oldu. Kazakların bu başarılarına üç Orda’nın oluşturmuş 

olduğu birlik ve beraberliğin yanında, Kalmuk ülkesinde başlayan iç karışıklar ve Kalmuklarla 

Çin arasında devam eden savaşlar da yardım etti. Anrakay savaşından sonra Kazak hükümdarları 

arasında bölünme oldu. Savaştan hemen sonra Sultan Ebu’l-Mamet Türkistan’a, Ebu’l-Hayr ise 

acele olarak Rus sınırlarına, kendi göçebe yerlerine doğru geri çekildi. Kazaklar, Ebu’l-Mamet 

Han, Semeke Han ve Ebu’l-Hayr Han arasında çıkan anlaşmazlıklardan dolayı
8
 Anrakay 

zaferinin askeri ve siyasi başarılarından tam anlamıyla istifade edemediler. Daha önceki yıllarda 

kaybettikleri Semireçye ve diğer bölgelerdeki topraklara geri dönemediler. Ancak savaş sırasında 

kendi bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini korumakla (Moisyeyev, 1991: 80-81; İstoriya 

Kazahskoy SSR, 1979: 22). birlikte ayrıca Kalmukların, Kazak Ordaları ve Orta Asya devletleri 

üzerindeki dış etkisi de azaldı. Bunun en büyük sebebi de 1729 yılının başında Çin 

İmparatorluğunun Kalmuk Hanlığına karşı yeniden savaş başlatmış olmasıydı. Bu gelişmenin 

sonucunda, 1727-1729 yılları arasında Kazak gönüllü birlikleri karşısında mağlup olan Galden 

Tseren, 1729 yılında Çin İmparatorluğu ile başlayan savaşın ardından, Aktaban Şubrındı yılları 

(1723-1725)’nda ele geçirmiş olduğu Kazak topraklarının güney bölgelerini ve onlara komşu 

olan Orta Asya topraklarını bırakmak zorunda kaldı (Moisyeyev, 1991: 106).  

Anrakay zaferinden sonra Kazak ve Kalmuklar arasında, her iki tarafın da şiddetle ihtiyaç 

duyduğu barış antlaşmasının yapıldığı anlaşılmaktadır. Ebu’l-Hayr’ın 1730 yılı Haziran ayının 

başında Rus İmparatoriçesi Anna İvanovnaya gönderdiği mektupta “Kalmuk Hontayşaları ve İdil 

Kalmuklarıyla barış yaptıklarını, Başkırtlarla da iyi geçinmek ve barış yapmak istediklerini” 

açıklamıştır (Kazahsko-Russkiye Otnaşeniya.., 1961: Belge No: 25, s. 35, Belge No: 27, s. 37-

40).  Ayrıca Ebu’l-Hayr Hanın Rus imparatoriçesine gönderdiği Seyitkul Koydagulov ve 

Kutlumbet Koştoyev adındaki elçilerin, 30 Ekim 1730’da Rus Hariciye Nezareti memurlarıyla 

yaptıkları görüşmelerin tutanaklarında elçilerin verdikleri bilgilere dayanarak (Materialı Po 

İstorii…, T. 1, 1960: Belge No: 2, s. 11;  Kazahsko-Russkiye Otnaşeniya.., 1961: Belge No: 26, 

s. 37,). Orenburg araştırma ekibinin şefi İ.K. Krillov ve yardımcısı A.İ. Tevkelev, 24 Ekim 

1734’te Rus Hariciye Nezaretine bir rapor gönderdiler. Bu raporda, yukarıda sözü geçen Kazak 

Hanlarının bütün Ordalarıyla birlikte eskiden hâkimiyetleri altında bulunan Taşkent ve diğer 

yerlere tekrar geri döndükleri, Galdan Tseren’in Çinlilerle savaşa başlamasından dolayı bu 

yerleri terk ettiği ve Kazakların bugün buralarda sakin bir şekilde yaşadıkları belirtilmekte olup, 

ayrıca Kazakların kendi Hanları tarafından idare edildikleri, Kalmukların kendilerine elçi 

göndererek barış içinde yaşamak istedikleri de açıklanmaktadır (Kazahsko-Russkiye 

Otnaşeniya.., 1961: Belge No: 56, s. 120-121). 

Anrakay savaşından sonra küçük çaplı askerî çatışmalar dışında Kalmuk-Kazak sınırında 

kayda değer askerî harekâtlar görülmedi. Her iki taraf arasında barış antlaşması yapılmıştı. 

Ancak Kazaklarla Kalmuklar arasında askeri ve siyasi gerginliğin tamamen giderilmiş olması 

söz konusu değildi. Nitekim 1730-31 yıllarında Kazaklar İrtiş Nehrinin yukarı bölgelerine, Altay 

                                                       
88 Anlaşmazlıkların kesin olarak sebebi bilinmemekle beraber Orta Ordadan Semeke, Küçük Orda’dan Ebu’l-

Hayır ölen Tavkenin oğlu Büyük Han Bolat’ın yeri üzerine hak iddia ettiler. Ġstoriya Kazahskoy, SSR, T. 3, 

s.22-23. 
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dağlarına ve Kalmuk topraklarına saldırmışlardır (Moisyeyev, 1991: 102-104). Bu durumu göz 

önünde bulunduran Ebu’l-Hayr Han, Küçük Orda Kazaklarının kuzeydeki göçebe bölgelerine 

göç etme kararı aldı. Ebu’l-Hayr Han Rusya sınırına göç etme kararı almakla, başta askeri ve 

siyasi olmak üzere, sosyal ve ekonomik çıkarlarını garanti altına almayı hesap ediyor ve aynı 

zamanda da Kazak Ordalarının dış güvenliğini sağlamayı düşünüyordu.  

Bütün bunların sonucunda Kazak Ordalarındaki kabile reisleri ve sultanlarının Kazak-

Kalmuk ve özellikle Kazak-Başkırt münasebetlerini düzene sokmak; ekonomik, askeri, siyasi 

münasebetlerini kuzey komşusu Rusya ile münasebet kurarak aşmak, öncelikli meselelerinden 

biri haline gelmişti. Özellikle uçsuz bucaksız Rus sınırlarında çadır kuran göçebe Kazak 

topluluğu için bu mesele çok büyük önem kazanmıştı. İşte bu sebeplerden dolayı daha 1726 

yılında özel bir elçilik heyeti Rusya’ya gönderilmiş ancak bir sonuç elde edilemediği yukarıda 

izah edilmişti.  

SONUÇ 

 

Yaklaşık iki asra yayılan ve halk hikâyelerine de konu olan, Kazak-Kalmuk 

mücadelelerinde her iki taraf da çok insan kaybı verdi.  Bu savaşların temelinde meralara sahip 

olma yüzünden ortaya çıkan rekabet yatmaktaydı. Göçebe hayvancılık ekonomisinin gelişmesi 

sadece ve sadece otlaklık alanların sürekli genişlemesine bağlıydı. Bu sebeple Zadegânların 

mülkiyetindeki toprakların yeniden paylaşılması ve otlaklık alanların yeniden bölüşülmesi için 

savaşın kaçınılmaz olduğu bir gerçekti. Kalmuk zadegânlarının otlak arayışlarındaki genişleme 

alanı sadece batıya doğru olabilirdi, çünkü doğuda Çin İmparatorluğu ile savaşıyorlardı. Sonuçta 

XVIII. asra gelindiğinde, bu mücadelenin sadece mera meselesi olmadığı ve başka sebeplerin de 

olduğu ortaya çıktı. Kalmuk zadegânları, Kazak topluluğunun kabilelerine sürekli baskın 

yaparak onların hayvanlarını, otlaklarını, mal varlıklarını ellerinden almışlar, kimi zaman da 

bütün soylarını ve köylerini yok ederek Kazakları arka arkaya yenilgiye uğratmışlardır. Böylece 

Kalmuk Hontayşaları otlaklık alanlar dışında, güney Kazak topraklarının ticaret ve zenaat 

merkezlerini de ele geçirdiler. Doğal olarak bu durum, Kalmuklara sadece ticaret ve zenaat 

merkezlerini değil, ayrıca Kazak topraklarıyla, Rusya’yı ve diğer doğu ülkelerini birbirine 

bağlayan kervan yollarının geçtiği alanları da açmış oldu. 

Kalmuk Hükümdarlığının Kazak Ordalarına düzenlemiş olduğu askerî yayılma harekâtı, 

Kazak toplumunda neredeyse telafisi çok zor olan sonuçlara sebep oldu. Kalmuk saldırıları 

sonucunda Kazaklar sadece maddi ve insan kaybına uğramakla kalmayıp, ayrıca bir süre için 

Semireçye bölgesindeki zengin otlaklarını da kaybettiler. Göçebe yollarına zarar verildi, Sırderya 

ve Semireçye’deki ziraat kültürünün ocakları yok edildi. Büyük göçebe kütlelerinin Orta 

Asya’ya göç etmesi oradaki sosyal, siyasi ve ekonomik hayatı karmaşık bir hale soktu. Orta 

Asya kasabalarının zaten yoğun olan nüfusu daha da yoğunlaştı. Bu aç insan kütlesi, 

Türkistan’daki yerleşik ahaliyi de açlığa sürükledi. Kazak kabileleri için bu topraklar verimsiz ve 

göçebe halk için rahat hayat sürdürebilecek topraklar olmadığı için eski yurtları olan batıya ve 

kuzeybatıya doğru göç etmek zorunda kaldılar. Bu göç büyük zorluklar içinde gerçekleşti. Bu 

durum bir süre sonra Yayık ve İdil arasındaki göçebe toprakları meselesini karmaşık bir hale 
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getirdi. Bu yüzden Kazaklar, İdil Kalmukları ve Başkırtlarla sürekli çatışmak durumunda 

kaldılar. 

Kalmuk saldırıları, Kazakların, düşmanlarına karşı kendilerini himaye edecek güçlü bir 

yardıma ihtiyaç duymalarına sebep oldu. Hive ve Buhara gibi kendi soydaşlarına 

güvenemezlerdi. Çünkü onlar da iç ve dış siyasi mücadelelerden başlarını kaldıramıyor, ayrıca 

esaret altına düşme tehlikesiyle karşı kaşıya bulunuyorlardı. Çaresiz bu yardım için tek 

başvurulacak ülke en yakın komşusu Rusya’dan başkası olamazdı. Ancak Kazak-Kalmuk 

savaşlarına Rusya ihtiyatlı yaklaşmıştı. Bu komşu ülke, Kazak Hanı Ebu’l-Hayr’ın istediği askeri 

desteği vermemekle birlikte Kazaklarla güney komşuları arasında başlamış olan askeri 

çatışmalara seyirci kalma konumunda bulunduğunu açık bir şekilde göstermişti. Rusya’nın bu 

tutumuna rağmen Küçük Orda Hanının şahsi girişimleri ve çevresindeki yakın adamlarının 

kendisini desteklemesi doğrultusunda bu ülkeye elçi gönderme kararı alındı.  Ebu’l-Hayr Hana 

havale edilen bu sosyal ve siyasi mesele daha sonraları değiştirilerek Küçük ve Orta Ordaların 

Rusya’nın himayesine alınması şekline dönüştü. Bunun sonucunda XVIII. asrın 30’lu yıllarında 

Küçük Orda Rus uyrukluğunu kabul etmiş, sonra Orta Orda’nın Han ve bazı Sultanları, 

idarecileri Çariçe Anna İvanovnaya sadâkat yemini etmişlerdi. Bu gelişmelerde Kazakların 

hanları, sultanları, beyleri ve kahramanlarının suçlu olmadığını düşünmek kanaatimizce doğru 

olmaz. Çünkü Kazak halkının bu duruma düşmesinde onların kendi aralarındaki iktidar 

mücadelesi de önemli rol oynamıştır. Sonuçta bu durumun hadiselerin Rusya’nın uyrukluğuna 

girme noktasına gelmesinde etkili oluğu görülmektedir. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research article is to examine the consequences of cyberwars on 

fiscal policy in the case of the Member States of the European Union. The rapid development 

of modern information and communication technologies has also generated a number of 

disadvantages and vulnerabilities. The cyberspace has certain specific characteristics that 

individualize it, such as: the lack of geographical boundaries, strong dynamism and the 

protection of anonymity. The development of the knowledge-based information society has 

involved significant risks in terms of cyber attacks and their severe implications. The 

cyberspace defines the entire virtual world, including the internet. Moreover, ensuring the 

security of the cyberspace must be a major concern for the tax system, given the essential role 

it plays in public finances in the case of the Member States of the European Union. It is 

essential to highlight the fact that technology has evolved tremendously in recent years and is 

accessible to anyone, especially in the context of globalization. Cyberwars represents a 

negative phenomenon so that global cooperation in the field is required in order to reduce 

risks, vulnerabilities and threats which could significantly affect the tax system. On the other 

hand, it is very important to ensure the adaptation of the normative and institutional 

framework to the dynamics of threats specific to cyberspace. 

 

Keywords: cyberwar, fiscal policy, communication technologies, knowledge-based 

information society, cyber attacks 
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ÖZET 

Siyasi ve sosyal sorunlarıyla sürekli dünya kamuoyunu işgal eden Afganistan, 

birbirinden farklı onlarca ulustan müteşekkil yaklaşık otuz milyon nüfusu bünyesinde 

barındırmaktadır. Afganistan’da yıllarca süren savaşların ve iç karışıklıkların doğurduğu 

yoksulluk, eğitim müesseseleri de dahil bütün devlet kurumlarında oluşan tahribat ve 

akabinde hız kazanan cehalet, toplumun en korunmaya muhtaç halkası olan çocukların zarar 

görmesine neden olmuştur. Hangi etnik gruptan olursa olsun, Afgan çocuklarının kaderi 

aynıdır. Onlar, her açıdan mahrumiyeti yaşamaktadırlar. Çocukların aile yaşantılarından, 

aldıkları eğitimden, sosyal çevrelerinden kaynaklanan sorunlar, ne yazık ki Afgan 

çocuklarının dünyasında onarımı oldukça zor olan, ciddi tahribatları meydana getirmektedir.  

ABD işgalinin Afganistan’da ciddi bir yıkım bıraktığı herkes tarafından bilinmektedir. 

ABD ordusuna ait insansız savaş uçaklarının sıklıkla yaptığı bombardımanlarda, kuşkusuz en 

çok Afgan çocukları yitmektedir.  Muhtelif örgütlerin gerçekleştirdiği intihar saldırılarında 

binlerce Afgan çocuğu maalesef hayatını kaybetmiş ve hâlâ da kaybetmeye devam 

etmektedir. İntihar saldırılarında örgüt adına kullanılan çocukları da mevcut kayıplara 

eklediğimizde Afganistan’daki elim savaşın çocuklar aleyhine olan bilançosunun artarak 

devam ettiği rahatlıkla görülecektir. Savaşta ve sözünü ettiğimiz intihar saldırılarında sakat 

kalan çocuklardan ayrıca söz etmek, tahribatın ve vahşetin boyutlarını anlatmaya kelimelerin 

kifayetsiz kaldığını göstermektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin TİKA ve Türk Silahlı Kuvvetler aracılığıyla açmış oldukları 

okullarda ve meslek kazandırma kurslarında Afgan çocuklarına uyguladıkları dersler ve 

kursların, Afgan çocuklarının eğitim ve öğretiminde ne kadar önemli bir yeri olduğu gayet 

açıktır. Afgan devleti ve Afgan halkı kez bu konuda duyduğu memnuniyeti birçok kez dile 
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getirmiş ve Türkiye’ye teşekkürlerini bildirmişlerdir. Son yıllarda Avrupa ülkelerinin 

desteğiyle yabancı dil kurslarında da artış olmuştur. Ancak bu kursların çoğunun Afgan milli 

eğitim bakanlığından izin alınmadan açıldığı mahiyetlerinin sakıncalar taşıdığı bilinmektedir. 

Afgan devleti, Afgan halkı ve özelde de Afgan çocukları, Türkiye’nin Afganistan’daki 

samimi varlığının farkındadırlar.  

Bildirimizde 2021 yılında kurulan yeni Afgan Devleti’nin çocuklara yönelik planları, 

onların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi noktasında yapılan ya da yapılacak çalışmalar, 

Türkiye’nin Afganistan ve Afgan çocukları yönelik samimi çabaları, Afganistan’daki savaştan 

etkilenen çocukların yaşadığı sıkıntılar ve Afganistan’da çocuk olmanın zorlukları sosyal, 

psikolojik, fiziksel ve bilişsel olmak üzere dört başlık altında incelenecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Savaş, Çocuk, Afganistan, Türkiye 

 

ABSTRACT 

Afghanistan, which constantly occupies the world's public opinion with its political 

and social problems, has a population of approximately thirty million consisting of tens of 

different nations. The poverty caused by years of wars and internal turmoil in Afghanistan, 

the destruction in all state institutions, including educational institutions, and the resulting 

ignorance, have caused the children, who are the most vulnerable link in the society, to suffer. 

Regardless of their ethnic group, the fate of Afghan children is the same. They experience 

deprivation in every way. Problems arising from the family life of children, the education they 

receive, and their social environment, unfortunately, cause serious damage in the world of 

Afghan children, which is very difficult to repair. 

It is known by everyone that the US occupation left serious devastation in 

Afghanistan. Undoubtedly, Afghan children lose the most in the frequent bombardments of 

the US army's unmanned warplanes. Thousands of Afghan children, unfortunately, lost their 

lives in the suicide attacks carried out by various organizations and they still continue to do 

so. When we add the children who were used on behalf of the organization in the suicide 

attacks to the current losses, it will be easily seen that the balance sheet against the children of 

the disastrous war in Afghanistan continues to increase. Mentioning the children who were 

crippled in the war and in the suicide attacks we mentioned shows that words are insufficient 

to describe the extent of the destruction and savagery. 
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It is clear how important the lessons and courses offered by the Republic of Turkey to 

Afghan children in the schools and vocational training courses opened by TIKA and the 

Turkish Armed Forces are in the education and training of Afghan children. The Afghan state 

and Afghan people have expressed their satisfaction on this issue many times and expressed 

their gratitude to Turkey. In recent years, there has been an increase in foreign language 

courses with the support of European countries. However, it is known that most of these 

courses are opened without the permission of the Afghan Ministry of National Education and 

their nature has drawbacks. The Afghan state, Afghan people, and Afghan children, in 

particular, are aware of Turkey's sincere presence in Afghanistan. 

In our statement, the plans of the new Afghan State established in 2021 for children, 

the efforts made or to be done to increase their education level, Turkey's sincere efforts for 

Afghanistan and Afghan children, the problems experienced by children affected by the war 

in Afghanistan and the difficulties of being a child in Afghanistan. will be examined under 

four headings: social, psychological, physical, and cognitive. 

 

Keywords: War, Child, Afghanistan, Turkey 
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ABSTRACT 

Status quo evaluations is an important variable for the Power Transition Theory (PTT), which 

proposes that power parity and dissatisfaction with the status quo lead to war. Despite its 

importance, an agreed upon theoretical framework for the concept of satisfaction does not 

exist. Different indicators are used to gauge satisfaction / dissatisfaction, but none of them are 

without flaws. 

One of the reasons for this problem lies in the extension of PTT from a theory that specializes 

on the interactions among only the most powerful states of the world to all states. In the 

original version of the theory one needed to look only at the satisfaction or dissatisfaction of 

the contending power with the global defender. When the PT logic is extended to apply to all 

states however, status quo evaluations become problematic.  

Thus I propose to look at the satisfaction variable multi-dimensionally—in dyadic, regional 

and global settings. A state may be satisfied with the dyadic order, but dissatisfied with the 

international order—and vice versa. Different degrees of satisfaction on these dimensions 

should result in different outcomes. Dyadic dissatisfaction coupled with dissatisfaction with 

the international order is more likely to lead to conflict than dyadic dissatisfaction alone.   

Keywords: Power Transition Theory, status quo evaluations, satisfaction / dissatisfaction at 

the dyadic, regional and global levels 
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ABSTRACT 

 

Power Transition Theory proposes that power parity and dissatisfaction with the status quo 

lead to war.  When a dissatisfied challenger catches up with the global defender, probability 

of war increases. The global defender does not resort to preventive war against the challenger. 

Yet, it is only rational for the defender to employ policies aimed at bringing the challenger 

into the system or, at the least, try to prevent the challenger from issuing a challenge. The 

international order benefits the global defender after all, and the defender would try to keep 

that order as it is. 

The interactions between the US and China seem to fit this overall theoretical view. In the 

1990s the US tried to bring China into the system through most-favored nation status and 

membership in the World Trade Organization. Then came the Asia-Pacific policy after the 

intervening years following 9/11, followed by the declared US-China trade war of the Trump 

era.  

This paper investigates how theoretical propositions reflect events. I look into the US-China 

relationship in the past three decades and compare that with what the power transition theory 

would suggest. I argue in this paper that the events match the theoretical arguments. The US 

tried to make China a more satisfied power first, through giving her a share in the 

international system. Then, continued with shifting her attention to the Asia-Pasific region 

when the alarm bells started to ring in the 2010s. Finally, declared a trade war in the second 

half of the 2010s. 

Keywords: Power Transition Theory, global defender, challenger, the US, China, China’s 

rise 
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ABSTRACT  

Baku-Tbilisi Ceyhan (BTC) pipeline carries oil from the Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli 

(ACG) field and condensate from Shah Deniz across Azerbaijan, Georgia and Turkey. It links 

Sangachal terminal on the shores of the Caspian Sea to Ceyhan marine terminal on the 

Turkish Mediterranean coast. In addition, crude oil from Turkmenistan continues to be 

transported via the pipeline. Starting in October 2013, we have also resumed transportation of 

some volumes of Tengiz crude oil from Kazakhstan through the BTC pipeline. The pipeline 

that became operational in June 2006 was built by the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline company 

(BTC Co) operated by BP. 

  The pipeline buried along its entire length is 1768km in total length: 443km in Azerbaijan, 

249km in Georgia, and 1,076km in Turkey The Azerbaijan and Georgia sections of the 

pipeline are operated by BP on behalf of its shareholders in BTC Co. while the Turkish 

section is operated by BOTAS International Limited (BIL). The diameter of the pipeline is 42 

inches throughout most of Azerbaijan and Turkey. In Georgia the pipeline diameter is 46 

inches. 

 The pipeline diameter reduces to 34-inches for the last downhill section to the Ceyhan 

Marine Terminal in Turkey. Throughput  capacity – one million barrels per day from March 

2006 to March 2009. Since March 2009 it has been expanded to 1.2 million barrels per day by 

using drag reducing agents (DRAs). The hypothesis of our research stems from the following 

questions Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline and Nabucco gas pipeline "to Western Europe: Is 

it a re-engineering of drawing lines of power in the Caucasus or is it a step that could 

contribute to obstructing energy corridors between East and West? 

 The Caucasus Energy Department begins in the oil-and-gas-rich countries of the Caspian 

Sea, Azerbaijan, Turkmenistan and Kazakhstan. Azerbaijan, located to the west of the 

Caspian basin, is the source of any power lines emanating from the basin. In the north, Russia 

wants to be the only buyer from these sources, so that it can capture sales to Western markets. 
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However, Azerbaijan has, to date, worked with the West and Turkey to build pipelines instead 

of working with Russia. "Turkey, which lies to the west, is shutting down the energy 

department as the last stop for pipelines. On the other hand, energy experts believe that the 

improvement of Turkish-Armenian relations should not be at the expense of the East-West 

energy corridor, in other words, cooperation with regard to pipelines extending from 

Azerbaijan to Turkey. 

 This corridor is a critical strategic tool for Washington to reduce the Western dependence on 

oil and gas from the Middle East.  Oil exports through the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline 

amounted to 14.9 million tons in the first half of this year, up 2.8 percent from the same 

period in 2015, according to a report by Reuters. Oil exports through the pipeline, which 

passes through Georgia and Turkey, rose 1.5 percent in 2015 to 28.84 million tonnes. 

Azerbaijan exports oil through the pipeline from the oil fields of Shiraj and Jonsheli, operated 

by British company BP. Crude is also exported through Russia through the Baku-

Novorossiysk pipeline, through the Georgian territory by rail and through the Baku-Supsa 

pipeline. Kazakhstan and Turkmenistan are also exporting oil via the Baku-Tbilisi-Ceyhan 

pipeline. These rates are expected to rise during 2016/2017. 

Keywords: distribution energy Middle East Europe Caspian Energy, Pipelines Eurasia 

Energy Security Diplomacy Turkey's Energy Policy, Export Routes 
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ABSTRACT 

War at the East of the Ukraine actualized problem of advancing of methods of psychological 

and social work with militaries.  

The main goal of my article is to analyze best practices of social and psychological work at 

the Ukrainian army. My dissertation devoted to peculiarities of solving of social and 

psychological problems of the Ukrainian military organization.  

This subject is very actual and important.  

Posttraumatic stress disorders, unemployment, difficulties of medical rehabilitation, social 

isolation in society are the main problems of veterans of military conflicts.  

Key words: social adaptation, psychological aid, military organization 

Theoretical and practical analysis: retrospectives and perspectives 

An author of article participated in project of social adaptation of demobilized soldiers and 

reserve officers in partnership with Regional Employment Service.  

Organization of trainings includes very important subjects such as: effective methods of 

preparing of professional resume (CV), rules of successful interview, psycho diagnostics 

methods. 

Cooperation with NGO in projects of social adaptation is very useful and important.  

Project concerning employment of veterans with help of businessmen with high level of 

responsibility had great impact on lives of our participants.  

I participated in this program like trainer of project –management.  

Psychological support of servicemen in the zone of war is very actual direction of social 

work.  

Working with recruits-newcomers is main part of psychological aid.  

Organizing of psychological testing was powerful.  
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Organizing of trainings concerning prevention of stress, methods of relaxation and self-

control is demanded at conscription point. 

 Participants of operation of united forces mentioned that the main social problems of our 

military organization are luck of financing of programs of adaptation and rehabilitation and 

law level of social protection.  

Solving of these problems need effective working of multidisciplinary team.   

This team involves such specialists as: scientists, practical social workers, representatives of 

NGO and local authorities.  

The dialogue between social workers and veteran organizations is very fruitful in our country.  

The prevention of Posttraumatic stress disorder (PTSD) is very important nowadays.  

According to the outstanding work of Judith Herman, “Psychological trauma is an 

affiliation of the powerless, at the moment of trauma, the victim is rendered helpless by 

overwhelming force.  

“When the force is that of nature, we speak of disasters. When the force is that of other human 

beings, we speak of atrocities.  

Traumatic events overwhelm the ordinary systems of care that give people a sense of control, 

connection, and meaning. . . .  

Traumatic events are extraordinary, not because they occur rarely, but rather because they 

overwhelm the ordinary human adaptations to life.  

Unlike commonplace misfortunes, traumatic events generally involve threats to life or bodily 

integrity, or a close personal encounter with violence and death. They confront human beings 

with the extremities of helplessness and terror, and evoke the responses of catastrophe” [1]   

According to the Carol Fredrek, the main symptoms of PTSD are: 

1). you have directly experienced a trauma or have witnessed a trauma 

2). you persistently re-experience the trauma 

3). you avoid any stimuli related to the trauma 

4). you have negative thoughts or feelings that began or worsened after the trauma 

5). you experience hyper-arousal & reactivity related to the trauma that began or worsened 

after the trauma [2]. 

According to the Stacy Mosel, L.M.S.W, The main signs and symptoms of PTSD to look 

for include: 

1. Reliving the event. Returning service members may re-experience the trauma in several 

ways. You may have nightmares of the event, flashbacks in which you feel like you are going 

through the trauma again, or you may have reactions to specific triggers, such as smells, news 

reports, or hearing loud noises that cause you to relive the trauma. 
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2. Avoiding situations that remind you of the event. You may avoid people, situations, or 

places that bring up memories of the event. You might want to avoid talking or thinking about 

the trauma, and you may avoid situations that feel unsafe, such as being in crowds, driving, or 

watching films or television shows that are related to the event. You may also try to stay as 

busy as possible, avoid seeking help, or deny that you have a problem. 

3. Negative beliefs and feelings. People who have just returned from combat can seem 

different than they were before their deployment. You might seem more introverted and stay 

away from close relationships, and you may not appear to experience positive or loving 

feelings toward others. You may try to forget the trauma and avoid talking about it at all 

costs. You could also have increased feelings of fear about the world, feeling as though it is 

not a safe place, and you may feel unable to trust or rely on anyone. 

4. In the context of PTSD, this means being unable to sit still, having difficulty 

concentrating, experiencing sleeplessness, or being easily startled (for example, by loud 

noises such as sirens or a car backfiring). 

In addition to these four main types of symptoms, you could also experience several 

additional consequences that sometimes occur in conjunction with PTSD, such as 

 Feeling sad, hopeless, or ashamed. 

 Depression 

 Substance abuse. 

 Physical symptoms or chronic pain. 

 Difficulties obtaining or maintaining employment, or other work-related issues. 

 Relationship difficulties, such as increased fights or divorce. 

 

 

I use in my work 3 Stages of Recovery in Therapy by Carol Fredrek and her advices: 

Stage 1: Establishment of Safety 

A traumatic event can destroy your assumptions about safety. According to Maslow’s 

hierarchy of needs your sense of safety and trust is established early in life and trauma 

shatters that safety and trust.  The purpose of this first stage is to help re-establish your basic 

sense of safety and trust. 

At this first stage it is important to share with your therapist your history of traumatic events, 

your family history, and your relationships. 
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Your relationship with the therapist is critical to successful therapy.  You need to feel 

comfortable with the therapist.  You need to feel a sense of safety and trust which was taken 

away from you due to the trauma. 

At this stage you and the therapist will begin to work on strategies that will help you feel less 

overwhelmed and more likely to stay within your Window of Tolerance.  Being outside of 

your Window of Tolerance is when you get triggered and feel overwhelmed with panic, 

anxiety, anger or depression. 

The strategies commonly used by therapist’s who have experience with trauma recovery 

include going into your imagination to create a place that feels safe & calm for you. 

The container is another strategy where you create a box in your mind to put your memories 

or feelings in to so that you can come back to them at a later time when you are ready.  This 

box might be made of wood, steal or plastic.  It might have a latch or a large lock and only 

you have the key. 

The strategies available to you are many and varied depending on what works best for you. 

Stage 2: Remembrance & Mourning 

During Stage 2 you tell your story of trauma to the therapist.   You have probably recounted 

the traumatic events with a lack of feeling, partial memory, or a series of still snapshots.  It is 

important that you begin to put words or feelings on the memory, if you can. Perhaps you can 

name the sensations you feel in your body. 

Stage 3: Reconnection 

In the second  stage you will have mourned the old self that the trauma destroyed; now you 

must develop a new self.  The old beliefs that gave meaning to your life have been challenged 

and you must now develop new relationships. 

The goal is to emerge with a sense of empowerment and reconnection.  In this process you 

may revisit some issues related to safety that you did in the first stage.  You may need to re-

establish a sense of safety as you approach reconnecting with others [2]. 

Conclusion: 

The main practices of social and psychological work with veterans of military conflicts 

are: 

- Social adaptation and  employment; 

- Social prevention; 

- Psychological support and counseling; 
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- Trainings of social skills; 

- Trainings of prevention of stress and conflicts; 

- Professional adaptation.  

- Career –management 

- Social and medical rehabilitation.   
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ABSTRACT 

The main objective of this research article is to investigate if financial cybercrime represents a 

form of terrorism. The concept of terrorism does not have a unanimously accepted definition. 

However, cyber terrorism is an essential part of conventional terrorism. The media channels, 

online environment (internet) and social communication networks play a very important role 

in the event of a financial cyber attack. A cyberwar amplifies the psychological impact of 

cyber terrorism, especially in the context of globalization. The most critical and fundamental 

infrastructures of an economy or financial operations, such as online commerce, digitized 

bank transfers, foreign exchange, bill payments) are largely affected by the acts of cyber 

terrorists. For instance, computer hacking is a targeted, effective and automated cyber attack 

with severe consequences. Cyber terrorism has both a direct and indirect impact on 

individuals, companies and institutional structures. Cyber terrorism is one of the most 

common cybercrime in the online environment, with a very high complexity and also being 

perceived as having the status of a transnational crime. The cyber-terrorist is found only in 

virtual space and will not physically destroy the infrastructure that supports the existence of 

virtual space. Cybercrime is based on the computerization of activities in different areas of 

social life and the existence of computer networks. 

 

Keywords: cyberwar, cyber attacks, financial cybercrime, terrorism, virtual space, 

globalization 
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ABSTRACT 

The  attempt to  examine  art   products  such as  images  and drawings  to interpret past  

history is  an  accepted  practice  among   historians. The investigator,  a  teacher  educator  by 

profession, as  part  of  a  project on  Education,  compiled  images  related to  the  First  

World  War  from a century old antique  books. They  include images  from popular British 

magazines  which  attempted to  cover aspects of  the First World  War fought  by British 

soldiers in foreign lands  and lives  of people in Britain at the time. 

The images  and drawings assume significance because  Television  was yet to arrive  and  

Radio  and  newspaper  were  the sole  medium of  mass communication. The unique  

advantage of  the  antique  drawings and cartoons   which the  investigator  compiled from 

popular magazines has  artists visualizing  incidents  and  people  who  were  caught  in the  

war which brought  death and destruction to millions  across the globe. The compiled   

photographs  are documentary  evidence  of  events  and  have  a  great  historical value. 

To interpret  the  images  and drawings,  the  investigator  employs  the procedure   popular 

among connoisseurs  of  art  viz;  „look, see and think‟.   An attempt is  also made to identify 

the  likely  motive   and  intention  of each  piece  and  form a  comprehensive  picture of   

incidents  from  related  drawings and photographs.  It is hoped  that  the  assortment of  

images  and drawings and the interpretations will enable  participants of the  symposium to 

have a peek at the  lives  of  people  caught in the war  a hundred years ago and may possibly 

rouse in them a desire to  be a spokesperson  for  peace in the world. 

Key words:  British, First  World War, Historical, People, Soldiers  

 

 “Understanding past events and how they impact the world today can bring about empathy 

and understanding for groups of people whose history may be different from the 

mainstream…” 

                                                                                                        -University of the  People 

Introduction 

The  First World War (1912-1919)  in  which  millions  died,  affected   individuals, families 

and societies.  The  documentary  evidence we  have  now  is  mostly  confined  to  reports in  

documents, newspapers  and magazines  and of course in the government  archives of  several  

nations.  The  investigator,  a  teacher  educator  by profession  in  a  quest  to  identify the  

nature  of  education  in  different  countries  one  hundred  years  ago, chanced upon popular  

British  magazines   which   covered  lives  of  people   in Britain  during  the  war years.(1) 
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In the  first  decade of the twentieth  century, Television was yet to arrive  and  film footage of   

the  war  was  extremely  limited  as shooting  involved   huge  expenses and risk. One 

advantage of  drawings,  cartoons  and photographs  related to war  available  in  magazines  

is that  besides  throwing light on  the  society of the times,  they have  great  historical value.  

From a  pragmatic perspective,  studying history allows us to observe and understand how 

people and societies behaved. More significantly,  by  studying the  collective suffering, it  

becomes  possible to pay attention to the warning signs leading up to such atrocities. More 

importantly, looking  at  how  people faced  the war  and  overcame  the  adversity  can be  

inspiring  too. 

Objectives 

The main objectives of the study was  to: 

*Identify  photographs/ drawings which depict  lives of  people  during the  First  World War. 

*Identify purpose and intention of  the  photograph/drawing.  

 

Method 

This  empirical  qualitative  study  of books 100 years  old  focused  on  print versions of 

magazines  with   photographs and drawings with  related  write-up  on   the  First  World  

War.  To  interpret  the   photographs  and  drawings,   the  popular  „Look, See and  Think‟   

strategy  was  employed. (2) 

 

Findings 

* The  Illustrated  London News was  a popular weekly news magazine. As the  title  

specifies. besides  description of   news  items, the paper contains    drawings  in  black and 

white  by  artists  which   depict  the  scene  that is  described in the news.  Most  such 

drawings  are  so  natural  that they  can  easily  be  mistaken for a photograph. 

 

*The  June 19, 1915    edition  of  the  Illustrated London News  on  its  very  first  page  has 

an  illustration of  a  dramatic  drawing  with the caption : “Catching a  German spy in the  

act: A  British  Provost-Marshal discovering  an enemy agent signaling from a  French 

house”.   For  the  common  reader of the magazine,  it  is likely  to evoke a sense of  pride at 

the  service  being rendered  by  the  alert  British  military.  At a  deeper level, it also  reveals 

how  the  Germans  had  penetrated into apparently  inconspicuous   locales  to  continue  

covert operations  for their own nation.[Please see Image  #1 in the  Appendix] 

* The Illustrated London News Aug. 8,1914  edition in its  inner page  has  a  full  length  

photograph of   nuns  with  the  caption:  “Woman‟s  part in the war: wearers of the red cross. 

prepared  for works of  mercy: nurses leaving  the war office after  receiving their orders in 

case of war”.  It  may  be  noted  that  in the beginning of  the  twentieth century  women were  

yet to gain  voting  rights   but  they  had  begun to make their  presence  felt  in  serving  as  

nurses caring  for the  wounded.  The  write-up   for  the  photograph  well illustrates  it : 

“Such a photograph as the above is sadly significant of the most inspiring work associated 

with Warfare-namely the merciful task of the women who tend the wounded. The wars that 

have  now begun must involve  more of such work than has probably  ever been  performed 

before at any one period…”(p 213) [Please see Image #2  in the Appendix] 

.* The  Illustrated  London News  April 10,1915  had a   two  page  drawing  on the  centre 

pages with  the  title: „The Paris  Season: The Life of  the French Woman of  Fashion in War-

Page 265



                                                                                                                        

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES     
29-30 October 2021 / Ankara, TURKEY  / Institute of Strategic Thinking 

  

 
 

time‟.  The  scene depicted  is  the  ward of  a  hospital where  women in attire worn by  

nurses are   treating injured  soldiers.   Beside  one   bed  in which  a   man lies, can be  seen a    

nurse  sitting    and  feeding the  man even as  a  child  looks  on.   Probably  the   child   

belongs  to the  nurse  who   takes  her  along   while  performing  her  duties.  The  

characteristic  hatred  of  the  British  for   the   French,  which  has  historical  roots,  is  

evident in  the title. It gets  even more  sarcastic  in  the  caption of  the   drawing  given  in  

capital letters: “ THE NEW OCCUPATION: LADIES OF FRANCE MINISTERING TO 

THE WOUNDED …MORE FAMILIAR WITH THE GAIETIES OF PEACE THAN THE 

GRIMNESS OF WAR”.[Please see  Image #3  in the Appendix] 

* The investigator   had prior to  the study  assumed that history is usually written,  say after  

fifty years of  an event. But  while  rummaging  through the  collection of  old books,  the  

investigator  found  the  seventh  volume of  „The   Times  History of the War‟  published in 

1916, even before the  First  World War had ended in 1919.   In the  initial pages of the 

volume was found an  illustration depicting  people  helplessly   gazing  at   burning  buildings   

following  a  bombing  raid  by  a  Zeppelin. It  had  the  caption:  “THE AIR RAID ON 

SOUTHEND, MAY 10,1915 : Watching   the  Zeppelin at work”. [Please see Image #4] 

 While  the  drawing  was apparently  done  by an artist who had actually  witnessed such  

raids,  the  write-up  is  quite   descriptive: 

“The scenes in the streets  in the early hours of the morning following the raid  will not soon 

be forgotten by those who witnessed  them. The whole population was up, most of the people 

not having been  in bed that night. The inhabitants crowded   into every roadway or by-street 

near the scene of the outrage, exchanging  experiences,  telling of narrow escapes, and 

recalling particular instances  of heroism of men  in putting out fires  and in rescuing 

threatened women and children during  the attack…” (p13) 

* „Punch or  The London Charivari‟  is   a  weekly  magazine  published in England. It was 

noted for its  humour and  satire. The September 15, 1915  issue  had  a  half  page  cartoon  

showing  a   small   girl  leaning on the  dining  table  while  seated opposite  her  mother,  

who is  well dressed,  seated  with a newspaper in her hand and  answering  the  child.  The 

decorations  in the room  makes it evident  that they belong to the upper class  in  a  country  

which  deeply divided  its  people through the  class system.  The  cartoon has  a  dialogue  

between the daughter and the   mother: “Oh, Mother, I do think it unfair  about the  Zepplins! 

Everybody saw it but me. Why didn‟t  you wake me?...You  shall see it next  time- if you‟re  

very  good”[Please see  Image #5  in the  Appendix] 

It‟s  not  sure  whether the cartoon was published to serve as a wakeup  call  for the   upper 

class,   by  the  editor of  Punch.   

* Britannia  is  the  national personification of  Britain. The depiction is that of a  female 

warrior  holding a  trident and shield.  „Punch, or   The London Charivari‟. April 7,1915   had  

a   full  page  cartoon  of    Britannia    sans the  shield and  trident  in  a  suppliant pose   

requesting   for  assistance.  The  caption  reads:  „FOR THE WOUNDED‟.  [Please see  

Image  # 6 in  the  Appendix]  The  peculiar  pose  and  the   full page  cartoon  is   intentional  

as  is  evident in the  write-up  below  the  caption: 

“MR.PUNCH begs to recommend his readers for their own sakes and for the sake of the 

causes to attend  and bid at the remarkable  sale which is to take place at  Messrs. 
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CHRISTIE‟S  (8,King Street, St.James‟s Square) on the first five days of each of the weeks 

beginning April 12
th

 and 19
th

, and also on the 26
th

 and 27
th

. Over 1,500 generous donors 

(including the KING)  have presented art treasures and relics of unique historical interest to  

be sold for the benefit of the British Red Cross Society and the Order of the Hospital of 

St.John of Jerusalem. The entire proceeds of the  sale-no charge for their services made by 

Messrs. CHRISTIE- will be handed over to these Societies. The exhibits will be on view from 

April 7
th

.” 

The  cartoon   reveals how  the  British  economy has been badly affected by the war  and  

contributions  from the general public had become  essential to carry on the war.  More 

significantly, the strategy of selling  valuables  suggests  that  the  rich  who  would like to 

flaunt the  antiques  had  not yet  voluntarily contributed to the war  efforts. 

*Harper‟s  Monthly Magazine was popular  in the early years of the twentieth century  in 

England. It carried  interesting  articles  including stories. One unique  feature of  the  

magazine is the inclusion of   colour  drawing   which  relate to  select  scenes  described in 

the stories. The  August 1911  issue  had  a  eye-catching drawing related to a  story  in  the 

magazine.  [Please  see  Image  # 7 in the Appendix] It  has  the  caption: THE SLOW NEWS 

AFTER SLAUGHTERING BATTLES - Painting by  Howard E. Smith   Illustration  for 

„Comrades‟. 

The  scene  depicted  has  a  lady  probably in her  thirties or forties,  with a  rather  anxious  

face.  A   small boy  dressed in an attire akin to the one usually  worn by  the  Royal  Navy,  

had  apparently  been playing with  toy soldiers  and  is  gazing  eagerly  at the  woman.  The 

popular  trend in those  times  to groom children  to  join the  defense  forces  and  their   

affinity  for  playing with  toys  associated with  artillery  and soldiers, speaks volumes  about   

the  lives of children of the time  and  how  sudden  news of  death of their  near  and dear 

ones  that  shatters  families. 

*One  of   the  most   tragic  and  sensational  events during the  First World War,  was  the  

drastic  act of   the  German  Navy   of  torpedoing  and  sinking  the  UK registered  ocean  

liner „Lusitania‟ on May 7,1915. As per reports 761  people  survived out of  the  1266 

passengers.  The Illustrated London News May 15, 1915  had  a  two  page illustration  of  the  

ship  sinking. The  title  and the  caption  captures the wrath  of  the  British. The  title  read: 

THE  SINKING OF  THE  “LUSITANIA”: THE APPALING CRIME NEAR THE OLD 

HEAD OF KINSALE .  The  descriptive  caption : THE “LUSITANIA” GOING DOWN 

AFTER  SHE HAD BEEN TORPEDOED BY A GERMAN SUBMARINE …WILFUL 

AND WHOLESALE MURDER COMMITTED BY “THE OFFICERS OF THE 

SUBMARINE  AND THE GERMAN EMPEROR  ON…GOVERNMENT OF GERMANY.  

[Please see Image #  8 in the Appendix] 

*The  same edition of the  Illustrated  London News devoted  two  pages  with  photographs  

of   survivors of  the   ship  and   even of  soldiers  digging  graves for   those whose  bodies  

had been recovered  from the  sea. Perhaps  the  most  touching  photograph is  that of  two 

survivors,  a  girl  aged  four  whose parents perished   in  the  tragedy  sitting  beside  a  lady  

who  possibly must  have  known the girl‟s  parents. [Please  see Image #9 and #10] 

Limitations 

The study  has  the obvious  limitation of  collecting data  from  a   very few books. But then,  

books and  print documents  one hundred years  old  are   very rare. Moreover,   those   that 
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were made available in the library for research purpose  were  found to be  badly  damaged  

by the passage of  time  and  were in  a  crumbling   form  owing  to  attack  by  termites. 

 

Summing up 

Most of the  photographs and  drawings  identified in the study  are ones  which  comment/ 

project the suffering,  individuals  and  societies  had to undergo when  nations  go  to war. 

The  pain  and   loss of   families, property,  and the  injury  war  causes,   makes us  sad and  

it  prompts us  to recall the  words  of the former Secretary  General of  the United  Nations, U 

Thant: “Wars begin in the minds of men, and in those minds, love and compassion would have 

built the defenses of peace”. 

 

Notes and References 

1.The investigator  had  conducted  the  study  in  the   library of  the  Government College of  

Teacher  Education, Trivandrum, Kerala,India  which was  established  in 1910  and  has  a  

large  collection of  books  which are  over one hundred  years old.  The  funding  for the  

study  was  made  by  the  University  Grants  Commission, India  and  select  photographs 

with related  write up was published  in  the website  „Curator Pedagogue‟ later  renamed as  

New Curator Pedagogue. 

2. Kit Meesham-Muir, a senior lecturer of Art History and Theory of the University of New 

Castle, explained  the   „Look, See and Think‟  strategy: Looking  is  describing what one sees 

and  seeing is  applying meaning to it. Thinking involves  interpreting  what one sees. 

Curator Pedagogue. https://curatorpedagogue.com/   

Messham-Muir, Kit. Three simple steps to understand art: look, see, think 

https://theconversation.com/three-simple-steps-to-understand-art-look-see-think-33020 

 

 

University of the  People. Why is History important  and how can it benefit your future? 

 https://www.uopeople.edu/blog/why-is-history-important/ 

 

U Thant.  Education  for  Peace.  Secretary General‟s  Speech at Carleton University on May 

26,1962 . 

https://search.archives.un.org/uploads/r/united-nations-

archives/a/5/d/a5d5f2178f6b283949764fa8a592591a57a04f87e3e4bcd993c60027145ac66b/S-

0885-0001-26-00001.pdf 

 

Sources  of   List of  Photographs  in  order of  description: 

The Illustrated London News.No.3974.  Vol.  CXLVI  June  19,1915. 

The Illustrated London News. Aug. 8,1914   213. 

The Illustrated London News. April 10,1915.  468-469. 

The Times  History of  the  War.  Vol. VII. 1916 p13. 
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Punch, OR  The London Charivari. September 15, 1915.   p237. 

Punch, OR  The London Charivari. April 7,1915. p277. 

Painting by Howard E. Smith . „THE SLOW NEWS AFTER SLAUGHTERING BATTLES‟  

Illustration for  „Comrades‟. Harper‟s  Monthly  Magazine . Vol.  CXXIII.  August 1911   No. 

DCCXXV. 

The Illustrated London News. May 15, 1915- 630-631. 

The Illustrated London News. May 15, 1915- 636. 

The Illustrated London News. May 15, 1915- 633. 
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Image  #  7 
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Image # 8 

 
 

 

Image  # 9 
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Image # 10 
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CYBER-ATTACKS AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 

Prof. Dr. Favio FARINELLA  

Researcher. Director of the Centre for International Law. Universidad Nacional de Mar del Plata, 

Argentina. BSc. in International Relations and Politics, University of London, Former Scholar Seoul 

National University, European Commission Marie Curie Programme and TMC Asser Institute 

 

ABSTRACT 

The international responsibility of the State continues to be an issue under construction. From 

all of its edges, this article deals with certain consequences aroused from the intersection 

between international humanitarian law and technology. The extent to which humanitarian 

law is able to deal with offensive and defensive activities that might imply the use of force 

through the use of new technologies is yet to be explored. And particularly, to what extent 

international humanitarian law is able to provide answers to offensive and defensive activities 

carried out through the use of new technologies which are called 'cyber-attacks'. 

This paper analyses certain difficulties that arise from the interpretation and application of 

international humanitarian law to 'cyber-attacks'. The principle of distinction between 

combatants and civilians; that of proportionality; the legitimate targets and the prohibition of 

indiscriminate attacks; or the classification of 'hackers or patriotic fighters', are some of the 

regulatory challenges that arise from cyber-attacks. We aim at answering two questions: (i) 

which rules of international humanitarian law are applicable to cyber-attacks; and (ii) which 

are the main legal challenges posed to international humanitarian law by this new weapon. 

Keywords: cyber-attacks / international humanitarian law / neutrality / distinction / legitimate 

targets / combatants. 
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2000 SONRASI TİCARET SAVAŞLARININ ÜLKELERİN YÖNETİM 

ANLAYIŞLARINA VE POLİTİKALARINA OLAN ETKİLERİ 

EFFECTS OF POST-2000 TRADE WARS ON THE GOVERNANCE 

UNDERSTANDINGS AND POLICIES OF COUNTRIES 

Prof. Dr. Abuzer PINAR 

Medipol Üniversitesi, Ankara/Türkiye 

ORCİD No:0000-0003-2208-13 

Cennet TAŞKO 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Ankara/Türkiye 

ORCİD No:0000-0002-1132-5471 

Arslan KAYA 

Gazi Üniversitesi, Ankara/Türkiye 

ORCİD No:0000-0001-8560-1785 

ÖZET 

Bu çalışmadaki amaç; 20. Yüzyılın sonlarında değişen dünya düzeni ve tek kutuplaşma 

sonrası yaşanan ticaret savaşlarının ülkelerin ulusal ve uluslararası politikalarına etkilerini ve 

eş zamanlı olarak ticaret savaşlarının dünya genelindeki boyutlarının ne ölçüde değiştiğini 

ortaya koymaktır. 

Çalışmada araştırmalar için kullanılacak gereç ve yöntemler Siyaset Bilimi ve ona yakın 

disiplinler incelenerek nitel, nicel ve karma yöntemler ile oluşturulan yöntem çerçevesinde 

ikincil kaynaklar da kullanılarak bildirinin amacı ortaya konulacaktır. IMF, Census, World 

Bank World Development Indicators ve benzeri kaynaklardan istatistikî veriler üzerinden de 

ayrıca çalışılacaktır. Araştırmalar neticesinde, Sovyet Rusya’nın dağılması sonrasında ve 

2000’li yıllar çerçevesinde ülkelerin uluslararası sistemde oluşan güç dengelerini değiştirmek 

için politikalarını ticari menfaatler çerçevesinde hazırladıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

90’lı yıllardan günümüze ticaret savaşlarının her anlamda büyük değişimler yaşadığı özellikle 

de hacimsel olarak büyük boyutlara ulaştığı gözlemlenmiştir. Örneğin; Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin de içinde olduğu Asya ülkeleri dünya ticaretindeki paylarını 90’lı yıllar 

itibariyle hızlı bir biçimde artırmaya başlamıştır. IMF’nin 2019’da hazırladığı rapora göre Çin 

ve Asya ülkelerinin GSYİH içerisindeki payı %10 seviyesinin altında iken 2006 yılında 

Avrupa Birliği’ni 2016 yılında ise G7 ülkelerini geride bırakarak günümüzde %40 seviyesine 

ulaşmıştır. 2008 Küresel Kriz sonrası uluslararası ticarette dış müdahalelerin ve serbest ticaret 
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anlayışına yönelik engellerin arttığı gözlemlenmiştir. Ticaret savaşları bu bağlamda da bir 

dönüşüme uğramıştır. Ülkelerin politikalarının hazırlanmasında paydaşlarının arttığı ve 

yönetişim anlayışının daha hâkim olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Özellikle de çok uluslu 

şirketlerin ve geniş ölçekli sektörlerdeki sermaye sahiplerinin bu konuda büyük etkinliğe 

sahip olduğu ortaya konulmuştur. Uluslararası örgüt ve kuruluşlarında dünya ticaretine yön 

verdikleri, belirleyici konumda oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak görülmektedir ki; 90’lı yıllar sonrasında ülkelerin hem iç hem dış politikaları 

dönemin konjonktürel durumuna göre şekillenmektedir. Yakın tarihten günümüze gelişen 

hadiseler, krizler ve değişen koşullar dolayısıyla ticaret savaşları yukarıda da belirttiğimiz 

üzere boyut değiştirmiştir. Hükümetlerin etkinlikleri ise geçmişten günümüze değişim 

göstermiş, ticaret savaşları çok uluslu şirketlerin ve uluslararası örgütlerinde öncülüğünde 

cereyan etmeye başlamıştır.   

Anahtar Kelimeler: Ticaret Savaşları, Çok Uluslu Şirketler, Uluslararası Örgütler, 2008 

Küresel Krizi, IMF. 

 

ABSTRACT 

Our objectives in this study are; To demonstrate the effects of the changing world order and 

post-polarization trade wars on the national and international policies of the countries at the 

end of the 20th century. It also reveals the extent to which the scale of trade wars around the 

world has changed.  

The purpose of the paper will be demonstrated by using secondary sources within the 

framework of the method created by qualitative, quantitative and mixed methods by 

examining the materials and methods that we will use for our researches, political science and 

disciplines close to it. Statistical data from IMF, Census, World Bank World Development 

Indicators and similar sources will also be studied. As a result of the investigations, it was 

found that the countries prepared their policies within the framework of commercial interests 

in order to change the balance of power formed in the international system within the 

framework of the dissolution of Soviet Russia and the 2000s. In addition, it has been observed 

that trade wars from the 90s to the present day have undergone great changes in every sense, 

especially in volumetrics. For example, if you want to use Asian countries, including the 

People's Republic of China, began to increase their share in world trade rapidly in the 90s. 

According to the IMF's report in 2019, the share of China and Asian countries in GDP is 

below 10%, while in 2006 the EU surpassed the G7 countries in 2016 and reached 40%. After 

the 2008 Global Crisis, it was observed that foreign interventions and barriers to the concept 

of free trade increased in international trade. Trade wars have also been transformed in this 

context. It has been found that the stakeholders increase in the preparation of the policies of 

the countries and the understanding of governance is more dominant. In particular, it has been 

shown that multinational companies and capital owners in large-scale sectors have great 
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effectiveness in this regard. It has been found that they are leading world trade and are in a 

decisive position in international organizations and organizations. 

 As a result, it seems that; After the 90s, both the domestic and foreign policies of the 

countries are shaped according to the conjunctural situation of the period. Due to recent 

events, crises and changing conditions, trade wars have changed in size as mentioned above. 

The activities of governments have changed from the past to the present, and trade wars have 

begun to take place under the leadership of multinational corporations and international 

organizations.  

Keywords: Trade Wars,  Multinational Corporations, International Organizations, 2008 

Global Crisis, IMF. 
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AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN SAVAŞ MANTIĞININ SOYKÜTÜĞÜ 

OLARAK ARİSTOTELES VE ONUN HAKLI SAVAŞ DÜŞÜNCESİ 

ARISTOTLE AND HIS JUST WAR THEORY AS THE GENEALOGY OF THE 

LOGIC OF WAR CONCERNING AMERICAN IMPERIALISM 

 

Arş. Gör. Musa AZAK 

İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü 

ORCID NO: 0000-0001-8839-9623 

ÖZET 

Hem geçmişte hem de günümüzde “haklı savaş düşüncesi” emperyal düzenlerin kuruluşunu, 

işleyişini ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını mümkün ve meşru kılan dayanak 

noktalarından biri olmuştur. Günümüzde de yoğun bir şekilde Ortadoğu bölgesinde yaşanan 

politik gerçeklikte başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok devlet, kendi 

emperyal mevcudiyetini meşrulaştırırken bu düşünceye dayanmaktadır. Bu anlamda bu 

tebliğde Friedrich Nietzsche’nin “Ahlakın Soy Kütüğü” eserinde ahlaki bir açıdan cevabını 

aradığı şu soruyu bugün politik bir zemine çekip tekrardan sormayı amaçlamaktayız: 

Olduğumuz bu hale nasıl geldik? Yani politik anlamda herhangi bir ülkenin kendisinden 

binlerce kilometre uzakta olan başka bir ülkeyi belirli bir haklı savaş mantığına dayanarak 

işgal ettiği bir hale nasıl geldik? Dolayısıyla bu tebliğde Aristoteles’in haklı savaş 

düşüncesinin günümüz Amerikan emperyalizmi özelinde karşı karşıya olduğumuz emperyal 

savaş mantığının soykütüğünde yer aldığını öne sürmeye çalışacağız. Böylelikle Aristoteles’in 

siyasal kuramını günümüz politik gerçekliği bağlamında ele almayı hedeflemekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Aristoteles, Haklı Savaş Düşüncesi, Amerikan Emperyalizmi, Ortadoğu, 

Soykütük.  
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ABSTRACT 

Both in the past and today, “just war theory” has been one of the reference point which has 

made it possible and just for the imperial orders’ having an institution, operation and a 

sustainable form. And today particularly in the political realm of Middle East, United States 

of America being in the first place and other states rely on this theory while justifying their 

imperial existence. In this regard we aim in this paper to ask this question again but in a 

political sense which was tried to be responsed by Friedrich Nietzsche in a moral sense in his 

work, The Genealogy of Morality: “How we have come to this situation we are in?”. Namely, 

how we have come in a political situation in which one state occupies  another relying on a 

certain logic of just war which is thousands kilometres away from it. Therefore, in this paper 

we will try to suggest that Aristotle’s just war theory takes part as the genealogy of the 

imperial logic of war which we face specific to the American imperialism. In this way, our 

aim is to deal with the political theory of Aristotle in accordance with today’s political reality.  

Keywords: Aristotle, Just War Theory, American Imperialism, Middle East, Genealogy. 
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TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜN SAVAŞLARIN KAZANILMASINDAKİ ROLÜ 

THE ROLE OF TECHNOLOGICAL SUPERIORITY IN WINNING WARS 

Doç. Dr. Güray ALPAR 

Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara/Türkiye 

ORCİD No: 0000-0003-0122-7795 

Dajana BARUSİC 

Stratejik Düşünce Enstitüsü,Ankara/Türkiye 

ORCID NO: 0000-0001-6419-7795 

ÖZET 

Tarih boyunca teknolojik üstünlüğe sahip olmanın savaşların kazanılmasında büyük bir rol 

oynadığı görülmüştür. Demir keşfedilip kullanımına başlanılmasından sonra, 100 yıl içinde 

yaygınlaştı ve bu suretle daha sert alet ve silahların üretimi mümkün oldu. Bu ise hem tarım 

hem de savaşlarda önemli rol oynadı. Demiri ilk bulan Hititler ise bunun yapımını ve ayrıca 

demiri kullanarak geliştirdikleri silahı uzun bir süre saklayarak bakırdan kolayca eğilebilen 

silah kullanan uluslara karşı belirgin bir üstünlük sağlamayı başarmışlardı. Makedonya Kralı 

Philip (MÖ 359-336) ise uzattığı mızrak boyu ile daha geri sıralardan, en önde biriken 

düşman askerlerini etkisiz hale getirerek rakiplerine üstünlük sağlamıştı. Türkler ise 

rakiplerinden daha uzağa giden okları ile rakiplerini alt etmişlerdi. Ortaçağda kaleleri yerle bir 

eden topçuluktaki gelişmelerdi. Bunların gemilere monte edilmesi ise denizlerde üstünlük 

sağlamıştı. Makinalı tüfeklerin kullanılmaya başlaması mevzi savaşlarında etkili olmuştu. İlk 

başta üstünlük sağlamasa da tanklar ve uçaklar ikinci dünya savaşının kaderini değiştirdi. 

Atom bombası ise dünya savaşının bitirilmesine damgasını vurdu. Soğuk Savaş Döneminde 

ağır silahlar, kıtalararası balistik klasik ve nükleer füzeler ve ağır bombardıman uçakları öne 

çıktı. Ancak yeni dönemin bütün bunların ötesinde bambaşka bir anlayışla geçeceği 

anlaşılıyor. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleşen savaşlarda bunun 

işaretleri görüldü. Son dönemde ABD‟nin maruz kaldığı ve ne kadar etkilendiği belli olmayan 

siber saldırılar da buna dair işaretleri veriyor. Artık yapay zekâ ve otonom sistemler giderek 

ağır, hantal ve pahalı sistemlerin yerini alıyor ve bu gerçeği göremeyenler giderek 
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kaybediyor. Savaş gören göz, yanında akıl ister. Göz olanı, akıl ise olacağı görür. Artık 

güvenlik anlayışının, dar anlamının ve sözde güvenlik danışmanlarının icatlarının dışında, çok 

daha geniş bir anlamı olduğu ortaya çıkmıştır. Savaş sadece savaş alanında değil, her 

tarafımızda ve her anımızda. Siber savaştan, kültürel savaşa ve gıda güvenliğine kadar, eğer 

tehdit görülmez ve tedbir alınmazsa, savaş kaybedilmiş demektir. 1935 yılında hala mızrak 

kullanan Etiyopyalılara, İtalyanlar uçaklar, ateşli silahlar, bombalar ve zehirli gazlarla taarruz 

ederken, 1939 yılında iki haftadan daha kısa bir sürede Polonya‟yı ele geçiren Alman 

tanklarının karşısında kılıç taşıyan 12 süvari alayı bulunuyordu. Bu çalışmada tarih boyunca 

gerçekleşen savaşlardaki teknolojinin rolü ile günümüz dünyasındaki gelişmeler savaşlara 

ilişkin kaynaklardan incelenerek geleceğe yönelik bazı öngörüler ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Savaş, Teknoloji, teknolojik Savaş, Savaş Kültürü 

SUMMARY 

History shows that having technological supremacy has played a significant role in winning 

wars. The use of iron became widespread within 100 years after its discovery, Therefore the 

manufacture of more powerful tools and weapons has become possible.  This played an 

essential role in both agriculture and wars. The Hittites, who were the iron's first finder, 

succeeded in achieving a hegemony by hiding, for a long time, the structure of iron and also 

developing the weapon from iron against the nations who were using copper weapons that 

could easily be bent down. Macedonian King Philip (359-336 BC),  with his extended spear 

length, had the advantage of neutralizing the enemy soldiers from the back rows, which were 

at the front and thereby overpowering his opponents.  While Turks were defeating  their 

enemies with the  arrows that went further away  than themselves. 

In the Middle Ages, the developments in artillery were the reason for razed castles to the 

ground,  installing them on ships provided superiority in the seas. The use of machine guns 

was also very powerful in positional warfare. Although it did not prevail at first, tanks and 

planes changed the fate of the second world war. The atomic bomb regarded the end of the 

world war. During the Cold War Era, heavy weapons, intercontinental ballistic classical and 

nuclear missiles, and heavy bombers became outstanding. However, it is obvious that the new 
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period will pass with a completely different understanding beyond all these mentioned. This 

was shown in the wars in Syria, Libya, and the Nagorno-Karabakh region. 

This is also noticed by the recent cyber-attacks which the USA has been exposed to and 

shows how much the USA has been affected by them. Nowadays, artificial intelligence and 

autonomous systems are gradually replacing heavy, cumbersome, and expensive systems, and 

those who cannot distinguish this fact are gradually losing. The eye that sees war requires a 

mind at its side. The eye sees the present, while the mind predicts what will happen. 

Now it has become clear that the concept of security has a much broader meaning apart from 

its narrow one and the inventions of so-called security consultants. War is not just on the 

battlefield, it is all around us and a part of our reality. From cyberwarfare to cultural warfare 

and food security, if the threat is not noticed and action is not taken, it means the loss of the 

war. in 1935 while the Italians were attacking the Ethiopians who were still using the spears,  

with airplanes firearms, bombs, and poison gas,  there were 12 cavalrymen carrying swords 

against German tanks who had captured Poland in less than two weeks in 1939. 

In this study, the role of technology in the wars that took place throughout history and the 

developments in today's world will be examined from the sources related to wars and some 

predictions for the future will be tried to be put forward. 

Keywords: War, Technology, technological War, War Culture 

 

GİRİŞ: 

Savaşlar, insanoğlu tarihine yön verdi ve bilim gelişmelerle birlikte kırılma/dönüm 

noktalarına sebep oldu. Eski çağlardan itibaren devletler savaşlarda üstünlük sağlamak için 

ordu, taktik, strateji, silah aletlerinin ve savaş teknolojisinin birbirinden bağımsız olmadığını 

anlayarak bu hususları güçlendirmek için gayret gösterdiler. Günümüzde de büyük devletlerin 

en çok kaynaklarını akıttığı ve yatırım yaptığı alan ordu ve savaş teknolojileridir. Değişen, 

savaşın doğası değil, karakteridir,
1
 sözünden savaşın siyasi ve askeri boyutları ve amacının 

tarih boyunca aslında çok değişmediğini, fakat muharebe anlayışı ve kullanılan araçların bir 

                                                       
1 Yılmaz, Sait. (2010). Geleceğin Savaş Konseptleri ve Teknolojileri, Ulusal Savunma Strateji, Teknoloji ve Savaş, Kumsaati 

Yayınları: İstanbul. 
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evrimden geçtiğini ve geçmeye devam ettiğini anlayabiliyoruz. Toplumlar, hem savaş 

alanındaki ihtiyaçlarını hem de geride kalanların ihtiyaçlarını karşılamak için teknolojik 

gelişmeler yapmak zorundadırlar. Savaşta silah ve ordu dışında; ekonomi, propaganda, 

kamuoyu, uluslararası kuruluşlar gibi birçok unsur kullanılmaktadır. Bu sadece modern savaş 

anlayışının bir özelliği değildir. Örneğin; Orta çağı dönemine damga vuran Haçlı seferleri için 

de bu geçerliydi. Silahların ve savaş teknolojisinin hızlı evrim dönemi iki dünya savaşı ve 

sonrasında başladı. 21. Yüzyıl; dijital ve uzay devriminin yanı sıra insansız silah ve 

sistemlerin, otonom sistemlerin ve yapay zekânın geliştirildiği bir çağ olarak 

değerlendirilmektedir. Savaşın, insan ve toplum üzerindeki etkisi; psikolojik, ekonomik, 

sosyolojik, demografik ve birçok taraftan ele alındığında olumsuz tarafları tartışılmaz bir 

şekilde ön plana çıkmaktadır. Diğer taraftan, dünya medeniyetinin oluşumunda ve 

gelişmesinde savaşın da büyük katkısı olduğunu, hatta sahip olduğumuz birçok, günlük 

hayatımızı kolaylaştıran teknolojilerin de savaşlarda ortaya çıkan yenilikler olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Çalışmanın devamında eski ve orta çağ savaş teknolojilerine 

kısaca değinerek 20 yüzyılından günümüze kadar olan süreçte insanoğlunun hangi 

ilerlemeleri yaptığını ve gelecekte hangi gelişmelerin beklendiğini anlatılacaktır. 

BULGULAR 

M.Ö. 2000 yıllarda 3 hâkim medeniyetten bahsetmek mümkündür: Anadolu (Hitit Devleti), 

Mezopotamya (Babil ve Asur Devletleri) ve Mısır topraklarında gelişen Eski Mısır 

medeniyeti. Silahlar söz konusu olunca, savaş amaçlı kullanılan ve şekillendirilen ilkel 

silahların yanı sıra en önemli alet mızraktı. MÖ 1296-1280 yıllarında, Kuzey Suriye toprakları 

içinde Hitit Devleti ile Eski Mısır arasında yapılan, tarihin kaydettiği ilk meydan muharebesi 

olan Kadeş Savaşında da bu silahlar ön plana çıkmaktadır.
2
 Hızlı at arabaları, ilk defa 

Mısırlılar tarafından kullanılmaya başlamış ve böylece mobilize ordular ortaya çıkmış ve 

bunun sayesinde uzak yerlerde savaş mümkün olabilmiştir. Büyük İskender‟in 

İmparatorluğunda ve ordusunda mızraklı alayların yeri önemliydi. Romalılar ise savaş 

tarihinde düzenli ordu organizasyonu ve uzun, modern yolların yapımıyla farklı bir aşama 

kaydetmişlerdir.
3
 Yine Romalıların savaşa kazandırdıkları aletlerinden ve Yunanlardan alarak 

geliştirdikleri mancınıklardan söz edilebilir. Romalılar silahı sanayi haline getirmişlerdi. 

Savunma sisteminde büyük kolaylık sağlayan gelişme, savaşlarda atın kullanılması ve ağır 

                                                       
2 Çimen, Ali, Göğebakan, Göknur. (2006). Tarihi Değiştiren Savaşlar, Timaş Yayınları: İstanbul. 
3 Alpar, Güray. (2015). Uluslararası İlişkilerde Strateji ve Savaş Kültürünün Gelişimi, Palet Yayınları: Konya. 
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süvarilerin oluşmasıydı. Ok kullanımı da savaşlara yeni bir boyutu kazandırdı ve mesafeyi 

avantaj haline getirdi.
4
 Ok, balta ve mancınık Orta çağın en önemli savaş aletleriydi. Batı 

Avrupa‟da 14.yy. başı da yeni silah ve savaş taktikleri açısından oldukça önemlidir çünkü ilk 

düzenli ordular kurulmaya başlamıştır. Ayrıca monarşilerdeki meydana gelen toplumsal 

değişiklikler (asiller ve köylülerin rollerinin bir takım değişikliklere uğraması) da “Yüz Yıl” 

Savaşlarına zemin hazırlamıştır. Böylece asillerin özel birliklerinin savaşlarda akınlar 

düzenlenmesi, yerini ulusal ordulara bırakıyordu.
5
 Sonrasında piyadeler daha etkili olmaya, 

silahlardan top ve tabancalar düzenli kullanılmaya başlanmıştı. Bahsi geçen savaşlarda; 

silahlar, savaş taktikleri, ordu yapısı ve savaşın toplumsal anlamı teknolojide yaşanan 

ilerlemelere ve savaşın amaçlarına bağlı olarak değişmekteydi.
6
 Yeni bir Çağa kapıyı açan 

İstanbul‟un fethi ve Yeni Dünyanın Avrupalılar tarafından keşfedilmesi ve işgal edilmesi de 

savaş teknolojilerindeki yeniliklerle mümkün olmuştur. II. Mehmet‟in İstanbul kuşatması ve 

ele geçirmesi o döneme kadar görülmemiş uzun menzilli top atışları ve büyük topların 

sayesinde mümkün olmuştu. Elbette Sultan II. Mehmet‟in siyasi ve askeri mantık 

yürütmelerini ve Bizans‟ın başkentinin o dönemdeki şartlarını da bir bütün olarak 

değerlendirmek gerekmektedir.
7
 Osmanlılar, ateşli silahlarla çok erken dönemlerden itibaren 

tanışmış ve bunları etkin bir şekilde kullanmıştır. Bunun için de önceki dönemlerde Ortaçağ 

İslam devletlerinden, onların silahlarından ve bununla ilgili yazılmış olan eserlerden istifade 

etmişlerdi. Harp sanatıyla ilgili, özellikle Rum ateşi (Greek Fire) ve neft ile ilgili bilgiler 

oldukça değerliydi çünkü bahsedilen silah barutun ortaya çıkmasından önce kullanılmıştı.
8
  

Avrupalıların, Yeni Dünyadaki yerli halkları üzerinde katliamları yapması namludan atılan, 

kimyasal patlayıcılı mermiler yani silah ve fişekle mümkün olmuştu. 1618-1648 yılları 

arasında meydana gelen Otuz Yıl Savaşlarının da Avrupa siyasi tarihinin oluşmasında önemli 

rolü vardır. Bu dönemde önceki dönemlere göre daha fazla askeri gelişme oldu. Silah 

tasarımında ve ordu organizasyonunda yapılan gelişmeler ve düzenlemeler yeni bir dönemi 

başlattı.
9
 Orduların profesyonelliği, onların ücrete bağlanması, harita ve dürbün gibi stratejik 

açıdan katkı sağlayan aletlerin kullanılması bu dönemin önemli özelliklerindendi.
10

 17. 

                                                       
4 Yılmaz, Sait, a.g.e. 
5 Çimen, Ali, Göğebakan, Göknur, a.g.e. s.143. 
6 Çimen Ali, Göğebakan Göknur, a.g.e. 
7 Çimen Ali, Göğgebakan Göknur, a.g.e. 
8AYDÜZ Salim, ÇAN Şamil. (2013).Ümmü’l-Gaza: Harp Sanatı ve Aletleri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu: İstanbul. 
9 Çimen Ali, Göğebakan Göknur, a.g.e. 
10 Çimen Ali, Göğebakan Göknur, a.g.e. 
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yüzyılından 19.yüzyılına kadar top ve tüfek ağırlıklı olarak kullanıldı. 19.yy. da ise asker 

taşıyan küçük savaş gemileri önemi kazandı.  

93 Harbi ise (1877/78 Osmanlı-Rus Harbi) savaş teknolojisi açısından bir dönüm noktasıydı 

çünkü dünya orduları bu tarihten sonra bazı yenilikleri kabul etmişlerdi. Örneğin çabuk 

doldurulan tüfekler bu tarihlerde genel kabulü görmüştür.
11

 1850-1920 yılları arasında 3 temel 

savaş aracının; savaş gemisi, tank ve bombardıman uçağı olduğunu söylenebilir. Savaş 

teknolojisinin büyük devrimi yaşadığı çağ, iki dünya savaşının ve Soğuk Savaşın meydana 

geldiği, ilk defa silah fabrikalarının kurulduğu 20. yüzyıldır.
12

 20.yy. ilk yarısı uçak ve büyük 

savaş gemilerinin, ardından tanklar ve ilk füzelerin üretimi açısından önem taşımaktadır. 

1940larda bombardıman uçakları ve denizaltılar, sadece 10-15 sene sonrasında ise kıtalar 

arası füzeler ortaya çıktı. Gördüğümüz gibi 50 senelik bir zaman diliminde önemli teknolojik 

gelişmeler söz konusuydu çünkü siyasi şartlar bunu gerektiriyordu. Bu dönem aynı zamanda, 

silahların gelişmesi ile devletlere ne kadar büyük bir statü kazandırdığını da gösterdi.
13

 Bahsi 

geçen yeniliklerden hariç; iletişim ve onun güvenliği, ulaşım ve sağlık teknolojisi alanında 

sentetik, plastik, ultrason, kan bankaları, penisilin, radyo navigasyonu, jet motoru, telgraf, 

radar gibi aletler ve ürünler savaşan büyük devletler tarafından üretildi ve geliştirildi. Dikenli 

telleri ve siperleri aşan ve askerleri makineli tüfek mermilerinden koruyan tanklar ilk defa 

İngilizler tarafından tasarlandı ve 1916 Somme muharebesi esnasında kullanıldı. Ancak o 

zamanki üretimin kısa sürede ağır ve hantal olmaları, motorlarının zayıf olmaları gibi 

olumsuz tarafları tespit edildi.
14

 İlerleyen dönemde Almanlar ve Sovyetler tankların 

geliştirilmesi konusunda büyük çabaları sarf ettiler, hatta tanklara karşı anti tanklar da 

geliştirdiler.
15

 Kat kat büyük kruvazörleri batırmayı başaran denizaltılar da önemli bir 

teknolojiydi. İletişim konusunda telgraf, arazi telefonu ve kablosuz iletişim haberleşme 

açısından en az silah kadar stratejik önemine sahipti.  

II. Dünya Savaşında, İngiliz Hava Bakanlığının kullandığı ilk radar modeli, Sir Robert 

Watson Watt tarafından 1935 y. icat edilmişti.  Alman savaş uçaklarının kendi hava sahasını 

kontrol edebilmek için kullanılıyordu ve stratejinin değişmesinde de büyük rolü oynadı.  

                                                       
 11 Şakul, Kahraman. (2013). Yeni Bir Askeri Tarih Özlemi: Savaş, Teknoloji ve Deneysel Çalışmalar, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları: İstanbul. 
12 Yılmaz, Sait, a.g.e. 
13 https://www.ilimvemedeniyet.com/savas-teknolojisinin-tarihi-gelisimi-ve-etkileri.html (Alıntı Tarihi: 25 Eylül 2021). 
14 https://www.indyturk.com/node/275391/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/sava%C5%9F-ve-teknoloji(Alıntı 

Tarihi: 23 Eylül 2021). 
15 https://www.hurriyet.com.tr/galeri-birinci-dunya-savasinin-hayatimizi-degistiren-teknolojileri-41110275/22(Alıntı Tarihi: 

27 Eylül 2021). 

Page 287

https://www.ilimvemedeniyet.com/savas-teknolojisinin-tarihi-gelisimi-ve-etkileri.html
https://www.indyturk.com/node/275391/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/sava%C5%9F-ve-teknoloji
https://www.hurriyet.com.tr/galeri-birinci-dunya-savasinin-hayatimizi-degistiren-teknolojileri-41110275/22


                                                                                                                        

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES     
29-30 October 2021 / Ankara, TURKEY  / Institute of Strategic Thinking 

  

 
 

Diğer yandan öncellikle gözlem için kullanılan zeplin, başlangıçta denizdeki üstünlüğü ile 

bilinen Birleşik Krallık için bir dezavantajdı. Çünkü Alman zeplinleri hiçbir engelle 

karşılaşmaksızın İngiliz kanalını kolayca geçerek Londra‟yı bombalayabiliyordu.
16

  

Avrupa kıtasındaki Sovyetler Birliği, Almanya ve İngiltere arasında II. Dünya Savaşı 

sırasında devam eden silah rekabeti ve gelişmeler de savaşın akışını değiştirdi. Örneğin 

Sovyetler Birliği dünyanın en büyük ordusu ve tank gücüne sahipti fakat hava kuvvetleri 

konusunda Almanya ve İngiltere‟nin tartışılmaz üstünlüğü söz konusuydu. Barbarossa 

Operasyonunun Almanlar açısından bir felaket olmasının nedeni, ağır kış şartlarıyla birlikte, 

Sovyetlerinin hızlı bir şekilde toparlanıp T34 tanklarını üretmesine (o dönemde ortaya çıkmış 

en iyi tank olarak değerlendirilmektedir) dayanmaktadır. II. Dünya Savaşına son veren ve o 

zamana kadar eşi benzeri görülmeyen yıkıcı bir güce sahip olan atom bombası ve Japonya‟da 

bıraktığı neticeler büyük devletlerin gelecekle ilgili savaş ve silahlanma anlayışını temelden 

değiştirmişti. Charles de Gaulle‟nin “Atom bombası olmayan bir ülke, kendini gerçek manada 

bağımsız olarak adlandıramaz”, ifadesi bunun iyi bir göstergesidir. İlk atom silahları 

“Manhattan Projesi” adı altında ABD, İngiltere ve Kanada tarafından üretime geçirildi ve aynı 

girişimlerde bulunduğu zannedilen Nazi Almanya‟sına karşı kullanılacaktı. Ancak sonrasında 

bunun doğru olmadığını anlaşıldı. Soğuk Savaş dönemi dünyanın iki bloğunun silah 

üstünlüğünü ve hakimiyetini kurma çabaları ile devam etmişti. Uzay araştırmaları ve 

gelecekteki muhtemel savaş anlayışı her iki bloğun bilimsel ve teknolojik çalışmalarını ve 

gelişmelerini sağladı.  

Soğuk Savaş sonrası dönemde savaşlar, otonom sistemleri ve robotik üzerinde planlanmakta 

ve insansızlaştırmaya doğru yönelmektedir.
17

 Günümüzde insansız hava araçları (dronelar) 

keşif ve casusluk maksatlı kullanılmakta fakat çok fazla etkili olduklarını söylenemez. Bazı 

ülkeler ortaklaşa insansız savaş uçağı ve uzaktan kontrollü denizaltı için çalışmalara başladı. 

X-ship projesi olarak bilinen, yapay zekaya sahip savaş aracı da ortaya konuldu. Robot 

teknolojinin gelişmesi ön keşif görevlerinde bir yeniliği getirdi ve gelecekte stratejik açıdan 

daha da önemli olacağını gösterdi.   

                                                       
16 Savaş teknolojileri Sercan Yusuf, https://medium.com/@sercanyusuf/sava%C5%9F-teknolojileri-ea0f9fc1ab5b (Alıntı 

Tarihi: 26 Eylül 2021). 
17 Kabacaoğlu, Özgün. (2020). Teknolojinin Savaşı Dönüştürmesinde Yeni Bir Aşama: Robotik Savaş, Ömer Halisdemir 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2020 Cilt-Sayı: 13(2) ss: 291-305. 
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Bir devletin başka bir devletin bilgisayar sistemine veya ağlarına hasar vermek ya da kesinti 

yaratmak üzere gerçekleştirilen sızma faaliyetleri “Siber Savaş” adlandırılmaktadır.
18

 Sorunu 

yaratabileceği alanlara baktığımızda; bir ülkenin hava kontrol sistemine ve elektronik 

bankacılığına müdahale edip ekonomi sisteminde ciddi zararları yaratabilmekte, ulaşım 

alanında metro ve tren hatlarına, nükleer tesislerde, petrol ve doğal gaz hatlarında patlamalara 

neden olabilmektedir. Daha 20. yy.da Nıkola Tesla tarafından ortaya atılan fikir, ABD 

ordusunun hizmetinde  ve Pentagonun kontrolünde  halen devam eden en önemli 

projelerinden biri haline gelmişti. Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı 

(High Frequency Active Autorial Research Programe – HAARP) Alaskada ionosferin 

özelliklerini ve aynı zamanda yüksek frekanstaki enerji çıkışları ile ısıtılmasının hangi 

sonuçları ve neticeleri doğuracağını araştırmak üzere kurulmuştur. Çıkış gücü resmi 

kaynaklara göre 3,6 Gigawatt olan sistem böylece dünyadaki en büyük radyo vericisi 

unvanına sahiptir. Merkezin bir saat boyunca çalıştırılması durumunda Hiroşimaya atılan 

bombası kadar enerji ortaya çıkacağı hesaplanmıştır. HAARP projesinin Alaska’da 

bulunmasının nedeni, dünyadaki elektromanyetik kuşakların özel bir kesişim bölgesinde yer 

almış olmasıdır. Dünyanın elektromanyetik alanlarına müdahale edebilmek için en iyi yerdir, 

ayrıca insanlardan uzak, korunması kolay ve gözlerden mümkün olduğunca uzaktır. HAARP 

teknolojisinin sağladığı kolaylıklar aslında ABD’nin stratejik uygulamaları için büyük bir 

önem arz etmektedir: atmosferdeki termonükleer araçları kontrol edecek elektromanyetik 

vuruşları gerçekleştirmekte, denizaltılar ile haberleşmeyi kolaylaştırmakta, radar sistemlerini 

geliştirmekte, ABD ordusunun haberleşmesini sağlamakta, yer altının topografik haritasını 

çıkarmakta, petrol, doğalgaz ve mineral yataklarını tespit etmektedir. İklim değişiminde, 

kutupların erimesinde, ozon tabakası ile yer kabuğunun hareketlenmesine ve sarsıntılarına 

neden olabilmektedir.
19

 Ayrıca insan biyolojisi ve beyni üzerinde muhtemel olumsuz 

etkisinden de bahsetmek gerekir.  

Görüldüğü gibi, modern çağın savaş teknolojisi bir devletin sadece düşmana karşı kullandığı 

bir araç değildir, geniş ekosistemleri için yaratabileceği olumsuz etkileri de endişe verici 

ölçüdedir. Bu çalışmada, fiili etkisini bırakan silah teknolojilerin dışında günümüzde 

fazlasıyla etkileyici iki unsura da değinilecektir: (görsel) medya ve fotoğraf. ABD‟nin Irak 

işgali sırasında fotoğraf ve görsellik devlet eliyle, savaş taktiği ve teknolojisi olarak kullanıldı. 

                                                       
18 Alpar, Güray, a.g.e. 
19 Savaş teknolojileri Sercan Yusuf, https://medium.com/@sercanyusuf/sava%C5%9F-teknolojileri-ea0f9fc1ab5b (Alıntı 

Tarihi: 20 Ekim 2021). 
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Her şeyden önce fotoğrafın modern insanın psikolojisinde nasıl bir algı yarattığını anlamamız 

gerekiyor. Fotoğrafın gösterdiği konu veya olay gerçeği yansıyor mu? Yoksa beraberinde 

birçok yanlış algıyı yaratmak için mi çekilmiştir? 

„Fotoğraf Üzerine‟ ve „Başkalarının Acısına Bakmak‟ isimli eserler bu konuları tartışmaktadır 

ve fotoğrafların gerçekliği olduğu gibi bilakis yorum içeren bir medya aracı olduğunu ve 

sözlü aktarımından aşağı kalmadığını savunmaktadır.
20

 Gazeteciliği ve haberleri kendi 

kontrolü altında tutan bir taraf devlet, bu silahı kendisi ve hasım devletlerin kamuoylarını ikna 

etme ve zihinlerinde istenen algı oluşturma gücüne sahiptir. İnsanlara, savaşa dair neyin 

gösterilip neyin gösterilmeyeceğini belirleyerek, gösterilenlerin devlet yetkililerin resmi bakış 

açısının dışına çıkmayacağını güvence altına almaktadır. Körfez savaşında ve ABD‟nin Irak‟ı 

işgalinde bahsedilen yöntemler ne tür manipülasyonlara yol açabileceğini görülmüştür. Bu 

noktada Irak‟ta sivillerin zarar görmediğini ve ülkelerinde ABD varlığından mutlu ve 

memnun olduklarını izlenimi yaratılmaya çalışıldı. Böylece de yapılan faaliyetlerin 

meşrulaştırılması sağlandı.
21

  

21. yy. ise asimetrik harbi öne çıkaran saldırılarla başladı ve terör ve terörizmin, 11 Eylül 

olayları ile birlikte yeni boyutları kazanması, güçlü olanın da korkutulabileceğini, üstelik 

savaş alanlarının metropollere de taşınabileceği gösterdi.
22

 

Artık günümüzde olası bir savaş durumunda karşı tarafa üstünlük sağlayacak ve onu 

şaşırtarak harbi kazanacak değişik sistemler üzerinde çalışılıyor.  

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Savaş, her ne kadar toplum için acı neticeleri doğurmuş olsa ve savaşta kazanan taraf olmasa 

da tarih boyunca devletlerin ayakta kalmaları ve varlıklarının devam ettirmelerinin bir yolu 

olarak görülmüştür. Savaşma kültürü de bir milletin ve medeniyetin mirasıdır ve tarih 

boyunca kültürlerin birbirine etkileşimi genelde savaşlar üzerinden olmuştur.  

Hititler demirden silahları sayesinde üstünlük sağlamıştı. Yunanlılar, Makedonlar ve 

Romalılar ise taktiksel üstünlük sağlayan yöntemleriyle ilerlediler. Türkler uzağa giden okları 

                                                       
20 Güneş, Itır. (2018). Savaş Teknolojileri Olarak Fotoğraf ve Görsel Medya: Judith Butler ve Savaş Tertipleri, İstanbul 

Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Birinci Dünya Savaşının 100.Yılında Savaş ve Toplum: Eve Dönen 

Asker, 12-14 Eylül 2018. 
21 Güneş, Itır. a.g.e. 
22 Özgül, Ezgi. (2005). Yeni Savaş Stratejileri ve Asimetrik Savaş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2005. 
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ve daha sonra geliştirdikleri topları ile savaşları kazandılar. Bu teknolojileri alıp geliştiren 

Avrupa ise daha sonraki dönemlerdeki savaşların galibiydi. Geçtiğimiz yüzyılda savaşlar 

genelde ağır teknolojiler, tanklar ve uçaklar üzerine olmuştu. Günümüzde ise insansız 

sistemler ile siber sistemler ve yapay zekâ üzerinden savaşlar devam ediyor. Zaman değişse 

de değişmeyen tek şey kuvvet çarpanı olabilecek silah sistemlerini ve rakibini şaşırtacak 

taktik ve stratejileri geliştirebilenler oluyor. 
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ÖZET 

  Soykırım bir toplumu ırk, dil, din, görüş gibi ayırıcı özelliklerden dolayı kasti bir şekilde yok 

etmek üzere uygulanan şiddet eylemidir. Geçmişten günümüze soykırım kavramının 

gelişimine baktığımızda ilk olarak 1930 ve 1933’lerde Madrid ve Amsterdam’da uluslararası 

hukuk konferanslarında öne çıktığını görmekteyiz. Soykırım kavramının uluslararası alanda 

kendisine yer bulmasının bu zaman periyodunda gerçekleşmesinin 1. ve 2. Dünya Savaşı’nın 

galiplerinin istekleri doğrultusunda ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Soykırım 

kavramının bu zaman diliminde hukukun alanına girdiğini kabul etmekle birlikte bunun tarihi 

boyutunun olduğuda bilinmelidir. Öyle ki tarihin ilk zamanlarından bu yana bir toplumu 

ortadan kaldırmak, bunu kendisine amaç edinmek gibi durumların ve eylemlerin varlığı kabul 

edilmekte ancak bunun uluslararası alanda tanınması devletlerin ulusal sınırlarını kesin olarak 

çizmesini istemesiyle ortaya çıkmıştır.  

Sömürgeciliğin ortaya çıkışından sonra soykırımların arttığını görmekteyiz. Bunun esas 

nedeni genel olarak kaynakların ele geçirilmesi güdüsüdür. Toplumları birbirine düşürüp 

bundan çıkar beklemek de nedenlerden birisidir. Üstelik yapılan soykırımları gizlemek için 

olaylar çıkartıp sonra bunları abartarak sürekli bunları öne çıkarmak da sömürgeci ülkelerin 

uygulandıkları yöntemlerden birisidir. Bunlar anlaşılamadığı sürece de yeni soykırımlar 

uygulanagelmektedir. Cezayir, Ruanda, Karabağ ve Bosna’da uygulanan katliamlar bunlardan 

bazılarıdır. 

Bu çalışmada dünyada meydana gelen soykırımlar incelenecek ve karşılaştırmalar yapılmak 

suretiyle soykırımların altında yatan nedenler ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Soykırım , Suç , Kast , Üstün Irk , Etnik Grup  
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ABSTRACT 

Genocide is a deliberate act of violence that is used to destroy a society because of its 

distinguishing characteristics, such as race, language, religion, opinion. When we look back 

on the development of the concept of genocide from the past, we see that it first stood out at 

international law conferences in Madrid and Amsterdam in 1930 and 1933. The concept of 

genocide takes place in this period of time, 1. and 2. It is possible to say that World War II 

has emerged at the will of the victors. While acknowledging that the concept of genocide has 

entered the area of law in this time period, it should be known that it has a historical 

dimension. It is so that since the early days of history, the existence of situations and actions 

such as eliminating a society, making it a purpose for it, has been accepted, but its 

international recognition has come from the desire that governments draw their national 

borders precisely. 

After the emergence of colonialism, we see the rise of genocide. The main reason for this is 

mainly because of the desire to acquire resources. It's also one of the reasons why we're 

turning societies against each other and waiting to get out of it. And to create events to hide 

the genocide that has been done, and then to exaggerate them, and to constantly highlight 

them, is one of the methods that colonial countries are used to do. And as long as these are not 

understood, new genocides are being implemented. The massacres in Algeria, Rwanda, 

Karabağ and Bosnia are some of them. 

In this study, the world's genocide will be examined and the reasons behind the genocide will 

be revealed by comparison. 

Keywords: Genocide, Crime, caste, supreme race, ethnic group 

 

 

Page 293



                                                                                                                        

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES     
29-30 October 2021 / Ankara, TURKEY  / Institute of Strategic Thinking 

  

 
 

 

SAVAġIN VE KADIN: KADINLARIN SAVAġ ESNASINDAKĠ MAĞDURĠYETĠNE 
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Iğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölümü 

 

ÖZET 

Savaş, askeri ve silahlı örgütler arasında gerçekleşen bir eylem olsa da, savaştan en çok 

etkilenenler, kadınlar, yaşlılar ve çocuklardır. Dolayısıyla savaşın en büyük mağdurları 

sivillerdir. Sivillerin içinde kadınlar, savaşta aktif olarak rol almasalar da en çok zarar gören 

kitle olarak kabul edilmektedir. Çünkü geçmişten beri, savaş esnasında kadına yönelik çeşitli 

eylemler, bir strateji olarak kullanılmıştır. Bu eylemler, kadını aşağılayıcı hareketler, kadına 

yönelik şiddet ve tecavüz gibi çirkin suçlardır. Bunların amacı karşı taraf üstünde, onları 

aşağılayarak üstünlük kurmak ve kendilerini güçsüz hissetmelerini sağlamaktır. Ruhsal ve 

fiziksel olarak kadına zarar vermenin yanı sıra, saldırıya uğrayan ulusun varlığını yok etmek 

de bu saldırıların amaçları arasında yer alabilmektedir. Soykırım suçunun da işlendiği bu 

eylemler, pek çok savaşta bir araç olarak kullanılmıştır. Kadına yönelik saldırıların, savaş 

taktiği olarak kullanıldığı pek çok savaş ve iç çatışmalar bulunmaktadır. Ruanda’da, Sierra 

Leone’de, Liberya’da, binlerce kadına kitlesel saldırılar gerçekleşmiştir. Bosna Savaşında 

işlenen soykırım suçu ve kadınlara yönelik insanlık dışı hareketler, bu konuda ciddi bir 

uluslararası tartışma başlatmıştır. Savaş esnasında yüzbinlerce insan öldürülmüş, toplama 

kamplarında işkenceler görmüştür. 50 bin kadın kamplarda veya kendi evlerinde, eşlerinin ve 

çocuklarının gözü önünde tecavüze uğramıştır. Bildiride, savaşta kadına yönelik şiddetin, bir 

araç olarak kullanılması hakkında ayrıntılı bilgi verilecek ve Bosna Savaşında kadınlara 

yönelik işlenen suçlar ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Savaş, kadın, soykırım, Bosna Hersek. 
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ABSTRACT 

Although war is an action that takes place between military and armed organizations, those 

most affected by war are women, the elderly and children. Therefore, the biggest victims of 

war are civilians. Among the civilians, women are considered the most harmed group, even if 

they do not take an active role in the war. Because from the past, various actions against 

women have been used as a strategy during the war. These acts are heinous crimes such as 

acts of degrading women, violence against women and rape. Their aim is to establish 

superiority over the other side by humiliating them and to make them feel powerless. In 

addition to harming women spiritually and physically, destroying the existence of the attacked 

nation can also be among the aims of these attacks. These acts, in which the crime of 

genocide was committed, were used as a tool in many wars. There are many wars and internal 

conflicts in which attacks against women are used as a war tactic. Mass attacks on thousands 

of women took place in Rwanda, Sierra Leone, and Liberia. The crime of genocide and 

inhumane acts against women in the Bosnian War started a serious international debate on 

this issue. During the war, hundreds of thousands of people were killed and tortured in 

concentration camps. 50 thousand women were raped in camps or in their own homes, in 

front of their spouses and children. In the paper, detailed information will be given about the 

use of violence against women as a tool in the war and the crimes against women in the 

Bosnian War will be discussed. 

Keywords: War, women, genocide, Bosnia and Herzegovina. 
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ABSTRACT 

Background: Water is one of the most critical resources for human sustenance and given its 

importance, its management and provision becomes one of the core responsibilities of the 

government of any nation. Water sharing and its management has not only been a reason for 

development of civilizations but also for war between them. One such case of water sharing, 

and conflict is that of India and Pakistan over the Indus River and its branches. In 1960 a 

water treaty was drafted between the two nations according to which the water resources 

emerging from the Great Indus River were divided between the two. 

Purpose: Overtime however it has been seen that while Pakistan has started facing energy 

and irrigation crises, India has actively built dams on not only its own rivers but also on the 

rivers that were originally allocated to Pakistan. This issue is a violation of international laws 

and makes administration of water and foreign relations with India in Pakistan extremely 

difficult. This research paper looks at how effectively Pakistan has been able to mediate its 

relationships with India on the issue of Indus Water Treaty. 

Methodology: For the purpose of this research an in-depth review of literature and review of 

official statistics has been conducted.  

Results & conclusion: Together the research tools show that Pakistan has been unable to either 

effectively use its water rights or muster up enough political power from international forces 

against India to support itself in its energy and water needs. The research shows that India has 

violated the water rights of Pakistan against the international laws with the pretext that 
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Pakistan is behind the terrorism activities in India and therefore Pakistan deserves to be 

punished. However, since India gets the longer term benefit the lameness of this excuse by 

Indian government cannot be more self-evident.  

 

Keywords: Indus Water Treaty, Indo Pak relations, Water Based Conflicts 
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REASONS FOR FAILURE OF THE LEAGUE OF NATIONS TO PREVENT WORLD 

WAR II: LESSONS FOR THE FUTURE 
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Ph.D. candidate, University of Szeged, Hungary 

ABSTRACT 

In the past, peace was not understood as independent concept. It was realized as correlative to 

another concept which was warfare. Waging war was a legitimate tool in order to follow and 

reach any aims and purposes.  After the first world war, the Members of international society 

by creating League of Nations, strived to prevent future war but it was not successful 

experience. Examination of reasons for the failure of the League of Nations is necessary in 

order to have an effective international mechanism which be able to prevent another world 

war. 

Lack of universality: Idea of perusing realization of peace through the League was not 

successful to attract attention of majority of international society, peculiarly great powers. The 

League of Nations had 42 founding members, 16 of them left or withdrew from the 

international organization or other countries joined later but did not stand till the end and left 

or withdrew like Germany, Italy, Spain, Japan, Brazil, Austria and The Soviet Union which 

joined in 1934 but was expelled in 1939 for invading Finland. Meantime, the United States 

(US) was the big absent 

Lack of belief in the Covenant by members: members of the Covenant tried to interpret and 

manipulate the articles of the Covenant of League of Nations according to their own interest, 

not to universal peace as an aim of the organization 

Keywords: War, World War, League of Nations, Peace 
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ABSTRACT 

In the wake of various cyber-attacks, be it by means of ransomware malwares or the DDoS 

attacks, ascertains the ever-changing faces of war owing to the technological advancement, by 

compromising the crucial infrastructures and thus the security of nations. It is quite evident 

that, this modern-day warfare is certainly causing immense threat to the State security. The 

contemporary conflicts leading to modern wars has become a common phenomenon in the 

current era.  

 

The two central principles discrimination and proportionality of jus in bello which is a part of 

the international laws of war, stresses upon the rules of just and fair conduct during warfare. 

But it is quite debatable, to comprehend, to what extent this undeclared war is posing threat 

and at the same time being non-compliant with the concept jus in bello, especially with the 

anonymity feature that making it difficult for the attribution of the actions committed by the 

perpetrators.  

   

Key words:  State Security, Cyber War, Laws of War, Contemporary Conflict 
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ABSTRACT 

After World War II ended, the French army returned to invade Vietnam and quickly expanded 

the war to the whole Indochina peninsula including Laos and Cambodia. The French army 

and Viet Minh forces carried out a war lasting 9 years. Since 1950, Viet Minh received strong 

support from China and the Soviet Union, so it quickly carried out a series of large-scale 

military campaigns, causing the French army in Vietnam have many difficulties. France 

constantly changed the generals who commanded the war in Vietnam and the last commander 

was Henri Eugène Navarre. Henri Eugène Navarre went to the battlefield of Vietnam with the 

hope of ending the war with honor and favor for France. That is why he devised a military 

plan named after himself, the Navarre plan. However, this plan encountered great material 

challenges and the Viet Minh's will to resist, so it failed at Dien Bien Phu. In Geneve, France 

had to sign a peace agreement, leave Vietnam, and end more than 80 years of rule in this 

country. 

This article studies Henri Eugène Navarre's plan in Vietnam in particular and Indochina in 

general, based on accurate documents to analyze and clarify this plan and its failure in 

Vietnam. 

Keywords: Henri Eugène Navarre, Indochina, Vietnam, war, Dien Bien Phu 

1. INTRODUCTION 

On December 19, 1946, war between Vietnam and France broke out. Vietnam, which has 

been independent for more than a year, entered a war against the French army who wanted to 

return to rule in Vietnam and Indochina. Viet Minh forces under the leadership of Ho Chi 

Minh fought bravely despite having to withdraw to the base area in the northwestern 

mountains of Vietnam (Viet Bac). Since 1950, Viet Minh received support from the Soviet 

Union and China, Stalin and Mao Zedong welcomed Ho Chi Minh in Moscow and Beijing. 

The aid of weapons, money, and military advisers was quickly brought to Vietnam and Viet 

Minh forces quickly won many victories over the French army. The French army responded 

passively and suffered many losses, even under the leadership of General Jean De Lattre De 

Tassigni. After suffering many failures and facing many domestic criticisms, the French 

Government considered leaving Indochina and Vietnam in “honor”. They sent General Henri 
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Navarre
1
 with the desire to change the course of the war. However, Navarre and the plan 

named after him did not succeed as expected, the French army failed at the battle of Dien 

Bien Phu and the French were forced to sign a peace agreement in Genva and leave Vietnam. 

2. DISCUSSION 

2.1. The plan of Henri Eugene Navarre 

With the approval of the US, on May 7, 1953, the French Government appointed Henri 

Navarre to Indochina as Commander-in-Chief of the French Army in Indochina (Vietnam, 

Laos and Cambodia). H.Navarre observes that the fundamental flaw in the French 

government's leadership of the war was that “the purpose of the war was not clearly defined”. 

And that was the main reason for the poor morale of the French army and no fighting spirit. 

The situation on the Vietnam battlefield when Navarre arrived was bleak and very difficult to 

turn around. 

H.Navarre outlined a military plan with the hope that in 18 months he would win a decisive 

military victory, turn the situation of the Indochina war, and bring France out of the war in 

Indochina in “honor”. 

In terms of combat, the Navarre plan follows two steps: 

(1) First: From the end of 1953 to the beginning of 1954, Navarre advocated avoiding 

fighting with the Viet Minh army, maintaining a strategic defensive position on the 

North Vietnamese battlefield. 

(2) Second: From the end of 1954, the French army will carry out a strategic offensive, 

trying to win decisive military victory, forcing the Viet Minh to accept the political 

conditions set by the French colonialists. 

Three measures to implement his plan were: (1) expanding the indigenous army built by the 

French, training (2) concentrating the strong units of the French Army into an elite force (3) 

ask for reinforcements from France. 

The Navarre plan, besides new situational solutions, is also the successor to the policy of 

“Getting war to raise war, using Vietnamese to fight Vietnamese” that French generals had 

implemented before, especially under under General Revers, Jean De Lattre de Tassigny and 

Salan. H.Navarre continues to implement this policy on a larger scale and with a more 

determined spirit. Based on American aid, Navarre planned to organize in 1953 a "National 

army" force of the Bao Dai government consisting of 54 battalions and in 1954 would 

increase to 108 battalions. Thus, the number of troops of Bao Dai's government set up by the 

French increased from about 200,000 to 29,000 (Simpson, H. R., & Karnow, 1994).  

                                                       
1 Henri Eugène Navarre (1898 - 1983) was a General in command of the French army. He participated 

in World War I, World War II and was the 7th commander of the French Army in Asia during the 

Indochina War. H.Navarre retired in 1956, he wrote the memoir Agonie de l'Indochine, a work 

analyzing the causes of the French defeat in Indochina. 
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The US government decided to increase military aid to France (US$650 million in 1953 and 

US$1.2 billion in 1954, accounting for 73% of the cost of the Indochina war); at the same 

time providing more weapons for the French army in Indochina. Navarre's military plan was 

approved by the French Defense Council and approved in July 1953. It was a large-scale 

strategic plan, representing the greatest and final effort of France and the US intervention in 

the war in Indochina. French Prime Minister J. Laniel declared on the forum of the French 

National Assembly (October 22, 1953) The Navarre plan was not only approved by the 

French Government but also by American friends (Logan & Bình, 2011). It allows hope for 

all sorts of things. US Secretary of State Dulles also affirmed The Navarre plan in the next 

two years, if not a complete victory, will at least achieve certain military results. US Vice 

President R. Nixon also visited the French army in Dien Bien Phu. 

2.2. The battle at Dien Bien Phu  

The Viet Minh army analyzed the steps of the Navarre plan. They have devised 

countermeasures. Ho Chi Minh and his associates, directly General Vo Nguyen Giap, 

implemented a strategy of dispersing the French army in Vietnam and Indochina, conducting 

a series of small diversionary battles to disperse the French army. They were successful. At 

the end of 1953, the Viet Minh paved the way for a force to go to Laos to avoid French troops 

attacking their base, Viet Bac.  The Viet Minh army marched across the Dien Bien Phu 

valley, the French army therefore built a huge fortress at Dien Bien Phu to confront and 

destroy the Viet Minh. The battle at Dien Bien Phu took place very fiercely (Logan & Bình, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2: Ho Chi Minh, Truong Chinh, Vo Nguyen Giap, Pham Van Dong – leader of 

Viet Minh discuss dealing with Navarre's plan 

Source: ninhbinh.gov.vn 

Based on the strategic calculations of Navarre and the French generals, Dien Bien Phu was 

built into a defensive system of 49 military clusters. Many military clusters adjacent to each 
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other were reorganized into military outposts. Dien Bien Phu has 8 clusters of strongholds and 

is built into 3 subdivisions capable of supporting each other: North Division, South Division, 

Central Division (where the French command headquarters and the main Muong Thanh 

airport are located). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 3: Viet Minh transports food to Dien Bien Phu by bicycle 

Source: getty Images/ Jean Claude Labbe 

The battle at Dien Bien Phu was divided into 3 attacks: 

Phase 1 from March 13 to 17, 1954, the Viet Minh massively attacked important positions in 

the northern division, although they suffered heavy losses in numbers, they forced the French 

army to retreat to defend, the Viet Minh dug more than 100 km of trenches to move and 

attack the French.  

Phase 2, from March 30 to April 26, 1954, the Viet Minh attacked the central subdivision. 

The French soldiers at Dien Bien Phu were in a very dangerous situation. The occupation 

range of the French army was very narrow; Food and ammunition are running out. The first 

rains of the season flooded the trenches of the French army. French soldiers who had to live in 

huddles and mud, under bombs and bullets, day and night, quickly drained their physical 

strength and lost their fighting spirit (Morgan, 2010). The French government is increasingly 

confused and the US is also worried. In addition to the large amounts of aid, the US 

Department of Defense also proposed an operational plan called Vautour, which expected to 

use 80 to 90 B-29 aircraft from Okinawa bases and Clark field to bomb the Viet Minh in 

Vietnam. Dien Bien Phu. However, this plan for various reasons could not be implemented. 

Phase 3, from May 1, 1954 to May 7, 1954, the Viet Minh simultaneously attacked the French 

throughout Dien Bien Phu. On the afternoon of May 7, General De Castries, the French 

commander in Dien Bien Phu was captured alive, and the French soldiers in Dien Bien Phu 

surrendered. Viet Minh won victory over the French army at Dien Bien Phu. 
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Image 4: Overview of the Geneva Conference in 1954 to                                                                 

discuss the restoration of peace in Indochina 

Source: congluan.vn 

After victory at Dien Bien Phu, Viet Minh went to Geneva (Switzerland) to negotiate with 

France under the help of the Soviet Union and China. The negotiations ended with a fragile 

peace for Vietnam, Vietnam was divided at the 17th parallel and France had to leave Vietnam. 

The war in Vietnam continued with the Americans and lasted 20 years. 

2.3. Some discussion of Navarre's plan and the defeat of the French colonialists in 

Vietnam 

The Navarre plan was a last-ditch effort to save the honor of the French colonialists in 

Vietnam. However, France was weakened after the second world war, so it depended heavily 

on the US to maintain the war. Therefore, the Navarre plan lacked the necessary conditions 

for it to be successful without a source of funding and a large enough number of weapons to 

carry out. To support the Navarre plan, the US government used 400 million USD to organize 

military forces for Bao Dai's government in Vietnam, decided to increase military aid to 

France (in 1953 it was 650 million USD, in 1954 was 1.264 billion USD, accounting for 73% 

of the cost of the Indochina war); at the same time providing additional equipment for many 

battalions and regiments of artillery, motor vehicles, transport, increased by 123 aircraft and 

212 warships of all kinds. The US military delegations continuously went to Indochina to 

urge and supervise the implementation of the plan (Hube, 2015). 

The Navarre plan met great resistance from the Viet Minh, who had been fighting for 

Vietnam's independence for so long. The Viet Minh with the will and strength of the nation, 

along with the help of weapons and funds from the Soviet Union and China, were constantly 

growing and as a result they smashed Navarre's plan and forced the French to sign the 

agreement in Geneva (Zhi-gang, 2005). Immediately after establishing diplomatic relations, 
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the Soviet Union provided Vietnam with a number of Molotov trucks, 37mm anti-aircraft 

anti-aircraft guns and military medicine. Soviet transport trucks contributed weapons, 

ammunition and food to units participating in the Border campaign in 1950. Out of a total of 

21,517 tons of goods, Vietnam received international aid since May. From 1950 to June 1954, 

with a total value of 54 million rubles, the Soviet Union helped with the entire 37mm anti-

aircraft artillery including 76 guns, a 6-barreled rocket battalion consisting of 12 batteries, the 

entire number of K50 submachine guns, most of the military transport vehicles (685/745 

units) and a large amount of military medicine. Besides offering specific weapons and 

ammunition, Vietnam also asked the Soviet Union to receive training for hundreds of 

Vietnamese students. The weapons and equipment that the Soviet Union aided made an 

important contribution to the victory of the Viet Minh's military offensive campaigns on the 

main battlefield of Tonkin, from the 1950 Autumn-Winter Border Campaign; three campaigns 

Trung Du, Road 18, Ha Nanning, campaign to attack Hoa Binh 1951-1952; the Northwest 

campaign in 1952; 1953 Upper Laos Campaign; especially the combat operations in the 

Winter-Spring 1953-1954 and the victory at Dien Bien Phu. 

The failure of the Navarre plan in Vietnam was the end of colonialist interventions in 

Vietnam. It shows the determination of the Vietnamese people in defending the national 

independence. It is an affirmation of the desire for peace not only in Vietnam but also around 

the world (Giap, 1964). 

3. CONCLUSION 

Navarre's plan in the First Indochina War was the French army's attempt to maintain 

colonialism in Vietnam, Laos and Cambodia. This plan mainly takes place in Vietnam with a 

large military force and funding from the United States. However, this effort of the French 

army failed because the rise of the Viet Minh was supported by China and the Soviet Union. 

The defeat of the French army at Dien Bien Phu forced France to sign an agreement at 

Geneva, leaving Vietnam and Indochina. 

The failure of this plan opened a new chapter in Indochina, the Vietnam war will become 

more fierce with direct intervention from the United States, bringing the cold war to its 

highest point in Southeast Asia. 
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TACKLING CYBERWARS: THE STRATEGY OF INDIAN GOVERNMENT 

Harshima VIJAIVERGIA 

University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun (Uttarakhand) 

 

ABSTRACT 

Cyberwarfare can be defined as, “the attempts of a nation to disrupt the activities of other 

nation(s) or organisations, through the use of computer technologies.” These attempts are 

made by disabling the organisations’ systems and altering or stealing the confidential data to 

tamper with the network, website and services. Cyberwarfare has no physical existence i.e., it 

is a  virtual conflict that is perpetuated by the motive of using political and military forces 

against the enemy’s digital structure. There are three methods via which the state indulges in 

cyber wars: Sabotaging, digital espionage and attacking power grids. Needless to say, it is 

against the security of the states and criminal in nature as it renders unauthorized access to 

private networks. This research paper presents a brief description of different weapons used in 

cyberwars and their implications on the public at large. The author also analyses how India 

has progressed in the context of Cyberwars and the current legal framework (Cyber Laws) to 

deal with the menace of Cyberwars. The dangers are not restricted to the national level but 

also to the individual level, where it may harm the rights of people by sabotaging freedom of 

expression and free access to the internet. The author also attempts to provide some solutions 

to protect oneself from the dangers, on an individual level. 

 

Keywords: Internet, Unauthorized access, Cybercrime, Cyberlaw, Cyberspace, Punish, 

Network 
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WITNESSING WORLD WAR II: THE LABOR CAMP EXPERIENCE IN ROBERT 

ANTELME’S THE HUMAN RACE 

Monica Garoiu, PhD 

University of Tennessee-Chattanooga, USA 

ABSTRACT 

This paper examines Robert Antelme’s The Human Race / L’Espèce humaine (1947), a 

powerful memoir published in the aftermath of World War II chronicling his time in a 

German labor camp. Antelme’s narrative is a pivotal testimonial of the irreducible humanity 

of Man: the murderous efforts of the Nazis could not take away the humanity of prisoners 

who, in the end, triumphed over the SS.  

We will seek to explore the ways in which Antelme highlights the essential unity of the 

human race, alienation, and the need of bearing witness despite the trauma associated with 

this painful process: “No sooner would we begin to tell our story than we would be choking 

over it” (The Human Race 3). 

Keywords: Robert Antelme, Holocaust, testimonial literature, Resistance, labor camps. 
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LAY PARTICIPATION IN WAR CRIMES TRIALS 

Ali Zandagtaei 

PhD Student of Law 

Szeged University 

ABSTRACT 

 Lay participation in courts is considered one of the symbols of participatory democracy and 

participatory justice in the societies, that can enhance civil activity of citizens and reflect 

conscious of the society in the decision of the courts, but its exercise as a democratic value, is 

not only relying on democratic approach of the governments but also relying on the historical 

and socio economical background of each society, for example while the France is a 

democratic country with civil law system, this institution is not developed in this country like 

UK and USA as democratic countries with common law system, because they have different 

socio-economical and also historical context. The most prominent form of lay participation is 

the jury in trials. 

In the most countries the presence of jury in trials dedicated to severe crimes and those crimes 

including some of war crimes. The presence of jury can lead the court decision to a different 

way and because of it, the presence of jury especially in the international courts, where the 

different legal systems encountering each other, always is place for debates. While common 

law system countries support the idea, the civil law countries are not fan of this idea. for 

example while The United States initially supported the ICC and actively participated in its 

negotiation and development, In the final days of the negotiations, however, U.S. 

representatives were unable to push through provisions that were key to U.S. support for the 

ICC. One of the key points for Americans were the jury in trial. Then without jury they are 

unwilling to support the idea of this court.  

The topic of this paper, “Lay Participation in War Crimes Trials”, will examine the approach 

of different countries to the presence of lay people in war crimes trials from a comparative 

prospect to different legal systems and, its impact on the view of those countries to 

International criminal court procedure and decisions. 

 

Key Words: Lay Participation, War Crimes, Participatory Justice, Jury in Trials 
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TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW WITH THE 

USE OF TECHNOLOGY IN ARMED CONFLICTS 

Tejaswini RANJAN 

Deputy Manager – RMAC, Wipro Technologies, Editor in Chief – Pragamana – Journal on 

Rural Development 

ABSTRACT 

With the advancement of technology, military has also been affected; leading to a necessity of 

developing new age laws of war. This has posed a great deal of responsibility on the legal 

fraternity to address the emerging technology and also to assess the adequacy of the laws in 

place. It is also imperative to examine as to how the jurisprudence of legal technology has 

developed over time and what history is associated with the same. This paper would highlight 

deliberations in this regard and also would significantly delivery upon two challenges that 

such an exercise of technology in wars may be encountered from the legal point of view. The 

first challenge would be the widespread notion of the use of technology among masses and 

the impact of military technology on warfare in specific. The second challenge would be the 

history of the applicability of international humanitarian law in armed conflicts and the 

history of the use of technology therein. The paper would also take in account the 

perpetuation of a particular “origin myth” of international humanitarian law. Overall, the 

paper would present a comparative study of the legality of use of technology in armed 

conflicts from the past to the present which would also be observed from the lens of 

transnational laws. 

Keywords: Technology, Humanitarian Law, Armed Conflict, Legality 
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İHA VE SİHALARIN SAVAŞ POLİTİKALARINA ETKİSİ: DAĞLIK 

KARABAĞ SAVAŞI ÖRNEĞİ 

UAV AND AUAV INFLUENCE ON WAR POLICIES: THE CASE OF THE 

DAGLIK KARABAKH WAR 

Rabia Nur ŞENLİK 

 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası 

ĠliĢkiler, Ankara, Türkiye  

ORCĠD No: 0000-0001-7063-4699. 

 

ÖZET 

SavaĢlar her zaman zarar ve yıkımın sebebidir. Klasik savaĢlar ise genelde kayıplar ve 

yıkımlar insanların temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan, engelleyen ve sonlandıran türden 

olmaktadır. 

KüreselleĢen dünya ve değiĢen uluslararası eksenle birlikte savaĢların da ekseni değiĢmiĢtir. 

Bu bağlamda yeni savaĢ türleri oluĢmuĢ ve bu türler ile devletlerin farklı alanlarda ordular 

edinilmesi beklenmiĢtir. Bu siber savaĢ, biyolojik savaĢ, teknolojik savaĢ gibi yeni birçok 

alanda devletlerin de yenilenmesini sağlamıĢtır. 

Klasik savaĢlarda insanların hedef alındığı düzenleri görürken, modern savaĢlarda durum 

bundan daha farklıdır. Bu farkın en önemli ve çarpıcı örneği Azerbaycan – Ermenistan 

arasında 27 Eylül 2020 – 10 Kasım 2020 arasında yaĢanan Dağlık Karabağ savaĢıdır. Bu 

savaĢ modern sistem ve güncel teknolojilerle gerçekleĢmesi sebebiyle önemlidir. Özellikle 

ĠHA ve SĠHA’ların kullanılması bu savaĢın daha insancıl olduğu ve sivil asker ayırımının 

yapılarak sivillerin zarar görmesinin engellenmesini ve teknoloji ile mühimmatların da etkisiz 

hale getirilmesini amaçlamıĢtır. Bu sebeple Azerbaycan’ın uluslararası politikada daha barıĢ 

yanlıĢı ve daha insancıl bir politika izlemiĢ olmasından sempati kazanarak barıĢçıl imajını 

oluĢturmuĢtur.  

ĠHA ve SĠHA kullanımı ile geliĢmiĢ teknolojinin savaĢlarda ne kadar önemli olduğunu idrak 

eden 21. Yüzyıl dünyası bu alanda yatırımlarını arttırmaktadır. Bu alanda kendini geliĢtiren ve 

geliĢtirmekte olan Türkiye, savaĢ boyunca Azerbaycan’a vermiĢ olduğu desteklerle de 

teknoloji transferi yapabilen bir ülke konumuna gelmiĢtir. 

Bu çalıĢmada son dönemde geliĢen ĠHA ve SĠHA teknolojilerinin savaĢlarda kullanımı ve 

bunun sonuçları üzerinde mevcut kaynaklar incelenerek geleceğe yönelik bazı sonuçların 

çıkarılması amaçlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: ĠHA, SĠHA, Yeni Nesil SavaĢlar, Ġnsani SavaĢ Kavramı 
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ABSTRACT 

Wars are always the cause of harm and destruction. Classical wars, on the other hand, are 

generally the type of loss and destruction that restricts, hinders and terminates the 

fundamental rights and freedoms of people. Besides the globalizing world and the changing 

international axis, the axis of wars has also changed. In this sense, the new types of war have 

emerged and it is expected that states will acquire armies in different areas with these types. 

This has enabled the renewal of states in many new fields such as cyber warfare, biological 

warfare, and technological warfare. 

While in classical wars we see the systems where people are targeted, the situation is different 

in modern wars. The most important and striking example of this difference is the Nagorno-

Karabakh war between Azerbaijan and Armenia between 27 September 2020 and 10 

November 2020. This war is important because it takes place with modern systems and up-to-

date technologies. In particular, the use of UAVs and AUAVs (armed unmanned aerial 

vehicle) aimed to make this war more humane and to prevent civilians from being harmed by 

discriminating between civilians and soldiers, and to neutralize technology and ammunition. 

For this reason, Azerbaijan has created a peaceful image at the international level by gaining 

sympathy thanks to its more peaceful and more humane policy in international politics. 

Realizing how important advanced technology is in wars with the use of UAVs and AUVAs, 

the 21st century world is increasing its investments in this field. Turkey who has been 

developed and developing itself in this field, has become a country that can transfer 

technology with the support it has given to Azerbaijan throughout the war. 

In this study, it is aimed to draw some conclusions for the future by examining the current 

sources on the use of recently developed UAV and AUAV technologies in wars and its 

results. 

Keywords: UAV, AUAV, New Generation Wars, Humanitarian Warfare Concept 

 

GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti Anadolu topraklarında kurulurken, Azerbaycan Sovyetler Birliği 

içerisinde kalmıĢtır. Bu olay iki ülkenin iliĢkilerinin kopuĢ sürecine girmesine sebep olmuĢtur. 

Fakat iki ülkenin hem yönetimsel hem de toplumsal yapıları göz önüne alındığında birbirlerini 
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kardeĢ olarak tanımladıkları için diğer tüm Türk Dünyasına örnek olacak Ģekilde 

yapmıĢlardır.
1
 

Azerbaycan, Türkistan coğrafyasının önemli ülkelerindendir. Bu önemi tarih paydaĢlığıyla 

birlikte jeopolitik konumundan da kaynaklanmaktadır. GeçmiĢten günümüze uzanan tarihine 

baktığımızda Türk milleti ile ayrılmaz bir bütün olarak var olan Azerbaycan Devleti, Dağlık 

Karabağ/ġuĢa bölgelerindeki haklarından hiçbir zaman vazgeçmemiĢlerdir. 

Kafkaslar ve Anadolu’nun kader ortaklığı Osmanlı Döneminden Cumhuriyet döneminde 

kadar her alanda kendini göstermiĢtir. Zamanında Osmanlı topraklarının birbiri ile kara 

bağının kurulması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin toprakları üzerindeki egemenlik kurma 

azimleri gibi. Azerbaycan ise Sovyet Birliğinin dağılmasıyla Dağlık Karabağ bölgesinde 

toprak bütünlüğü kazanması açısından birincil önemi oluĢturmuĢtur.
2
 Bu toprak bütünlüğü ve 

toprakları üzerindeki egemenliğini sağlaması açısından Azerbaycan için oldukça önem arz 

etmektedir.  

Her iki devletin bağımsızlık kazanması ile egemenlik mücadeleleri sıcak savaĢa dönüĢmüĢtür. 

1988 yılında baĢlayan mücadele 1992 yılında Hocalı’da Azerbaycan Türklerine yapılan 

Katliamı ile son raddesine gelmiĢtir. Bu katliamlar sonucu bölgedeki Azerbaycan Türkleri 

1994’ kadar göç etmeye devam etmiĢlerdir. 1994 yılında bir ateĢkes ilan edilmiĢtir. Bu süreye 

kadar Azerbaycan topraklarının beĢte biri iĢgal edilmiĢ, bir milyonu aĢkın Azerbaycan Türkü 

yerinden edilerek binlercesi soykırıma uğramıĢtır.
3
 

 

DAĞLIK KARABAĞ BÖLGESİ 

Güney Kafkasya’da dört bin dört yüz kilometreye yakın büyük bir arazi olan Dağlık Karabağ 

çoğunlukla dağlık ve ormanlıktır. Soğuk savaĢ dönemi ve sonrasında Kafkasya bölgesinin 

coğrafi, jeopolitik ve doğal birçok potansiyeline sahip ayrıca kültürel iĢbirliği potansiyeline 

sahip bir bölgedir Dağlık Karabağ. Ermenilerin çoğunlukta olduğu ve Azerbaycan 

topraklarında yer alan Dağlık Karabağ merkezli sorun 1980’lerin sonuna doğru yeniden 

belirmiĢtir.
4
 1992’nin ilk zamanlarında bu sorun artık savaĢa evirilmiĢtir.  

                                                       
1 Sevilay YILDIRIM, Türkiye-Azerbaycan ĠliĢkileri ve Dağlık Karabağ Meselesi, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı – YTB, Kasım 2020, sf. 7 – 9. 
2 Kenan ASLANLI, Tarihi ve Uluslararası ĠliĢkiler Bağlamında Karabağ’ın ĠĢgali Sorunu, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı – YTB, Kasım 2020, sf. 13. 
3 Sevilay YILDIRIM, a.g.e. sf.6. 
4 Süreyya YĠĞĠT ve Gökhan GÜLBĠTEN, Rusya’nın Güney Kafkas DıĢ Politikası: Dağlık Karabağ ve 

Hazar Denizi, BarıĢ AraĢtırmaları ve ÇatıĢma Çözümleri Dergisi, Ocak 2017, 5(2), sf. 6. 
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1992 – 1994 yılları arasında Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı iĢgal etmek için baĢlattığı 

savaĢın sonunda imzalanan BiĢkek Protokolü
5
 27 Eylül 2020 tarihinde geçerliliğini yitirmiĢtir. 

Bu bölgede ateĢkesten 26 yıl sora Azerbaycan ordusu ilk kez sahada kazanım elde etmiĢtir.
6
 

 

27 Eylül’de baĢlayan savaĢ 9 Kasım’a kadar sürmüĢtür. Ve tam 44 günde Azerbaycan, 

Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi reyonu özgürleĢtirmeyi baĢarmıĢtır. Bakü yönetimi iki 

yüz doksandan fazla yerleĢim yerini özgürleĢtirmiĢtir. Kubadlı, Zengilan, Cebrail ve Füzuli 

gibi stratejik öneme sahip iller ve Laçin, Hocalı, Terter ve Hocavend’e bağlı birçok köy ve 

yerleĢim yeri de iĢgal altından kurtarılmıĢtır.
7
 

 

                                                       
5 5 Mayıs 1994. 
6 http://www.aljazeera.com.tr/dosya/kafkasyanin-acik-hesabi-daglik-karabag. 
7 Mehmet Çağatay GÜLER, Karabağ’ın ÖzgürleĢtirilmesi ve sahadaki yeni denklem, Kasım 2020, 

SETA Perspektif, sayı 301, sf. 2-3. 
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İHA VE SİHA KULLANIMIN SAVAŞA ETKİSİ  

Ermenistan’ın 27 Eylül 2020’de Azerbaycan’a ait sivil yerleĢim yerlerine olan saldırıları ile 

baĢlamıĢtır Ġkinci Karabağ SavaĢı. Bu savaĢ 10 Kasım 2020’de Azerbaycan Devlet BaĢkanı 

Ġlham Aliyev, Rusya Devlet BaĢkanı Vladimir Putin ve Ermenistan BaĢbakanı Nikol PaĢinyan 

tarafından bir masaya oturulması ve Üçlü Bildirinin yayınlanması ile son bulmuĢtur.
8
 

Azerbaycan’ın kesin zaferiyle sonuçlanan bu savaĢta en önemli unsur Azerbaycan’ın savaĢ 

stratejisiydi. ĠHA ve SĠHA kullanan Azerbaycan Devleti bu savaĢta sivillerin yaĢamını değil 

askeri mühimmatları hedef almıĢtır.
9
 Bu da uluslararası alanda Azerbaycan’ın imajını ve 

niyetini gözler önüne sermiĢtir. Ġkinci Karabağ savaĢının bir diğer önemli ama üzücü noktası 

ise Ermenistan’ın sivil yaĢam yerleri hedef almasıdır. Ermenistan, 40 yıl boyunca iĢgal ettiği 

topraklardaki gibi savaĢ süresi olan 44 gün boyunca da bu iĢgalleri siviller üzerinde de devam 

ettirmiĢtir. Azerbaycan’a ait birçok sivil yerleĢim yerini vuran Ermenistan, kesin bir yenilgi 

alarak iĢgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmiĢtir.
10

 Ermenistan’ın uluslararası 

hukuka aykırı olarak gerçekleĢtirdiği bu hamleler yüzünden 100’ü aĢkın masum sivil hayatını 

kaybetmiĢtir. 

Ermenistan sivil yerleĢim yerlerini vururken özellikle Azerbaycan için önemli olan noktalar 

olmasına da dikkat etmiĢtir. Gence, Gebele ve Tovuz gibi Ģehirler Azerbaycan’ın turistik 

önemine sahip ve koridoru diyebileceğimiz konumlarda bulunuyor. Bu bölgelerden Gence’de 

kullanımı yasaklanan balistik füzeler kullanıyor Ermenistan. Ermenistan bu saldırıları ile 

Cenevre SözleĢmesinin 56. Maddesini ihlal etmiĢtir. 

Azerbaycan ise savaĢ boyunca hiçbir masum sivili doğrudan hedef almamıĢtır. ĠHA ve SĠ 

HA’larla Ermeni ordusunun mühimmatlarını hedef alıp aralarındaki koridorları kırarak savaĢı 

sahada da masada da galibiyetle sonlandırmıĢtır. 

09 Kasım’ı 10 Kasım’a bağlayan gece Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya’nın masa 

oturmasıyla ateĢkes imzalanmıĢtır.  

AnlaĢma maddeleri ise Ģu Ģekildedir;
11

 

                                                       
8 https://www.mepanews.com/daglik-karabag-hattinda-son-durum-7-kasim-40818h.htm.  
9 https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ermeni-generalden-daglik-karabag-catismalarinda-

iskender-fuzesi-kullanildi-itirafi/2050918.  
10

Esma ÖzdaĢlı, (2021). Ġkinci Karabağ SavaĢında Ermenilerin Sivillere Yönelik Saldırılarının 

Uluslararası Ġnsancıl Hukuk Açısından Değerlendirilmesi. Giresun Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Dergisi, 7 (1), 51-83. DOI: 10.46849/guiibd.869018. 
11 Rusya DıĢiĢleri Bakanlığının yayımladığı ateĢkes metninin Ġngilizcesi için bkz. “Statement by the 

President of the Republic of Azerbaijan, Prime Minister of the Republic of Armenia and President of 

the Russian Federation”, Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 10 
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1. Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan ihtilaflı alanlarda tam bir ateĢkesin 

sağlanması ve tüm çatıĢmalara son verilmesi 10 Kasım 2020 Moskova saatiyle gece yarısı 

12’den itibaren geçerli olacak Ģekilde kararlaĢtırıldı. Bundan böyle “Taraflar” olarak 

anılacak olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti bulundukları mevcut 

konumlarında kalacaktır. 

2. Ağdam bölgesi 20 Kasım 2020 tarihine kadar Azerbaycan Cumhuriyeti’ne 

bırakılacak [Burada ayrıca gece ilk yayımlanan metinde Ermenistan’ın elinde bulunan 

ancak Azerbaycan’a ait Kazah bölgesinde bulunan toprakların aynı Ģekilde 20 Kasım’a 

kadar Azerbaycan’a bırakılacağı ibaresi vardı ancak Kremlinin internet sayfasında 

yayımlanan metinde bu ibare kaldırılmıĢtır. Ġlk olarak Sputnik Haber Ajansı’nın 

yayımladığı anlaĢma metni de bu ibare kaldırılarak güncellenmiĢtir.]5 

3. Dağlık Karabağ’daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca, hafif 

silahlı 1.960 asker, 90 zırhlı personel taĢıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluĢan Rusya 

Federasyonu barıĢ gücü konuĢlandırılacaktır. 

4. Rusya Federasyonu barıĢ gücü, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin çekilmesine 

paralel olarak konuĢlandırılacaktır. Rusya Federasyonu barıĢ gücünün görev süresi 5 yıl 

olup Taraflardan hiçbiri bu hükmün yürürlüğünün sona ermesinden 6 ay önce beyanda 

bulunmazsa sonraki 5 yıllık dönemler için de devam edecektir. 

5. Tarafların ateĢkes Ģartlarını yerine getirip getirmediklerinin daha etkin bir 

Ģekilde izlenebilmesi için ateĢkesi denetlemek üzere ateĢkes kontrol merkezi kurulacaktır. 

6. Ermenistan Cumhuriyeti, Kelbecer bölgesini 15 Kasım 2020’ye, Laçin 

bölgesini 1 Aralık 2020’ye kadar Azerbaycan Cumhuriyeti’ne iade edecektir. Dağlık 

Karabağ ile Ermenistan’ın bağlantısını sağlayacak ve aynı zamanda ġuĢa Ģehrini 

etkilemeyecek olan Laçin koridoru (5 kilometre geniĢliğinde) Rusya Federasyonu barıĢ 

gücünün kontrolünde olacaktır. Tarafların anlaĢmaları üzerine Dağlık Karabağ ve 

Ermenistan arasındaki bağlantıyı sağlayacak Laçin koridorunun yeni güzergâh inĢaat planı 

önümüzdeki üç yıl içinde oluĢturulacak ve daha sonra bu güzergahın korunması için Rus 

barıĢ gücü bölgeye konuĢlandırılacaktır. Azerbaycan insanların, araçların ve kargoların 

Laçin koridoru boyunca her iki yönde seyahat güvenliğini garanti etmektedir. 

7. Yerinden edilmiĢ kiĢiler ve sığınmacılar, Dağlık Karabağ topraklarına ve 

çevredeki bölgelere BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin kontrolü altında dönecektir. 

                                                                                                                                                                         
Kasım2020,https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4

419267, (EriĢim tarihi: 10 Kasım 2020). 
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8. Taraflar savaĢ esirleri, rehineler, diğer tutukluları ve cenazelerin değiĢimini 

gerçekleĢtirecektir. 

9. Bölgedeki tüm ekonomi ve ulaĢım bağlantıları üzerindeki engeller 

kaldırılacaktır. Ermenistan Cumhuriyeti insanların, araçların ve kargoların her iki yönde 

sorunsuz Ģekilde seyahat etmesinin organizasyonu amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 

batı bölgeleri ile Nahcivan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaĢımın güvenliğini garanti 

etmektedir. UlaĢımın kontrolü, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Sınır Birimi 

unsurları tarafından gerçekleĢtirilecektir. 

Tarafların anlaĢması üzerine Nahcivan Özerk Cumhuriyeti’ni Azerbaycan’ın batı 

bölgelerine bağlayan yeni bir ulaĢım bağlantısı inĢa edilecektir. 

SONUÇ  

Sonuç olarak Ermenistan, Azerbaycan’a ait toprakları haksız yere iĢgal etmiĢ ve BM 

kararlarına rağmen terk etmeyerek on binlerce insanın yıllarca acı çekmesine neden olmuĢtur. 

Uluslararası kuruluĢlar ise bu sürede üzerlerine düĢen görevleri yapmayarak etkisiz 

kalmıĢlardır. Azerbaycan devleti sürecin sonunda Türkiye’den aldığı destekle baĢlattığı 

harekât sonunda 44 günde Ermeni iĢgalini sona erdirerek kendisine ait topraklara tekrar ele 

geçirmiĢtir. Harekâtın baĢarılmasında esas unsur ise SĠHA ve ĠHA’lar olmuĢtur. Bu durum 

göstermiĢtir ki, Soğuk SavaĢ Döneminin hantal ve pahalı silahları artık etkisiz kalmakta ve 

yeni bir savaĢ türünün bundan sonra etkili olacağının iĢaretleri görülmektedir. Bu anlamda 

ilerleyen yıllarda SĠHA ve ĠHA’ların daha da etkili olarak kullanılacağı değerlendirilmektedir. 
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WAR: AN UNSUITABLE OPTION 

Dr. Ghanshyam Barman 

Uka Tarsadia University, Bardoli, Gujarat, India, 

ABSTRACT 

“An eye for an eye makes the whole world blind” 

                                                                                                        Mahatma Gandhi 

 

War has never been a win-win situation for anyone. War has always been considered as the 

sport of the powerful. War is the extrapolation of fight, conflict and disagreement between the 

nations. War has been the integral part for the survival of the humans as well as for animals 

since their existence. War has been fought for food during prehistoric times thereafter in the 

name of business to get profit to rule over the large mass of the people during medieval period 

to dominate or control in the present time. Irrespective of period or era, war always results in 

loss of thousands of life to exploitation and violation of human rights to those who remains 

alive. Earlier war has historical, geographical and economical impact, that too for a short time 

on regional basis. War has become globalised in present time. The first world war (28 July 

1914 to 11 November 1918) and second world war (1 September 1939 – 2 September 1945) 

was so devastating that millions of peoples were killed. The use of nuclear bomb on 

Hiroshima and Nagasaki cities in Japan alarmed the world about the fatal long term effect of 

nuclear bomb. War affects the political, demographic and economics not only at the regional 

level as well as at the world level for prolonged time. There should be treaty about no use of 

nuclear weapons among all the nations of the world. The never ending race for developing 

weapons of mass destruction should be stopped immediately for the peaceful future of world. 

 

Key words: war, dominate, exploitation, nuclear bomb, world war 
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CYBER WAR 
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ABSTRACT 

 Cyberwar is might be not known word for everyone however it has a wide concept in itself. 

If we talk about India,India is positioned among the third-tier countries on a spectrum of 

cyber warfare capabilities. 

The topic of cyber warfare is a vast one, with numerous sub topics receiving at-tention.We 

first analyze the most fundamental question of what digital fighting is, contrasting existing 

definitions with find normal groundor conflicts. We find that there is no broadly taken on 

definition and that the terms digital conflict and digital fighting are not alright 

differentiated.To address these issues, we present a definition model to help define both cyber 

warfare and digital conflict.The paper then, at that point, identifies nine exploration 

challenges in digital fighting and investigations contemporary work completed in each. We 

con-clude by making ideas on how the field may best be advanced by future efforts. 

The ultimate  goal of cyberwarfare is to destroy another nation security or we can say that  

Cyberwar is usually waged against government and military networks in order to is to 

"weaken, disrupt or destroy" another nation. Its target a wide spectrum of objectives that 

might significant  harm national interests. This war leads to physical or digital harm; 

economic harm; psychological harm; reputational harm; and social and societal harm. 

In this abstract an attempt has been made by us to make a board spectrum about cyber war. 

Key words:-cyber war,cyber warfare,cyber crime,cyber security,cyber threat. 
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REFLECTIONS ON THE ACTIVITY OF MERCENARIES IN THE CONTEXT OF 

WORLD SECURITY 

 

Vera MACOVEI  

Doctor of law, Criminal investigation officer National Anticorruption Center, 

Chisinau Republic of Moldova 

 

 

ABSTRACT 

The activity of mercenaries is a negative practice, which lately has experienced a worryingly 

high rise worldwide. The crime of mercenary activity is part of the category of war crimes. 

The doctrine states that all war crimes are committed intentionally, are part of a plan or policy 

or are part of a series of similar crimes committed on a large scale. For most acts that 

constitute war crimes, the intention is clear and can be proven, their prohibition being an 

absolute one. 

In the present investigation, we emphasize the importance of investigating the crime of 

mercenary activity and highlighting the ultra negative aspect of this practice on world 

security. 

On the one hand, worldwide, the outbreak of outbreaks of fighting and civil wars in more and 

more states is generating situations of massive non-compliance in the armed conflicts of the 

Laws of War. On the other hand, these conflicts often result in the intervention of human 

forces for the stated purpose of fighting for one or another ideal. The situations in question 

require the international community to make sustained efforts to annihilate the mentioned 

factors, potential generators of humanitarian crises. 

 

KEYWORDS: mercenary, crime, armed conflict, war crimes. 

 

INTRODUCTION: 

The crime of the mercenaries' activity provided in art. 141 of the Criminal Code of the 

Republic of Moldova, is part of Chapter I of the Criminal Code entitled „Crimes against the 

peace and security of mankind, war crimes”. The provisions of the International Convention 

for the Suppression of the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, adopted 

in New York on 04.12.19891, to which the Republic of Moldova acceded by Law no 223 of 

13-10-2005 for the accession of the Republic of Moldova to the International Convention on 

Combating the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, published on: 04-

11-2005 in the Official Monitor no. 145 art. 693. In force for the Republic of Moldova of 

28.02.2006 and Additional Protocol I adopted to the Geneva Conventions of 12.08.1949 on 

the protection of victims of international armed conflicts of 08.06.1977. In the context of the 
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latest international events, which attest to the increasingly active involvement of third parties 

in armed conflicts which take place in other states, the negative impact of mercenary activity 

on compliance with international law and international treaties is evident. Or, the activity of 

the mercenaries in principle is an international crime, in the conditions in which for the 

qualification the primary condition is that the perpetrator is not a citizen and/or not to be 

enlisted in the army of the states involved in the armed conflict. 

Chapter I, Article 1 of the UN Charter enshrines the purposes of the United Nations, the 

primary and fundamental being international peace and security. According to point 1 of art. I 

of the UN charter, one of the purposes of the UN is: ,,1. To maintain international peace and 

security and, to this end, to take effective collective measures to prevent and eliminate threats 

to the peace and to repress any acts of aggression or other violations of the peace, and to carry 

them out by peaceful means and in accordance with the principles of justice; international law, 

settling or resolving international disputes or situations that could lead to a violation of the 

peace. In order to achieve the goals set out in the UN Charter, the Organization and its 

members shall act on the basis of the principles set out in Art. 2 of the UN Charter - The 

principle of sovereign equality of all its members; Fulfilling in good faith the obligations 

according to the Charter; Resolving international disputes by peaceful means (emphasis 

added) in such a way that international peace and security, as well as justice, are not 

endangered; Refraining, in international relations, from resorting to the threat or use of force, 

either against the territorial integrity or political independence of a State, or in any other 

manner incompatible with the purpose of the United Nations; Refraining from aiding a State 

against which the organization is taking preventive or coercive action; Ensuring that non-UN 

member states act in accordance with these principles, to the extent necessary to maintain 

international peace and security; Failure to act in matters essential to the internal competence 

of States. 

 

RESEARCH AND FINDINGS 

In the context of the latest international events, which attest to the increasingly active 

involvement of third parties in armed conflicts which take place in other states, the negative 

impact of mercenary activity on compliance with international law and international treaties is 

evident. Or, the activity of the mercenaries in principle is an international crime, in the 

conditions in which for the qualification the primary condition is that the perpetrator is not a 

citizen and/or not to be enlisted in the army of the states involved in the armed conflict. 

Chapter I, Article 1 of the UN Charter enshrines the purposes of the United Nations, the 

primary and fundamental being international peace and security. (The Charter of the United 

Nations / 1945). 

According to point 1 of art. I of the UN charter, one of the purposes of the UN is: ,, 1. To 

maintain international peace and security and, to this end, to take effective collective 

measures to prevent and eliminate threats to the peace and to repress any acts of aggression or 
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other violations of the peace, and to carry them out by peaceful means and in accordance with 

the principles of justice; international law, settling or resolving international disputes or 

situations that could lead to a violation of the peace. (The Charter of the United Nations / 

1945). 

In order to achieve the goals set out in the UN Charter, the Organization and its members shall 

act on the basis of the principles set out in Art. 2 of the UN Charter - The principle of 

sovereign equality of all its members; Fulfilling in good faith the obligations according to the 

Charter; Resolving international disputes by peaceful means (emphasis added) in such a way 

that international peace and security, as well as justice, are not endangered; Refraining, in 

international relations, from resorting to the threat or use of force, either against the territorial 

integrity or political independence of a State, or in any other manner incompatible with the 

purpose of the United Nations; Refraining from aiding a State against which the organization 

is taking preventive or coercive action; Ensuring that non-UN member states act in 

accordance with these principles, to the extent necessary to maintain international peace and 

security; Failure to act in matters essential to the internal competence of States. (Negru B., 

2012., p.29). 

The activity of mercenaries is a harmful practice, which lately is experiencing a worrying rise 

worldwide. The military conflicts that have taken place in recent years in various regions of 

the world (Ukraine, Nagorno-Karabakh, Syria, Libya and others) and in which the clear trend 

of involving mercenaries is proliferating are causing worldwide concern. 

Moreover, the activity of mercenaries through the forms of manifestation and the 

consequences it produces, far exceeds the limit of the internal law of a state and is an attack 

on global values related to the general interest of states, including the stability of international 

relations. However, the activity of mercenaries violates all the norms of peaceful cooperation 

between nations and thus presents a high degree of danger for the entire international 

community. (CAUIA A. 2008. p.100.). 

Globally, the outbreak of fighting and civil wars in various geopolitical regions may lead to an 

acute crisis of compliance with the rules of the Laws of War in such dramatic events. This fact 

requires the entire international community to make great concerted efforts to overcome this 

situation. 

In the specialized literature it is mentioned that: „...overcoming a crisis, regardless of its kind, 

it is a complex general-social task. The accomplishment of such a task requires the 

conjugation of all the moral-intellectual and sometimes also physical forces of the members 

of the society ...” (Avornic Gh., Grecu R., 2015 p. 6) 

Throughout the world, throughout history, there is a practice of using the services of 

mercenaries regardless of the religion they share, the socio-economic situation in the states 

from which they come or the form of government of the states to which they are going to 

activate. Mercenaries become people of any religious denomination and they come from the 

most diverse states. We do not consider the hypothesis that there is a correlation between the 
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use of mercenary services and the form of government of the states that do so to be valid. The 

adoption of one or another form of government does not yet prove that it is mainly leading to 

the training of mercenaries in situations of armed conflict, military action or other violent 

actions. We fully agree with the opinion of local doctrinaires that "there is no ideal, good, 

perfect form of government for all countries and for all times." It all depends on the traditions, 

the culture, the special circumstances that distinguish the life of one people from the others.” 

(Grecu R., Coptileţ V., 2015 p. 19) 

We note, however, the opinion formulated in one of the Russian sources, (Kudelko K., 2017) 

according to which with the beginning of the modern era, which manifested itself, among 

others, in the form of nation-states, there was a direct link between the concept of state 

sovereignty and the definition of war. This connection found its classical form in Karl 

Clausewitz's definition, according to which "war is a continuation of politics." War was a 

monopoly of the state. Only the state had the right to declare war and save it from the forces 

of the regular army. Moreover, his rival could only be another state and his army. In the 

modern world, mercenaries are increasingly becoming a component part of aggressive 

politics. (Korotky F., 2006 p. 132-135) 

Throughout human history, the training, development and use of mercenaries is inextricably 

linked to the general development of society, culture, science and technology. For this reason, 

the type of mercenary changes, and it begins to adapt to the existing current reality. 

The problems of combating mercenarism are associated with a series of political, socio-

economic and legal circumstances, the existence of which complicates the unequivocal 

understanding and uniform application of the legal framework to combat the phenomenon at 

international level, as well as the development of new theoretical and practical 

recommendations,  aimed at further improving the legislative regulations on criminal liability 

for mercenary activity. 

This fact, however, does not exempt each state from the need to make joint efforts to combat 

mercenary and, first and foremost, in legal and criminal ways, the phenomenon presenting a 

real and serious threat to the constitutional order and territorial integrity of a particular state. 

Public security and the public order of the states of origin of the mercenaries are also 

endangered, and they often transpose the unacceptably violent standards of behavior into the 

peaceful daily life of society.  

In this context, the opinion invoked by the doctrine R. Grecu is noteworthy, according to 

which: of the national states at the present stage. Unfortunately, the states that have achieved 

remarkable successes in preventing and combating crime today cannot say loud and clear that 

they have won in the fight against crime. (Grecu R., 2019 p. 30) 

The internationalization of crime increasingly requires a re-evaluation of the strategy, 

methods and means of combating it both at the level of nation states and globally. The 

attention of criminal scientists in recent years has focused on the criminal policy of states, 

including criminal law policy as an indispensable part of it. (Grecu R., 2019 p. 30) 
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Analyzing the crime of mercenary activity, most of the time we find an interdependence of the 

phenomenon of mercenary with the policy of the states involved in armed conflict, military 

actions or other violent actions. "Dealing with the correlation between politics and law, 

scientists mention the mutual and often contradictory influence of these two social 

phenomena. It is noted that politics accompanies law throughout its evolution, possibly 

preceding it. In terms of direct criminal law, politics is one of the most important factors in its 

programming, as it is interested in the integral mechanism of regulation and defense of 

criminal law." (Grecu R., 2018 p. 7-9) 

On the other hand, the issue of criminal sanctions for mass violations of human rights and in 

particular for war crimes and crimes against humanity is unacceptable within the limits of 

national law. Therefore, all these crimes, regardless of the country in which they were 

committed, must be brought to justice only by an institution of international justice. (Nainer 

A., Kovalev S., 2000) 

It is important to note that the rules of international law highlight clear criteria for 

mercenarism. The main feature of mercenarism is the material criterion. The form of 

remuneration is not specified in the rules of law, but the remuneration is much higher than that 

paid to combatants of the same rank who are members of the armed forces of that party. The 

second distinctive feature of a mercenary is his special recruitment to participate in a specific 

armed conflict. (Korotky F., 2006 p. 173) 

In the case of the person participating in an armed conflict, the social danger consists in the 

fact that the person has access to firearms, which facilitates the cultivation of their abilities to 

use them, and from here to the desire to use these weapons in real life, either in the activity of 

mercenaries or in terrorist actions it is only a step. 

According to Professor M. Gheorghiţă: "So far, the Republic of Moldova has not been 

affected by terrorism, but it should not inspire confidence in the invincibility of society or the 

state against this extremely negative phenomenon.” (Gheorghiţă M., 2015 p 411) 
 

Unfortunately, these statements can also be attributed to the phenomenon of mercenary 

activity. However, recent events in conjunction with judicial practice demonstrate that more 

and more citizens of the Republic of Moldova are interested in participating in the military 

conflict in eastern Ukraine. This phenomenon certainly represents a serious threat to the 

security of the Republic of Moldova. Referring to the assurance of state security, Professor V. 

Cuşnir considers that this notion: “… is susceptible of interpretation in a broad sense 

including the system and principles of organization and functioning of the entire system of 

national security and state security bodies; the objectives of the national security system and 

the ways to ensure national security; state security presupposes the security of the society and 

the citizens of the Republic of Moldova, both on the territory of the Republic of Moldova and 

abroad; threats, risks and vulnerabilities to state security and measures aimed at detecting, 

preventing and counteracting their time.” (Cuşnir V., 2020 p. 19) Security is the defense and 

assurance, guaranteed by constitutional, legislative and practical means, of the vital interests 
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of the person, society and the state against internal and external threats. (Cuşnir V., 2017 p. 

40) 

The previously invoked, conjugated with the phenomenon of increasing in the last period of 

mercenary cases involving citizens of the Republic of Moldova, fact confirmed by the 

increase in the number of convictions by courts in our country for the crime of mercenary 

activity and existence in society and to this day of some dissensions generated by the conflict 

on the Dniester, currently frozen, denotes the topicality and the special importance of the topic 

under investigation. 

Internationally, the activity of mercenaries is mainly found in two most important 

international acts: the International Convention for the Suppression of the Recruitment, Use, 

Financing and Training of Mercenaries adopted in New York on 04.12.1989,
1
 to which the 

Republic of Moldova acceded by Law no. 223 of 13-10-2005 for the accession of the 

Republic of Moldova to the International Convention on Combating the Recruitment, Use, 

Financing and Training of Mercenaries, Published on: 04-11-2005 in the Official Monitor no. 

145 art. 693. In force for the Republic of Moldova of 28.02.2006 and the Additional Protocol 

I adopted to the Geneva Conventions of 12.08.1949 on the protection of victims of 

international armed conflicts of 08.06.1977. 

Carrying out an analysis of criminal law regulations in various countries of the general and 

continental law system, some authors conclude that mercenarism is recognized as a separate 

crime in several countries. However, the criminal law of those States contains differences both 

in the definition of the mercenary and in the regulation of the composition of the crime of 

mercenary and, last but not least, in the understanding of the legal object of this crime. 

(Bobotov S., Vasiliev D., 1990 p. 105) 

The analysis of those rules in the criminal law of some European countries and in the United 

States legislation governing the criminal liability of mercenaries shows that, at present, with 

the exception of the Republic of Poland, they do not stipulate, in most cases, the rules of 

national law to the responsibility for the mercenary activity in strict accordance with the 

wording of international law. International law provides for liability for the crime of illegal 

military service in a foreign country, recruitment and entry into this service under certain 

conditions, depending on the national norm, usually characterized by the specifics of its 

regulation. 

International Convention on Combating the Recruitment, Use, Financing and Training of 

Mercenaries, adopted in New York on 4 December 1989, in force for the Republic of 

Moldova of 28 February 2006 and the Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 

August 1949 on the Protection of Victims of Conflict international armies, of 8 June 1977, 

                                                       
1 The Republic of Moldova acceded by Law no. 223 of 13-10-2005 for the accession of the Republic of Moldova to the International 

Convention on Combating the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, Published on: 04-11-2005 in the Official Gazette 

no. 145 art. 693. In force for the Republic of Moldova since 28.02.2006 
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which provides in Article 47 that: “The term mercenary means any person: (a) who is 

specially recruited in the country or abroad to fight in an armed conflict; (b) who is in fact 

taking part in hostilities; (c) who takes part in hostilities in particular in order to obtain a 

personal advantage and who is actually promised, by or in the name of the party to the 

conflict, a remuneration higher than that promised or paid to combatants having a similar rank 

and function in the armed forces of this party; (d) who is neither a national of a party to the 

conflict nor a resident of the territory controlled by a party to the conflict; (e) who is not a 

member of the armed forces of a party to the conflict; and (f) who has not been sent by a State 

other than a party to the conflict on an official mission as a member of the armed forces of 

that State.” 

As we see, the wording does not exclude, but on the contrary - provides for the possibility of 

prosecuting mercenaries and persons who have organized mercenary actions under the rules 

of national law. 

Respectively, persons are held criminally liable under existing legislation in several states, 

primarily for their participation as mercenaries in armed conflict, in military actions or for the 

recruitment of mercenaries. On the other hand, the criminalization of such acts as training, 

financing of mercenaries and their use in armed conflicts or hostilities is not very common. 

The plausible explanation probably lies in the difficulty of proving the purpose pursued by 

mercenaries by participating in hostilities. As mentioned, it is, as a rule, legally stipulated and 

consists in undermining the constitutional order or territorial integrity of the state. In reality, 

practice indicates that perpetrators often refer to their guidance in such activities of religious 

and ideological principles. In the absence of evidence to the contrary, criminal liability for the 

activity of mercenaries becomes impossible due to the absence of purpose, as it is usually 

formulated in the criminal law of several states. 

The law enforcement institutions of several CIS Member States have at their disposal quite 

complex regulations on the crime of working as mercenaries, which allows them to bring 

perpetrators to justice, in accordance with the provisions of national criminal law. 

The analysis of the legal-criminal regulations of the mercenary activity in the criminal 

legislation of the CIS states motivates the conclusion that, in the criminal law of the Republic 

of Moldova, such regulations may be taken over, such as criminalizing the activity of 

mercenaries in aggravated forms as stipulated in the legislation. Of the Russian Federation - 

the commission of a person in a position of responsibility or use of employment, the 

recruitment of minors and in the criminal law of the Kyrgyz Republic - the commission of 

offenses by two or more persons with prior consent, in the interest of an organized criminal 

group or criminal organizations. 

We agree with the opinion of the scientist T. Popovici who thinks that: “The Republic of 

Moldova, being a relatively young state, operates quite modern laws, still remaining in some 

places to harmonize them with some rigors of treaties, conventions and other international 

acts. The Republic of Moldova is a party.” (Popovici T., 2011 p. 8)  
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In the conditions of those mentioned above, we also reiterate the need to take some examples 

of effective regulation regarding mercenaries from the legislation of other states, which would 

allow the improvement of the national legal framework for criminalizing the activity of 

mercenaries. 

 

CONCLUSIONS 

In principle, although we recognize that any legal system has its own characteristics that 

sometimes do not allow the full adoption of the provisions of international law, we consider 

necessary the joint effort of states to bring as close as possible the rules of criminal law 

providing for liability for mercenaries. This need is dictated by the conditions of globalization 

of crime in general, the transnational nature of the crime analyzed in particular and the 

increased social danger it poses for each state and for the community of civilized states, which 

aspires to peace and an international system of interstate relations based on solidarity and 

mutual assistance. 

 

BIBLIOGRAPHY 

1. AVORNIC GH., GRECU R. The legal work of Constantin Stere-untapped scientific 

treasure. In: National Law Review no. 6, 2015, pp. 5-10. pp. 6 

2. BOBOTOV ST., VASILIEV D. I. French model of the rule of law // Soviet state and law. 

1990. No. 11. S. 105-112. 

3. CAUIA A. Legal regulation of the status of mercenary in the armed conflict. In: Building 

the rule of law and highlighting the cultural and historical heritage of Moldova in the 

context of European integration. Materials of the annual International Scientific 

Conference of Young Researchers. Second Edition, March 28, 2008. Chisinau: Institute of 

History, State and Law of the ASM, 2009, p.100. 

4. CUȘNIR V. Reflections on the legal regime of special investigative measures for the 

collection of information on possible events and / or actions that could endanger state 

security. In: Materials of the National Scientific-Practical Conference "Security Mandate: 

Current Issues of Interpretation, Legislation and Practice", 2020, Chisinau. ISBN 978-

9975-56-783-1. pp. 19 

5. CUŞNIR V. Sanctioning terrorist financing: the international and national legal 

framework. In the Materials of the Conference "Strategic Security Environment: Trends 

and Challenges" Chisinau, Moldova, May 18, 2017 P.40 

6. GHEORGHIŢĂ, M. Treatise on forensic methodology. Chisinau, CEP USM 2015-532 pp. 

ISBN 978-9975-71-606-2; 

7. GRECU R. The historical evolution of the notion and definition of criminal policy. In the 

National Law Review no. 7-9 of 2018. 

8. GRECU R. Protection of fundamental human rights and freedoms - vector of criminal 

policy in the era of globalization. In: The state and the law between tradition and 

Page 328



                                                                                                                        

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES     
29-30 October 2021 / Ankara, TURKEY  / Institute of Strategic Thinking 

  

 
 

modernity. Materials of the national conference with international participation. P. 30-37. 

ISBN 978-9975-108-77-5. 

9. GRECU R. COPTILEŢ V. The contribution of Constantin Stere to the modernization of 

the National Institutions. Draft Constitution. In: National Law Review no. 6, 2015. pp. 19. 

10. NEGRU B., OSCMOCHESCU N, SMOCHINĂ A and others. Constitution of the 

Republic of Moldova, Commentary. Article 3. Arc Publishing House 2012, page 29 ISBN 

978-9975-61-700-0 

http://www.constcourt.md/public/files/file/informatie_utila/Comentariu_Constitutie.pdf 

11. POPOVICI T. Decent traditions for young lawyers at the age of 65 of the State University. 

In the National Law Review no. 6-7, 2011.pg 8-9. 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Traditii%20decente%20126_127.pdf 

12. The Charter of the United Nations was signed in San Francisco on June 26, 1945, at the 

conclusion of the United Nations Conference on International Organization, and entered 

into force on October 24, 1945. 

UN Charter. 

http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Carta_Organizatiei_Natiunilor_Unite 

ONU_.pdf 

13. FV KOROTKY Mercenary and peculiarities of the influence of criminal migration on it // 

Economic, legal and spiritual problems of the present. Pyatigorsk, 2006.S. 132-135 (0.2 

sq.). 

14. FV KOTOTKY Some questions of regulation of responsibility for mercenary activity in 

international legal acts // Actual problems of law: theory and practice: Sat. scientific. 

works of the Faculty of Law. Issue 5. Krasnodar, 2006.S. 173-180 (0.3 pp.). 

15. KUDELKO K. Modern mercenarism: the letter of the law. Mai 2017 disponible 

https://warspot.ru/7256-sovremennoe-naemnichestvo-bukva-zakona 

16. NAINER A. KOVALEV SA. War Crimes: Genocide. Terror. Struggle for justice. per. from 

English. Bogdanosvsky AS. M. Juurists, 2000 -368 p. from. Nineteen. 

 

 

 

Page 329

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Traditii%20decente%20126_127.pdf
http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Carta_Organizatiei_Natiunilor_Unite


                                                                                                                        

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES     
29-30 October 2021 / Ankara, TURKEY  / Institute of Strategic Thinking 

  

 
 

CRITICAL ASSESSING OF GEORGE ELIOT AND WOMEN'S EMANCIPATION IN 

THE MILL ON THE FLOSS. 

 

Dr. Séguédémè Alexis Hergie 

Enseignant-Chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi  

Dr. Tonouewa Mèdessè Emile 

Enseignant-Chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi 

Dr. Bossoun Koumabé 

Enseignant-Chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi 

ABSTRACT 

One of the desires of any woman is to be free from some unfair controls and obligations. As 

men are the main actors of these restrictions, it is probable they cannot be the real liberators. 

It is likely the belief George Eliot sustains when she has shown through Maggie's struggle in 

The Mill on the Floss that women should control their destinies. So, she is indirectly telling 

them that their future is in their hands. Besides, taking into account the girl's seriousness, it 

can be admitted that the author is warning us that the struggle which can either benefit women 

or engender obstacles, should not lead to anarchy in our societies. 
 

Keywords: free, restrictions, destiny, struggle, emancipation. 

1.  
2.  

 

INTRODUCTION 

Human beings in case of difficulties such as wars, crises, conflicts, to name but a few resort 

to many approaches as means and ways to cope with them. That is why contrary to the 

popular belief, a mature girl Maggie Tulliver, instead of expecting getting married, has told 

Dr. Kenn in The Mill on the Floss; 'The only thing I want is some occupation that will enable 

me to get my bread and be independent. I shall not want much. I can go on lodging where I 

am.' (E, George 1860, P.451). This statement presupposes that Maggie thinks that only a job 

can help her get freedom and to impose herself. In other words, she is willing not to rely on 

anybody as far as solving her financial problems is concerned. Her psychology opposes her to 

some other girls who would prefer to submit themselves to their parents or a husband. In this 

context, it can be admitted that she is willing to become an emancipated girl, which means she 

has the modern view of the world. So, it is worth showing how she has been struggling to be 

free from some dominations, the benefits she has got and the obstacles to her struggle for 

freedom and emancipation. 

This paper’s main objective is to show how George Eliot has struggled through her fictional 

world, The Mill on the Floss to pave the way to women for their emancipation. Here, we 

critically highlight George Eliot’s strategies in The Mill on the Floss to reach her goal. To 

succeed our research work, we have used feminism and psychoanalysis as literary theories 

and document research in terms of research methodology to scrutinise the author’s philosophy 

of women’s social condition and how through the main characters she tried to flee women 

from their hard social conditions. This article is developed around the following key aspects: 

Maggie, the main character’s ways of getting freedom, her success and her obstacles. 

 

 

 

1- MAGGIE'S WAYS OF GETTING FREEDOM 
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According to Chambers Universal Learners' Dictionary, to emancipate means to set free from 

slavery or other strict or unfair control. George Eliot has shown Maggie's struggle for her own 

emancipation from some domination by the latter's being curious, clever, her rebellion, her 

sense of justice, and her determination to get freedom. 

 

1-1 Maggie is Showing her Curiosity. 

The following dialogue between Luke and Maggie discloses the former's strong desire to 

know what the mill is like and what is going on at that place: 

 - ‘Hegh, high, miss! You'll make yourself giddy, an' tumbe down I' the dirt. 

 - Oh, no it doesn't make me giddy, Luke; may I go into the mill with you?' (E, George 

1960,P.23). 

Her great will to go to the mill lets suppose her eagerness to know whether it is a little world 

apart from her outside everyday life. It is also thinkable that she is very communicative with 

Luke, the head miller, wishing him to think well of her understanding. In fact when they are at 

the topmost story of the mill, she starts another dialogue with him: 'I think you never read any 

book but the Bible - did you Luke?' 

 'Nay, Miss—an' not mush o' that,' said Luke, with great frankness. 'I'm no reader, I 

aren't.' 

 'But if I lent you one of my books, Luke? I've not got any very pretty books that would 

be easy for you to read; but there's Pug's Tour of Europe—that would tell you all about the 

different sorts of people in the world, and if you didn't understand the reading, the pictures 

would help you — they show the looks and ways of the people, and what they do. There are 

the Dutchmen, very fat, and smoking, you know - and one sitting on a barrel.' 

 ' Nay, Miss I'm no opinion o' Dutchmen. There ben't much good I' knowing about 

them.' 

 'But they're our fellow-creatures.' Luke-we ought to know about our fellow creatures' 

(E, George 1960,PP.23-24). 

But also: 

 Maggie Tulliver believes that we should know about our fellow- creatures and 

consequently thinks it is worth lending Luke books where the latter can read about the 

different sorts of people in the world, particularly about the Dutchmen. Her behavior shows 

her generosity that may make other people become curious. Moreover, when she notices that 

Luke is not ready to accept her offer, she proposes to lend the latter other looks in which he 

can get some information about some animals. « 'Oh well,' said Maggie, rather foiled by 

Luke's unexpectedly decided views about Dutchmen, 'perhaps you would like "Animated Na-

ture' better—that's not Dutchmen, you know, but elephants, and kangaroos, and the civet cat, 

and the sun-fish, and a bird sitting on its tail — I forget its name. There are countries full of 

those creatures, instead of horses and cows, you know about them, Luke?'» (Eliot, George 

1860,P.24). Maggie is trying to make the man read some books. So, it can be admitted she has 

made an effort herself to read these books. Her thirst for knowledge is a proof of her curiosity 

which can help herself and other people as well. Her dialogue with her brother Tom also 

shows that she always has a burning desire to read books in order to get some information:  

 'How I should like to have as many books as that!' 

 'why, you couldn't read one of 'em,' ' said Tom, triumphantly. 'They're all Latin.' 
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 'No,  they  aren't,'   said 

 Maggie. 'I can read the back of this. 

 History of the Decline and Fall of the Roman Empire. 

 'Well, what does that mean? You don't know,' said Tom, wagging his head. 

 'But I could soon find out,' said Maggie, scornfully. 

 'Why, how?' 

 'I should look inside, and see what it was about.'     (E, George 1860,P.130). 

 

Maggie is encouraging her brother to provide her with some books in which she can try to 

read Latin. Tom is doubtful about her ability to read those books but she is showing the 

former how she can manage to read them. This behaviour lets suggest that George Eliot wants 

to underline how intelligent Maggie is. 

 
 

1-2 Maggie as a Clever Girl. 

Her cleverness is underlined through her abilities to help her brother Tom: 

 'Presently Tom called to her: 'Here, Maggie, come and hear if I can say this, stand at 

that end of the table, where Stelling sits when he hears me.' 

 Maggie obeyed and took the open book. 

 'Where   do  you  begin, Tom?' 

 'Oh,      I      begin     at "Appellativa arborum" because I say all over again what I've 

been learning this week.'  (E, George 1860, PP.132-133).  

 

Tom who is learning Latin at Stelling's school has asked for Maggie's help to pronounce some 

words when the latter comes to stay with him. In fact, being with Tom for two weeks, Maggie 

has been interested in Latin Grammar lessons and is able to read some words Tom is 

incapable to pronounce. This shows Maggie's superiority as far as learning is concerned. 

George Eliot is also showing that Maggie is more intelligent than Tom through the following 

dialogue:  

 'Now, then, he said, 'The next is what I've just learnt for tomorrow. Give me hold of 

the book a minute.' 

 After some whispered gabbling, assisted by the beating of his fist on the table, Tom 

returned the book. 

 'Mascula nomina in a,' he began. 

 'No, Tom,' said Maggie, 'that doesn't come next. It's Nomen non, creskens genittivo' 

(E, George 1860, P.133).  

Maggie is able to teach her elder brother Tom the order of the words so as to make 

meaningful sentences. This lets say that she is an uncommon child. She has even told her 

brother: 'I can say that as well as you can. And you don't mind your stops. For you ought to 

stop twice as long at a semicolon as you do at a comma, and you make the longest stops 

where there to be no stop at all.' (E, George 1860, P.134). One can say that Maggie has 

become someone who can teach Tom how to pronounce the Latin words. So, it seems that 

George Eliot is trying to show that girls can be as intelligent as boys and even cleverer than 

boys. Her extraordinary way of thinking is probably the reason why she is not ready to accept 

any unpleasant orders. 

 

1.3. Maggie's Rebellious Behaviours 
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Owing to her superior spirit, Maggie certainly believes it is not profitable to obey orders. The 

dialogue below shows that she often disobeys her mother: 

'Oh, dear, oh, dear, Maggie, what are you think in' of, to 

throw your bonnet down there? Take it up-stairs, there's a good 

gell, an' let your hair be brushed, an' put your other pinafore on, an' 

change   your   shoes -   do,   for shame; an' come an' go on with 

your patchwork, like a little lady.' 

'Oh, mother,' said Maggie, in a vehemently cross tone, 'I 

don't want to do my patchwork.' 

'What! Not your pretty patchwork, to make a counterpane 

for your aunt Glegg?' 

'It's foolish work,' said Maggie, with a toss of her mane,— 

'tearing things to pieces to sew' em together again. And I don't 

want to do anything for my aunt Glegg- I don't like her.' (E, 

George 1860, 

P.9). 

Maggie disagrees with her mother as far as the fact that she ought to make herself beautiful in 

order to please her aunt Glegg is concerned. She thinks that it is useless to make herself 

agreeable for her aunt. She probably dislikes her aunt for some reasons. She even hurled her 

defiance at her aunts and uncles when the latter come to her father's house to discuss the way 

they can help Tulliver get out of his critical financial situation: 

'why do you come then,?' she burst out, 'talking and interfering with us and scolding 

us, if you don't mean to do anything to help my poor mother— your own sister—if you've no 

feeling for her when she's in trouble, and won't part with anything, though you would never 

miss it, to save her from pain? Keep away from us then, and don't come to find fault with my 

father — he was better than any of you— he was kind—he would have helped you if you had 

been in trouble. Tom and I don't ever want to have any of your money, if you won't help my 

mother. We'd rather not have it! We'll do without you.' (E, George 1860, P.193). 

Maggie Tulliver disagrees with her uncles and aunts as far as the way they have been 

criticizing her father is concerned. She surely believes that they are humiliating her father who 

according to her is a man of dignity. Consequently she says she will not accept any aid which 

will come from such criticism. This behavior underlines both her boldness and her im-

politeness but it can help avoid some contemptible deeds. Her rebellious behavior to them 

also shows her capacity to reject what is harmful. 

 

1.4. Maggie's Sense of Justice through the Novel. 

She is showing her sense of justice through the following dialogue: 

'I've often wondered Maggie,' Philip said, with some 

effort, 'whether you wouldn't really be more likely to love a man 

that other women were not likely to love.' 

'That would depend on what they didn't like him for,' said 

Maggie, laughing. 'He might be very disagreeable. He might look 

at me through an eye-glass struck in his eye, making a hideous 

face, as young Torry does. I should think they carry their comfort 

about with 

them.' (E, George 1860, P.302). 
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Maggie is telling Philip she will not hate a man because other women dislike him. She will do 

so if only the man is unpleasant for her. This means she will not follow her fellows in what 

they are saying or doing. In this context, one can say that she is reasonable while taking 

decisions. George Eliot is equally pointing out her reasonable behavior when she writes about 

her: 

'I shall be difficult to please,' said Maggie, smiling, and holding up 

one of Lucy's long curls, that the sunlight might shine through it. 

A gentleman who thinks he is good enough for Lucy must expect 

to be sharply criticized. (E, George 1860, P.336). 

The author is showing that what is good for Maggie's Cousin Lucy may be bad for Maggie. 

This character lets suppose that it will not be possible to force Maggie to do anything. She 

equally makes her cousin know: 

'No, Lucy,' said Maggie, shaking her head slowly, 'I don't 

enjoy their happiness as you do-else I should be more contented. I 

do feel for them when they are in trouble; I don't think I could ever 

bear to make any one unhappy; and yet I often hate myself, 

because I get angry sometimes at the sight of happy people. I think 

I get worse as I get older-more selfish. That seems very dreadful.' 

(E, George 1860, P.338). 

Through the above passage Maggie is showing in her speech that she may not be happy when 

other people are happy. Taking into account her speech, it can be thought that she is con-

cerned with the miserable people. Her reaction may be due to the fact that she is always 

depressed by a dull, wearisome life. Under such a situation, her desire will not be anything 

than defending her neighbors whom she thinks are humiliated. She shows her cousin her 

disapproval about the oppression too: 

'I say anything disrespectful of Dr Kenn? Heaven forbid! But I am not bound to respect a 

libelous bust of him. I think Kenn is one of the finest fellows in the world. I don't care much 

about the tall candlesticks he has put on the communion-table, and I shouldn't like to spoil my 

temper by getting up to early prayers every morning. But he's the only man I ever knew per-

sonally who seems to me to have anything of the real apostle in him-a man who has eight 

hundred a-year, and is contented with deal furniture and boiled beef because he gives away 

two-thirds of his income.' (E, George 1860, P. 343). Maggie is telling her cousin Lucy that 

she only hates Dr. Kenn for his oppressive behaviours. Then, she makes her know that she 

loves the man for his generosity towards his neighbours. All this shows she is ready to fight 

some social unfair restrictions. 

 

1.5. Maggie’s Determination to Get Freedom. 

Through the following passage, George Eliot is showing that Maggie has been against 

humiliating situation since her girlhood. 

'Maggie's intentions as usual, were on a larger scale than Tom had 

imagined. The resolution that gathered in her mind, after Tom and Lucy had 

walked away, was not as simple as that of going home. No! she would run away 

and go to the gypsies, and Tom should never see her any more. That was by no 

means a new idea to Maggie; she had been so often told she was like a gypsy and 
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'half wild,' that when she was miserable it seemed to her the only way of escaping 

opprobrium, and being entirely in harmony with circumstances, would be to live 

in a little brown tent on the commons; the gypsies, she considered, would gladly 

receive her and pay her much respect on account of her superior knowledge.' (E, 

George 1860,P.91). 

And: 

As Maggie has always been told at home she is like a gypsy, she thinks that she will 

only get her freedom with the gypsies. Consequently when she is miserable she runs to these 

people to whom she says: 'I'm come from home because I'm unhappy, and I mean to be a 

gypsy. I'll live with you, if you like, and I can teach you a great many things.'   (E, George 

1860,P.95). Humiliated mainly by his brother Tom, Maggie thinks that the gypsies are the 

only people who can make her happy. She equally begs them not to let her father know where 

she is and is even proposing to become their queen so that she could be good to everybody. 

Perhaps, she believes that the queen is not good enough to lead fairly the area. This it can be 

admitted she has had some political view about the world. Her struggle to be chosen as a 

political leader is getting more and more remarkable among the women nowadays in our 

countries where we can notice an increasing number of candidatures for political elections. In 

order to avoid probably her rights been violated by her aunt Glegg she refuses to live with the 

latter: 'Oh mother,'  said poor Maggie,    shrinking    from    the thought of all the  contact her 

bruised mind would have to bear, 'tell her I'm very grateful-I'll go to see her as soon as I can; 

but I can't see any one just yet, except Dr Kenn. I've been to him-he will advise me, and help 

me to get some occupation. I can't live with any one, or be dependent on them, tell aunt 

Glegg; I must get my own bread.' (E, George 1868, PP. 454455). 

Maggie's aunt Glegg wishes Maggie to come and stay with her. But Maggie refuses and tells 

her mother to make her aunt know that she wants to be independent. She informs her mother 

she is expecting to get a job. Obviously, her determination may allow her to get some 

opportunities. 

 

2- MAGGIE’S SUCCESSES 

Thanks to Maggie's Curiosity, cleverness, rebellion, sense of justice and determination to get 

free, she has been considered by her neighbors and vice versa. She also got some freedom 

which has contributed to her happiness. 

 

2.1. Mutual Considerations in the Novel 

Riley has paid some attention to Maggie as far as the latter's imagination is concerned: 'Come, 

come and tell me something about this book; here are some Pictures-I want to know what they 

mean.' (E, George 1860, P. 12). Riley wants Maggie to give him the meanings of some 

pictures in the book entitle The history of the Devil by Daniel Dafoe. This lets suppose that he 

has some consideration for her. It can also be said that Maggie has interested herself in Riley 

as she agrees to interpret the picture of the old woman. Her interpretation has probably 

delighted the Rileys who have got interested in her. 

As George Eliot has written: 
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'Stelling's wife, in her pressing invitation, did not mention 

a longer time than a week for Maggie's stay; but Stelling, who 

took her between his knees, and asked her where she stole her dark 

eyes from, insisted that she must stay a fortnight. Tulliver was 

quite proud to leave his little wench where she would have an 

opportunity of showing her cleverness to appreciating strangers. 

So it was agreed that she should not be fetched home till the end 

of the fortnight.'    (E, George    1860, P.130). 

Maggie has been invited for a week to stay with her brother Tom at his school. But, because 

of her superior intelligence and creative imagination, the Rileys suggest that she should stay 

with them for two weeks. Their behaviors let believe clearly intimate that they have notice 

Maggie's difference. It is probably a great pride for her father Tulliver who agrees to go back 

to his house without his beloved daughter. Maggie has also been an important girl at some 

points for Stephen Guest: 

'Maggie could contradict Stephen and laugh at him, and he could 

recommend to her consideration the example of that most charming 

heroine, Miss Sophia Western, who had a great 'respect for the 

understandings of men'. Maggie could look at Stephen-which, for 

some reason or other, she always avoided when they were alone; and 

he could even ask her to play his accompaniment for him, since 

Lucy's fingers were so busy with that bazaar-work; and lecture on 

hurrying the tempo, which was certainly Maggie's weak point.' (E, 

George 1860,P.366). 

Stephen believes that Maggie is a useful girl who can help him. In fact he thinks that 

she can be her companion when his girlfriend Lucy is absent. Moreover Dr. Kenn on his side, 

has found her a job: 'He himself wanted a daily governess for his younger children and though 

he had hesitated in the first instance to offer this position to Maggie, the resolution to protect 

with the utmost force of his personal and driven away by slander, was now decisive.' (E, 

George 1860, P.460). Dr. Kenn has chosen Maggie as a governess for his young children. 

This suppose that he is confident that she can greatly help the children succeed in their 

studies. Maggie who is in search of an occupation, does not hesitate to accept the offer that 

can probably contribute to her freedom.  

2.2. Maggie’s freedom. 

When Maggie has started her job as a governess, she no longer depends on her parents who 

are now free of some obligations towards her. The following passage shows how independent 

she is after he has started working: 

'Maggie gratefully accepted an employment that gave her 

duties as well as support: her days would be filled now, and 

solitary evenings would be a welcome rest. She no longer needed 

the sacrifice her mother made in staying with her, and her mother 

was persuaded to go back to the mill.' (E, George 1860, P.460). 

The job has given Maggie some responsibility and she is no longer a child who always needs 

her parents' support. This independence can probably help to use her skills and abilities to 

achieve some profits, owing to her self-motivation. So it can be admitted that her parents have 

got some dignity, as well as Maggie herself. It is also worth mentioning that she has 
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previously been admired and accepted in the St Ogg's society where she has had some 

freedom to live without too many restrictions from other people: 

'Maggie was introduced for the first time to the young 

lady's life, and knew what it was to get up in the morning without 

any imperative reason for doing one thing more than another. This 

new sense of leisure and unchecked enjoyment amidst the soft-

breathing airs and garden-scents of advancing spring-amidst the 

new abundance of music, and lingering strolls in the sunshine, and 

the delicious dreaminess of gliding on the river-could hardly be 

without some intoxicating effect on her, after her years of 

privation; and even in the first week Maggie began to be less 

haunted by her sad memories and anticipations.' (E, George 1860, 

P. 363). 

Maggie is no longer a child everybody is interested in her. In this context, she may start 

forgetting about her sad past which means she will be content with the present situation where 

she is free to do whatever she wants when and the way she wants. Thus, it is obvious that life 

will be pleasant for her from then. 

 

2.3. Maggie: A happy girl 

George Eliot's statement through the following passage lets believe that Maggie is no longer a 

sad and miserable girl after she has been admitted to St Ogg's society: 

'Life was certainly very pleasant just now: it was becoming very pleasant 

to dress in the evening, and to feel that she was one of the beautiful 

things of this spring-time and there were admiring eyes always awaiting 

her now; she was no longer an unheeded person, liable to be child, from 

whom attention was continually claimed, and on whom no one felt 

bound to confer any.'   (E, George 1860,P.363). 

The author's speech shows that Maggie is now happy, finding herself in a new environment 

where everything is beautiful and pleasant. These living conditions are probably the ones she 

has always expected. In such a situation she may have the necessary self-motivation to say or 

do whatever she wishes. The passage below shows that she is now self-reliant which means 

she is able to do or decide things by herself rather than depending on other's people for help: 

'It was pleasant, too, when Stephane and Lucy were gone 

out riding, to sit down at the piano alone, and find that the old 

fingers between her fingers and the keys remained, and revived, 

like a sympathetic kinship not to be worn out by separation-to get 

the tunes she had heard the evening before, and repeat them again and again until she had 

found out a way of producing them so as to make them a more pregnant, passionate language 

to her.'     (E, George 1860,P.363). Maggie is enjoying a good moment. In fact she is pleased 

to be alone and to do whatever she wants. Under such circumstances she may get some new 

skills and become more and more performing in doing some activities. So, it can be admitted 

that she is happy. Consequently she will certainly be pleased at every time: 

Page 337



                                                                                                                        

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES     
29-30 October 2021 / Ankara, TURKEY  / Institute of Strategic Thinking 

  

 
 

'The mere concord of Octaves was a delight to Maggie, 

and she would often take up a book of studies rather than any 

melody, that she might taste more keenly by abstraction the more 

primitive sensation of intervals. Not that her enjoyment of music 

was of the kind that indicates a great specific talent; it was rather 

that her sensibility to the supreme excitement of music was only 

one form of that passionate sensibility which belonged to her 

whole nature, and made her faults and virtues all merge in each 

other-made her affections sometimes an impatient demand, but 

also prevented her vanity from taking the form of mere feminine 

coquetry and devise, and gave it the poetry of ambition.' (E, 

George 1860, P.364). 

Maggie probably believes that her future will be brilliant. In other words, she has become 

optimistic. But it was not easy for her to reach the current stage. 

 

3. THE OBSTACLES TO THE STRUGGLE FOR EMANCIPATION 

In the novel, George Eliot has focused on some of the problems Maggie faced. In fact, she has 

been a victim of some contemptuous behaviors a well as some frequent humiliation. 

 

3.1. Contemptuous Behaviors towards Maggie 

The author is showing Tulliver's scornful behaviors towards 

his daughter when she writes: 

'what! They mustn't say any harm o' s Tom, eh?' said 

Tulliver, looking at Maggie with a twinkling eye. Then, in a lower 

voice, turning to Riley, as though Maggie couldn't hear, 'she 

understands what one's talking about so as never was. And you 

should hear her read- straight off, as if she knew it all beforehand. 

And allays at her book! But it's bad, Tulliver added, sadly, 

checking this blamable exultation; 'a woman's no business wi' 

being so clever; it'll turn to trouble, I doubt. But, bless you!'-here 

the exultation was clearly recovering the mastery-'she'll read the 

books and understand' em better nor half the folks as are Growed 

up.' (E, George 1860, P. 12). 

According to Tulliver Maggie's being clever will lead to no good. He probably believes that 

his daughter will be a threat to her society. So, Maggie's cleverness is a problem for her. His 

conception lets suppose that in the Victorian period many parents are reluctant to send their 

daughters to school. But unfortunately, this contemptuous behavior seems to be a daily 

practice in our societies, mainly in the rural areas where some parents think it is more 

profitable to send their sons to school. The following dialogue between Maggie and her 

brother Tom equally underlines, and the latter has behaved contemptuously towards his sister: 

'Now, then, come with me into the study, Maggie,' said 

Tom, as their father drove away. ' what do you shake and toss your 

head now for, you silly?' he continued; for though her hair was 

now under a new dispensation, and was brushed smoothly behind 

her ears, she seemed still in imagination to be tossing it out of her 

eyes. 'It makes you look as if you were crazy.' 
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'Oh, I can't help it,' said Maggie, impatiently. 'don't tease 

me, Tom. Oh, what books!' she exclaimed, as she saw the book-

cases in the study.'  (E, George 1860,P.130). 

Tom is aware that Maggie is more intelligent than he is. But, unfortunately his behaviors 

point out that he does not want to show his sister that the latter 8is superior to him as far as 

the way of checking information is concerned. This hypocrisy is often noticeable in our 

families where boys tend to show their superiority to girls. In addition, Tom has shown his 

disapproving behavior towards Maggie throughout the following speech: ''oh, I know what 

you've been doing,' said Tom; 'you've been reading the English at the end. Any donkey can do 

that.'' (E, George 1860,P.132). Whereas Tom is unable to read the English words, Maggie has 

managed to do so. But instead of congratulating his sister, Tom has told her that anybody can 

do what she has just done. His desire to discourage his sister is also pointed out throughout 

the answers he gives her when she clearly formulated her desire to attend the same school as 

her elder brother. tells him she would like to go to the same school as he is doing: 

'I'm sure you couldn't do it, now,' said Tom; and I'll just 

ask Mr Stelling if you could.' 

'I don't mind,' said the little conceited minx. I'll ask him 

myself.' 

'Mr Stelling,' she said, that same evening when they were 

in the drawing-room, 'couldn't I do Euclid, and all Tom's lessons, if 

you were to teach me instead of him?' 

'No; you couldn't,' said Tom, indignantly. 'girls can't do Euclid; Can they sir?' (E, 

George 1860,PP.134-135). Discovering that Tom is not willing to help her, Maggie has taken 

the decision to ask Stelling whether she can do Euclid like Tom. But without waiting 

Stelling's answer, Tom has told her sister that girls can't. His behavior shows that he wants by 

any means to prevent his sister from learning the same lessons as him. This denotes both his 

wickedness and jealousy for his sister. Obviously, his hateful behaviors for his sister would 

not be advantageous to the family. But, unfortunately Tom is comforted in this position by 

Stelling's answer: 'They can pick up a little of everything, I daresay,' said Stelling. 'they've a 

great deal of superficial cleverness; but they couldn't go far into anything. They're quick' and 

shallow.' (E, George 1860, P. 135).Tom is surely delighted with Stelling's verdict and will 

consequently show his triumph over his sister. 

On her side, Maggie will probably be mortified because on contrary to her belief, her 

quickness is notified as a brand of inferiority. As a matter of fact, she would like to be slow as 

her brother. Later on, Tom has even told her sister about the disadvantages of being quick: 

'Ha, ha! Miss Maggie' said Tom, when they were alone; 'you see it's not such a fine thing to 

be quick. You'll never go far into anything, you know.' (E, George 1860, P. 135).One can 

guess that Maggie is oppressed by this dreadful destiny that she has no spirit for a retort. In 

addition, Maggie has also been made feel ashamed or stupid by both her father and her 

brother throughout the novel 

 

3.2. Humiliating behaviors towards Maggie. 

Maggie's father, Tulliver is not pleased with Maggie when the latter has been reading the 

book entitle The history of the Devil by Daniel Dafoe: 
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' Go, go!' said Tulliver peremptorily, beginning to feel 

rather uncomfortable at these free remarks on the personal appear-

ance of a being powerful enough to create lawyers; 'shut up the 

book, and let's hear no more o' such talk. 

It is as I thought-the child' ull learn more mischief nor good wi' the 

books. Go, go and see after your mother.' (E, George,1860, P.14). 

Tulliver who should normally be pleased with his daughter's cleverness, appeared nervous 

when the latter is reading. In such a situation, one can think that she has been saying some-

thing girls should not say. His behavior shows that there are some hindrances to the girls' 

expression at that period. So, the lack of freedom of saying or doing certain things children 

are victims of nowadays is an old dated phenomenon. Tom Tul-liver has also tended to 

disgrace Maggie: 

'Oh, bother! Never mind! Come, it's time for me to learn 

my lessons. See here! What I've got to do,' said Tom, drawing 

Maggie towards him and showing her his theorem, while she 

pushed her hair behind her ears, and prepared herself to prove her 

capability of helping him in Euclid. She began to read with full 

confidence in her face flushed with irritation. It was unavoidable-

she must confess her incompetency, and she was not fond of 

humiliation. 'It's nonsense!' she said, 'and very ugly stuff-nobody 

need want to make it out. ''Ah,     there     now,     Miss Maggie!' 

said Tom, drawing the book away, and wagging his head at her, 

you see you're not so clever as you thought you were.'  (E, George 

1860, PP.131-132). The above dialogue shows that Tom always 

wants to make Maggie know she is not as intelligent as she can 

imagine. One can say that his desire is to discourage his sister. But 

it is thinkable that his humiliating behaviors will not always favor 

his progress because Maggie may get less and less interested in 

him. Her reaction in the following dialogue underlines that she is 

conscious of disgraceful behaviors of her brother towards her: 

'Creskens genittivo,' exclaimed Tom, with a derisive laugh, for 

To4m had learned this omitted passage for his yesterday's lesson, 

and a young gentleman does not require an intimate or extensive 

acquaintance with Latin before he can feel the pitiable absurdity of 

a false quantity. 'creskens genittivo! What a little silly you are, 

Maggie!' 

'well, you needn't laugh, Tom, for you didn't remember it at all. I'm 

sure it's spelt so; how was I to know?' 'phee-e-e-h! I told you girls 

couldn't learn Latin. It's Nomen non crescens   genitivo.'   (E,   

George 1860, P. 133-134). 

Maggie has shown Tom how ignorant he is. In fact, she courageously tells her brother that as 

he does not know how to pronounce some words, he ought not to laugh at her. Her reaction 

may make Tom start respecting her. 

 

CONCLUSION 

All in all, although Maggie has gone through many obstacles such as contemptuous and 
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humiliating behaviours towards her, Maggie’s curiosity, cleverness, rebellious behaviours, 

sense of justice, determination to get freedom are some of the vivid strategies which help her 

to get some successes, her consideration by her parents, relatives and friends in the novel, her 

freedom of acts, speech and happiness. From the preceding realities, it is imperative that girls 

know they are the first and the most important actors in the struggle for their emancipation. 

Then, to reach their goal, women should be imaginative and creative as George Eliot has 

mentioned in Adam Bede: 'All passion become strength when it has an outlet from the narrow 

limits of our personal lot in the labour of our right arm, the cunning of our right hand or the 

still creative activity of our thought.' (E, George 1860, P.178). The statement also suggests 

they should be clever in order to be able to overcome some obvious obstacles as difficulties 

may even come from some of their friends as Dorothea Brooke has told Fare brother in 

Middlemarch: 'People glorify all sorts of bravery except the bravery they might show on behalf 

of their nearest neighbours.' (E, George 1860,P.791). So, to be successful in their struggle 

they should not rely on anybody, even though some people of good will might help them. 
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ÖZET 

Kitlelerin zihinlerini yönlendirme, duygu, düşünce ve davranışlarına nüfuz etme amacı 

taşıyan psikolojik savaş, tarihsel olarak oldukça eskiye dayansa da kavram olarak literatüre 

girmesi ve sistematik olarak geliştirilip, bilimsel bir zemine oturtulması İkinci Dünya 

Savaşı’yla birlikte olmuştur. Müttefik, düşman, savaş yahut barış hali fark etmeksizin her 

türlü özne ve duruma yönelik yürütülebilen psikolojik savaş; belirli bir gayeye hizmet etmek 

suretiyle birtakım ikna ve manipülasyon taktik ve stratejilerini kapsayan, fiziksel şiddet 

içermeyen etkili bir savaş türü olarak karşımıza çıkmıştır.  Bu savaşı etkili kılan özelliği ise, 

hedef alınan bireylerin çoğu zaman manipülasyona maruz kaldıklarının farkındalığına 

erişememesi ve bunun sonucu olarak da savaşın etkisine direnç oluşturamamaları yani 

psikolojik etkiye karşı koyamamalarıdır. Psikolojik Savaş; yöneldiği öznenin kırılganlıklarına, 

güvensizlik duygusuna ve arzularına odaklanır. Saldırıya karşı direnci en düşük, yani en 

hassas noktalar; bu savaş türünün yoğun olarak yürütüldüğü başlıca alanlardır. Psikolojik 

Savaş; düşmanın siyasi, iktisadi ve içtimai kırılganlıkları tespit edilerek bu alanlarda 

yürütülen operasyon ve faaliyetlerde, düşmanın savaşma ve direnç motivasyonunu yıkmak 

suretiyle yenilgiye uğratılmasında zaferin önemli bir bileşeni olabilmektedir. Bu çalışmada 

tarihsel olarak Nazi Almanya’sı başta olmak üzere, Soğuk Savaş dönemi, 11 Eylül sonrası 

Afganistan ve Irak işgalleri, İran İslam Devrimi ve hatta Covid-19 sürecinde Amerika Birleşik 

Devletleri’nin Çin’e yönelik söylemleri gibi birçok alanda karşılaştığımız bu savaş türünün 

etkisi ve önemi üzerine bir değerlendirmede bulunulacaktır. 
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Anahtar Kelimeler: Psikolojik Savaş, Propaganda, Manipülasyon, Dezenformasyon, II. 

Dünya Savaşı 

 

ABSTRACT 

Although psychological warfare, which aims to direct the minds of the masses, to penetrate 

their emotions, thoughts and behaviors, is historically quite old, it was with the Second World 

War that it entered the literature as a concept and was systematically developed and placed on 

a scientific basis. Psychological warfare that can be waged against all kinds of subjects and 

situations, regardless of ally, enemy, war or peace; It has emerged as an effective type of 

warfare that does not involve physical violence and includes some persuasion and 

manipulation tactics and strategies by serving a specific purpose. The feature that makes this 

war effective is that the targeted individuals often cannot reach the awareness that they are 

exposed to manipulation, and as a result, they cannot resist the effect of war, that is, they 

cannot resist the psychological effect. Psychological warfare; focuses on the vulnerabilities, 

feelings of insecurity and desires of the subject to which it is directed. The points with the 

lowest resistance to attack, that is, the most vulnerable; These are the main areas where this 

type of war is carried out intensively. Psychological warfare; By identifying the political, 

economic and social vulnerabilities of the enemy, it can be an important component of the 

victory in the operations and activities carried out in these areas, by destroying the enemy's 

motivation to fight and resistance. In this study, this type of war, which we have encountered 

historically in many areas such as Nazi Germany, the Cold War period, the post-September 11 

invasions in Afghanistan and Iraq, the Islamic Revolution in Iran, and even the United States' 

rhetoric towards China during the Covid-19 process. An evaluation will be made on its impact 

and importance. 

 

Keywords: psychological warfare, propaganda, manipulation, disinformation, II. World War 

 

GİRİŞ  

 

Psikolojik savaş kavram olarak İngilizceye ilk kez 1941'de Nazi kavramı olan 

Weltanschauungkreig yani ‘’dünya görüşü savaşı’’nın tercüme edilmiş bir versiyonu olarak 

literatüre girmiştir. Bu kavram; kişinin düşmanlarına karşı ideolojik bir zafer, üstünlük 
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kazanmanın bir yolu olarak propagandanın bilimsel olarak uygulanması anlamını taşımıştır. 

(Braman, 2003) Başka bir tanıma göre; şiddet içermeyen yollarla organize ikna yöntemleri 

olarak da ifade edilmiştir. (Linebarger, 1948)  

En geniş anlamıyla psikolojik savaş, devletin hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan tüm 

şiddet içermeyen faaliyetlerini kapsamaktadır. Psikolojik savaşı önemli kılan niteliklerden biri 

ise, çatışmanın her aşamasında kendini göstermesi durumudur. Savaş dönemlerinde, 

psikolojik savaşın üç ana hedef kitlesi vardır. Bunlar; ev seyircisi, düşman seyircisi ve tarafsız 

seyirci. Strateji doğrultusunda evdeki seyirciler savaşın haklılığına, düşman ordusunun 

kazanma şansının sıfır olduğuna ve düşmanın vatandaşlarının ise savaşın boşuna olduğuna 

ikna edilmesi gerekmektedir. Tarafsız izleyiciye gelecek olursak, verecekleri destek oldukça 

önemli olabileceğinden ikna sürecinin bir parçası olarak onlar da projeye dahil edilmelidir. 

Savaşın bittiği zamanlarda dahi varlığı devam eden psikolojik savaşın bu aşamadaki asli 

görevine gelecek olursak, yerel halkın işgal gücüne yönelik düşmanlığına karşı koymaktır. 

Verilecek mesaj ise, yabancı birliklerin topraklarında yalnızca geçici bir süre için bulunduğu 

ve onlara zarar vermek gibi bir niyetlerinin olmadığına inanmalarını sağlamaktır. (Schleifer, 

2014) 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

 

Psikolojik savaş, düşmanın zihnini etkilemek için her türlü silahı kullanır. Bu silahlar, 

yalnızca yol açtıkları etki bakımından psikolojiktir. Bu doğrultuda, yıkım, sabotaj, özel 

operasyonlar, gerilla savaşı, casusluk, siyasi, kültürel, ekonomik ve ırksal baskıların hepsi 

etkili silahlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Psikolojik savaş; düşmanın zihninde anlaşmazlık, 

güvensizlik, korku ve umutsuzluk yaratması bakımından oldukça etkili bir savaş türü olarak 

kabul edilmektedir. (Simpson) 

İkinci Dünya Savaşı, devletlerin psikolojik savaşı etkin bir biçimde uygulama alanı bulduğu 

bir dönem olarak karşımıza çıkmıştır. Savaş döneminde bombardıman uçaklarından atılan, 

askerlerin motivasyonunu ve hevesini kırmaya yönelik mesajlar bütününü kapsayan broşürler; 

bu yeni savaş stratejisinde çok sayıda askerin moralini ve duygularını hedef almak amacıyla 

etkili bir biçimde kullanılmıştır. Örnek vermek gerekirse, bazı broşürler evlilikte sadakatsizlik 

temasına atıfta bulunarak pek çok askerin güvensizlik duygusuna dikkat çekmiştir. Psikolojik 

savaşın belki de en büyük gücü, başarılı bir şekilde uygulandığı taktirde, beyinleri yıkanan 
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kişilerin kendilerini, onun (psikolojik savaşın) etkisine karşı savunamamalarıdır. Psikolojik 

savaş; hedef aldığı öznenin güvensizliklerine ve arzularına yönelir ve bu yönelme nihai amaca 

ulaşmanın bir aracı olarak hizmet eder. Psikolojik Savaş, iradeye nüfuz etmenin ve halkların 

eylemlerini daha yüksek stratejinin ihtiyaçlarına göre yönlendirmenin sistematik süreci olarak 

tanımlanmaktadır. Psikolojik savaş, sistem içindeki bireylere yönelik ve kişisel motivasyonlar 

yoluyla siyasi ideolojileri baltalar, insan yaşamının en kişisel özelliklerinden bilimsel bir 

şekilde faydalanarak düşmanı / hedefi istikrarsızlaştırmaya odaklanır. Korku, nefret, aldatma, 

acı, aşağılanma ve yalnızlık gibi insan doğasının en kötü ve en savunmasız parçaları olarak 

kabul edilen bu yıkıcı duygular düşman, direnişine devam edemeyecek kadar moralman 

çökertilene kadar sistematik olarak hedef alınır. 

İkinci Dünya Savaşı bu modern savaş türünün (psikolojik savaş) oluşumunu beraberinde 

getirmiştir. Bundan böyle savaş; üstün silahların ve geleneksel silahlı birliklerin sert bir 

biçimde uygulandığı bir mücadele alanı olmaktan çıkmış hem halkların hem de askerlerin 

zihinlerinin dahil edildiği bir düello sahası haline gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı boyunca 

devletler, vatandaşlarının psikolojik manipülasyonunu amaçlayan yoğun propaganda 

kullanımına odaklanmışlardır.  

Savaşın ilk aşamalarında Hitler'den önemli ders alan İngiltere, propaganda faaliyetlerini geniş 

çapta büyüterek stratejik bir hamle yapmıştır. Enformasyon Bakanlığı'nın kurulmasıyla 

başlayan bu süreçte Britanya; insan zihninin psikolojik zayıflıklarını dikkatli bir biçimde 

inceleyerek ‘’psikolojik savaşı’’ bir bilime dönüştürmüştür. Psikolojik savaşın artan öneminin 

ardından İngiliz yönetimi, Nazi Almanyası'na yönelik psikolojik "karşı saldırı"nın birçok 

yönünden sorumlu olan MOI'nin çeşitli alt birimlerini oluşturmuş ve beraberinde Siyasi Savaş 

Yöneticisi’nin (PWE) yeni psikolojik silahların üretimini araştırmak ve incelemek amacıyla 

birtakım İngiliz psikologları işe alması süreci başlamıştır. 

Bu süreçte Hitler gayet açık bir şekilde psikologları savaş sürecine dahil ederken İngilizler, 

psikolojik strateji ve teknikleri kullandıklarını kabul etmeye pek de hevesli olmamışlar ve 

savaş boyunca "psikolojik savaş" terimini kullanmaktan kesinlikle kaçınmışlardır. Bu kavram 

yerine "siyasi savaş" demeyi tercih etmişler ve istihdam ettikleri psikologlar hakkında da 

oldukça ketum davranmışlardır. 

Psikolojik savaş teknikleri, bireylerin ve toplumların en savunmasız ve kırılgan noktalarını 

tespit etmek için psikolojik açıdan güçlü ve zayıf yönlerinin analizini içerir. Bu hususta iki 
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temel soru ortaya çıkmaktadır: Bireysel korkular nasıl manipüle edilebilir? Savaşın stresleri 

sistematik olarak nasıl artırılabilir? 

Savaşın bireyler üzerindeki psikolojik etkisini inceleyen Savaş Psikiyatrisine göre; bireysel 

hayatta kalmanın beş düşmanı: ağrı, soğuk, açlık/susuzluk, tükenmişlik hissi ve can 

sıkıntısı/yalnızlık olarak ifade edilmiştir. Bu faktörlere odaklanan psikolojik savaş, ölümden 

ziyade acıya odaklanmaya çalışır. Savaşta durumunda tipik psikolojik tepki modeli ise 

şunlardır: 

 endişeli coşku 

 istifa: kronik olarak depresif durum 

 endişeli endişe: en savunmasız psikolojik durum  

 

Aşağıdakilerle karakterize edilir: 

 yalnızlıktan bunalmış 

 iştah kaybı 

 suç 

 grup kimliğinin azaltılması 

 fiziksel ve duygusal yatırımın geri çekilmesi 

 savaşmayı reddetmek 

 kaçmak 

 

Psikolog Robert Watson; psikolojik savaşta ortaya çıkan yeni bilimsel kavramların "askeri 

durumun ihtiyaçlarından ziyade bilim insanlarının gelişmiş / verimli beynine borçlu 

olduğunu" ifade etmiştir.  (Stanford, 2021) 

 

Psikolojik savaşın stratejik amaçları; düşmanın politik, iktisadi, içtimai ve moral motivasyon 

bakımından kırılganlığını istismar etmek suretiyle onun savaş gücünü zayıflatmak, ele 

geçirilen / kurtarılan bölgeleri teşkilatlandırıp kontrol ve koordinasyonunu desteklemek, 

düşmanı yenilgiye uğratmak amacıyla, birçok duygu ve davranış biçimlerini hedef alarak 

direniş ve savaş gücünü yıkmak, moral ve motivasyonunu  zedeleyerek manevi çöküntüye 

uğratmak ve korku duygusu tetiklemek suretiyle cesaretini yıkmaktır.  

Psikolojik savaşın taktik amaçlarına gelecek olursak; toplumdaki itaat hissini güçlendirmek, 

dünya kamuoyunu kendi lehine yönlendirmek, yönetilenler ile yönetenler arasındaki ilişkiyi 
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sarsmak, komutanların yanlış yönlendirilmesini sağlamak ve kültürel değişimi tetiklemektir. 

(Tarhan, 2002) 

Elde edilen bulgular psikolojik savaş projelerinin ABD’nin kitle iletişim faaliyetlerinde 

önemli bir yer tuttuğunu ve hatta zaman zaman odak noktasının merkezi haline geldiğini 

göstermektedir. Geleneksel savaşın dehşet verici yıkımı ve maliyeti göz önüne alındığında, 

etkili ikna ve propaganda yöntemleri rasyonel bir alternatif olarak görülmeye başlanmıştır. Bu 

doğrultuda ABD güvenlik kurumları, propaganda ve psikolojik savaş tekniklerini ABD 

hükümetinin nüfuzunu, ABD askerleri tarafından direkt olarak kontrol edilebilen bölgelerin 

çok daha ilerisine üstelik çok daha az maliyetle genişletmenin bir aracı olarak benimsemiştir. 

Örnek vermek gerekirse, ABD psikolojik operasyonları doğrultusunda CIA'in Doğu 

Avrupa'ya yayın yapan radyosu, Jeane Kirkpatrick'in ifade ettiği gibi, "ABD dış politikasının 

en ucuz, en güvenli ve en etkili araçlarından biri" haline gelmiştir. 

Psikolojik savaşın iletişim araştırmalarının evrimindeki rolü, 1940'ların ve 1950'lerin siyasi 

gelişmeleri bağlamında incelenmelidir. Bu dönemde ABD psikolojik operasyonlarının birincil 

amacı, kaynak zengini gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluk, bağımlılık ve gibi sorunlara 

çözüm arayan radikal hareketlerin girişimlerini ve hırslarını boşa çıkarmak olmuştur. 

Carnegie Corporation ve Ford Foundation gibi dönemin büyük ölçekli iletişim araştırma 

fonlarının başlıca tedarikçileri olan bu büyük vakıflar, genellikle hükümet propagandası ve 

istihbarat programları ile yakın koordinasyon içinde faaliyet göstermişlerdir. 

ABD askeri ve istihbarat örgütleri, İkinci Dünya Savaşı sırasında, savaş cephesi propagandası, 

dost kuvvetlerin ideolojik eğitimi ve iç cephede moral ve disiplinin sağlanması da dahil olmak 

üzere psikolojik savaşın etki alanlarını daha geniş bir uygulama yelpazesini kapsayacak 

şekilde genişletmiştir.  

Psikolojik savaşın yoğun olarak yürütüldüğü ve Soğuk Savaş döneminde göz ardı edilen CIA 

ve MI6’nın komünist Arnavutluk’ta ortaklaşa yürüttüğü Amerikalılar tarafından 'BGFIEND' 

ve İngilizler tarafından ise 'Valuable' kod adıyla anılan 1949 tarihli operasyon, psikolojik 

savaşın tarihsel bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Arnavut test vakası, Anglo-Amerikan 

istihbaratı için yeni şekillenmeye başlayan Soğuk Savaş atmosferinde psikolojik savaş 

rekabetine yönelik kayda değer bir deneyim sunması bakımından önem arz etmektedir.  

Bu psikolojik savaş örneği, öncelikli olarak anti-komünist propagandayı kapsamıştır. 

Dönemin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanı Harry Truman, Aralık 1947'de, 

Marshall Planı'nın uygulanmasından önce Batı Avrupa'yı desteklemek amacıyla, barış zamanı 
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psikolojik savaş icra etmeye yönelik ‘çok gizli’ NSC 4-A yönergesini onaylamış ardından da 

CIA içinde gizli psikolojik ve paramiliter savaşı yürütmek amacıyla Politika Koordinasyon 

Ofisi (OPC/CIA) adlı uzman bir siyasi savaş teşkilatının kurulmasını sağlamıştır. Bu 

doğrultuda Batı Avrupa 1949’ların ortalarında, Marshall Planı yardımlarıyla çok daha 

güvenli- ılımlı bir hale getirilmiştir. Propaganda aracı olarak radyo; batılı yetkililer tarafından 

Sovyet bloğundaki 'köleleştirilmiş' dinleyicilere propagandayı doğrudan iletmek için kilit bir 

araç olarak görülmüştür. Basılı kampanya ise, Batı'nın Arnavutluk'taki psikolojik savaş 

programının bir diğer temel bileşenini oluşturmuştur. CIA'in tek taraflı radyo operasyonunun 

aksine, basılı kampanyalar Anglo-Amerikan iş birliğinin bir çabası olarak tezahür etmiştir. 

(Long, 2020) 

 

Psikolojik savaşın bir diğer önemli örneğini ise; 11 Eylül saldırılarında görmekteyiz.  

Saldırıların ardından ABD’nin Afganistan ve Irak’ı işgali çerçevesinde Amerikan halkına ve 

dünya kamuoyuna haklılığını kabul ettirmeye yönelik girişimlerinde psikolojik savaş 

yöntemleri öne çıkmıştır. El Kaide terör örgünün Afganistan’dan finanse edildiği ve Irak’ta 

ise kitle imha silahlarının varlığına yönelik söylemler Amerikan halkının algısını 

şekillendirmiş ve bunun yanı sıra kanaat önderleri ve küresel örgütler de bu söyleme destek 

vererek süreci güçlendirmişlerdir. Bir diğer örnekte ise, Birinci Dünya Savaşı’nda tek taraflı 

Ermeni raporlarına dayanan ve İngiliz propaganda bakanlığı tarafından yürütülen faaliyetler 

ile Osmanlı İmparatorluğu, itilaf devletlerinin gözünde ‘cani’ devlet olarak lanse ettirilmiştir. 

(Karaağaç, 2018) 

Psikolojik savaş; dost düşman fark etmeksizin kitleleri etkileme hedefi güden, ulusal gaye ve 

çıkarları destekleme suretiyle duygu ve davranışları etkileyen, siyasal, ekonomik, askeri ve 

ideolojik birtakım faaliyetlerin propaganda ve diğer araçlarla desteklenmesidir. Psikolojik 

savaşın başlıca silahı; propaganda, eğitim ve provokasyondur. Cephanesi ise söz, yazı, resim, 

broşür veya e-posta gibi araçlardır. Bu savaş türünün nihai amacı ise, toplumları, kitlelerin 

zihinlerine ikna etmek ve bir amaç doğrultusunda yönlendirmek/değiştirmektedir. Bununla 

birlikte psikolojik savaşın beş ana taktik hedefi vardır. Toplumda itaat duygusunu arttırmak, 

uluslararası kamuoyunu manipüle etmek, halkla yönetimin arasını açmak, liderleri yanlış 

yönlendirmek ve kültürel değişime zemin hazırlamaktır. Soğuk Savaş döneminde psikolojik 

savaş yöntemlerini en etkili kullanan devletlerden biri olan Sovyetler Birliği’nin hem kendi 

toplumunu hem de diğer ülkelerin toplumlarını etkilemek amacıyla her biri kendi alanlarında 
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yetişmiş beş yüz bin kişiyi psikolojik harek t kadrolarında görevlendirdiği bilinmektedir. 

Bunlara ek olarak uzun süreli bir çatışma ortamı yaşanan belirsizlik durumu kuvvetlendirir ve 

modern haber medyası bu belirsizlikleri evlere taşıyarak mevcut vaziyetin kitlelerce 

tartışılmasına olanak tanır ve bu durum belirsizleri daha da perçinler ve çözümü daha komlike 

bir h le getirmiş olur. Sonuç olarak; medya aracılığıyla sağlanan manipülasyon, düşük 

yoğunluklu askeri çatışmaların kritik bir bileşeni, hayati rol oynayan önemli bir aktörü olarak 

karşımıza çıkar. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Irak’ı işgali sürecinde dikkat çeken; 

‘’direnmeyin’’, ‘’teslim olun’’ temalı radyo yayınlarının yanı sıra beş yüzden fazla medya 

mensubunun ABD kara, hava ve deniz kuvvetlerine yerleştirilmiş olması medya aracılığıyla 

yürütülen psikolojik savaşın askeri harekatlardaki önemini gözler önüne seren bir gelişme 

olmuştur.  

Dönemin ABD başkanı Harry Truman tarafından 20 Haziran 1950’de Psikolojik Strateji 

Kurulu’nu oluşturuldu ardından 1952 yılında gelindiğinde ise Kuzey Carolina-Fort Bragg’da 

Psikolojik Savaş merkezi kurulmuştur. Bunula birlikte Kore Savaşı esnasında ABD’nin 

psikolojik harp yetenekleri fazlasıyla gelişti ve savaşın en yoğun döneminde yaklaşık iki yüz 

milyon broşür üretilmiştir. Verilen mesajlar ise; Kuzey Korelilerin savaşı kazanamayacağı, 

bununla baş etmelerinin mümkün olmadığı üzerineydi. Ayrıca Moolah operasyonu ile uçağını 

ilk bozacak olan Kuzey Koreli MİG pilotlarına 100.000 dolar, sonraki pilotlara ise 50.000 

dolar verileceği haberleri broşürlerle havadan bölgeye atılmıştır. Hiçbir pilot para amacıyla 

gelmemiş olmasına rağmen broşürler amacına ulaşmış, Kuzey Koreliler sekiz gün boyunca 

MİG’leri yerde tutmak zorunda kalmıştır. Sonuç olarak tüm bu gelişmeler savaşın seyrine etki 

eden önemli faktörler olarak kabul edilmiştir. (Karabulut, 2017) Bu hususta bilinen ilk ve en 

önemli psikolojik harp örneği ise; Haşhaşi tarikatının kurucusu Hasan Sabbah’tır. Tarikata 

giren kişiler haşhaşın etkin maddesi eroinin de yardımıyla keyif duygusuna ve cennet inancına 

şartlandırılmış, Sabbah'a itaat ettikleri taktirde hep böyle mutluluk ve keyif içinde 

yaşayacaklarına dair vaatlere inandırılmışlardır. Ve bu inanç; intihar saldırılarında onların en 

önemli motivasyonu / itici gücü olmuştur. (Tarhan, Psikolojik Savaş, 2002) 

Psikolojik savaşın en çarpıcı örneklerini sergileyen soğuk savaş döneminde ise 1978’den 

Sovyetler Birliği’nin yıkıldığı 1991 yılına kadar gösterimde kalan ABD yapımı Dallas dizisi 

oldukça dikkat çekicidir. Sıradan bir televizyon programı olmanın ötesinde olan bu dizi 

dönemin uluslararası atmosferine nüfuz eden önemli bir yumuşak güç unsuru olarak kabul 

edilmiştir. Lüks yaşam, gösteriş ve şatafata dikkat çekmesi bakımından sosyalist dünyaya 
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karşı liberal değerleri yaymanın en sessiz araçlarından biri olmuştur. (Gillespie & Welch, 

2008) Öyle ki Rus lider Mihail Gorbaçov da Sovyetler Birliği'nde komünizmin çöküşünün 

arkasındaki ana nedenlerden birinin 'Dallas' adlı TV şovunun etkisi olduğunu ifade etmiştir. 

Daily Mail'in haberine göre, Gorbaçov Eurythmics'in kurucu ortağı olan Dave Stewart'a 

1980'lerin Soğuk Savaş'ı sona erdirmede Dallas’ın "her şeyden daha fazla etkisi" olduğunu 

söylemiştir. (Dey, 2020) Sonuç olarak Dallas; Doğu Avrupa’daki sosyalist rejimlerin 

çöküşünde ve kapitalist ekonomiye eklemlenme sürecinde oldukça etkin bir rol oynayan 

yumuşak güç unsuru olarak dikkat çekmiştir. 

Son olarak, Covid-19 salgını sürecinde dönemin ABD başkanı Donald Trump’ın Corona virüs 

veya Covid-19 söylemlerini reddederek tüm tepkilere rağmen Çin virüsü ifadesini kullanması 

da Çin’in uluslararası arenadaki itibarını hedef alan önemli bir psikolojik savaş hamlesi olarak 

değerlendirmek mümkündür.  Yapılan araştırmalarda Başkan Trump'ın "Çin virüsü" 

hakkında tweet atmasından kısa bir süre sonra, Asya karşıtı hashtaglerde Coronavirüs ile 

ilgili tweetlerin sayısında hızla artış olduğu tespit edilmiştir.  (Kurtzman, 2021) 

 

SONUÇ 

 

İkinci Dünya Savaşı, psikolojik savaşın bilimsel bir perspektifle ele alınmaya başlandığı bir 

dönem olmuştur. Böylelikle savaş sadece üstün silahların ve geleneksel askeri birliklerin 

mücadele sahası olmaktan çıkmış, insan zihninin de dahil edildiği bir düello sahası haline 

gelmiştir. Bu dönemde bilimsel olarak ele alınan, sistematik olarak geliştirilip son derece 

etkin bir şekilde icra edilmeye başlanan psikolojik savaş, zaman içerisinde hem uluslararası 

sistemin dinamiklerine hem de teknolojik gelişmelere bağlı olarak bir dizi değişim ve 

dönüşüme uğramış, farklı yöntem ve araçlarla daha da koordineli ve efektif bir şekilde 

uygulanmaya başlanmıştır. Etkili bir şekilde yürütüldüğü taktirde savaş ve çatışmaların 

seyrine etki etmesi bakımından amaca ulaşmada oldukça kritik bir rol oynayan bu savaş türü; 

sert güç unsurlarının ulaşamadığı birçok alanda varlığını göstermesi nedeniyle gelecekte de 

hayati önemini korumaya devam edecektir. 
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ÖZET 

Geçmişten yaşadığımız güne değin insanlar yol aldıkları zaman silsilesi içinde çatışma ve 

uzlaşı ekseninde yenidünya düzenleri kurmuşlardır. Ne yazık ki yaşanan her çatışmanın insan 

hayatını derinden etkileyen acı yansımaları olmuştur. Savaşların insanlarda oluşturduğu derin 

sarsıntılar psikolojik ve sosyolojik olarak ele alındığında bundan en çok etkilenen kesimin hiç 

şüphesiz kadınlar ve çocuklar olduğunu söyleyebiliriz. Barınma, beslenme, sağlık, eğitim, 

işsizlik savaş mağduru herkesin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Savaş ortasında 

sağ kalacak kadar şanslı olanlar, şiddet ortamının yarattığı korku ve devamlılık halinin yeni 

problemleri ile yüzleşerek hayatlarına devam ederler. Paylaşılamayan toprak, maden vs. 

herhangi bir şeyin insan hayatından üstün tutulduğu küresel dünyada, ulusların çıkarları esas 

alınırken yaşanılan trajedinin doğal bir sonucu olan göç ve iltica yine ulusların sarsılmasında 

birinci sırada yer almaktadır. Başka bir deyişle anlatmak gerekirse; ekonomik hedefler uğruna 

verilen uğraşlar sonucu çıkarılan savaşlar,  ekonomik sıkıntılara dönüşmekte ve yaşanılan bu 

süreç kendini tekrar etmektedir. Nüfusun büyük kitleler halinde yer değiştirmesi güç 

dengelerini derinden etkilerken, uluslararası hukukun uygulanamadığı ortamlar doğurmuş ve 

dünya basınında sarsıcı bir şekilde eleştirilmiştir. Farklı kültürlere sahip toplulukların birbirini 

kabullenme süreçleri içinde kendisi gibi olmayanı ötekileştirme eylemi ise tüm yaşanan ve 

gelişen olguların doğal sonuçları arasında kendini göstermektedir. Savaşı araç haline getiren 

zihinlerin ardı sıra sürüklediği tüm bu olaylar örgüsünü Suriye iç savaşı ve Afganistan savaşı 

sonrası insanların vatanlarını yaşama tutunmak uğruna terk ederek bir belirsizliğe doğru göç 

etmektedirler. Bu çalışmada, yeni hayatlarında sosyal ve kültürel açılardan yaşadıkları 

problemler ile bu problemlerin uluslararası sistemde artan sorunsalı olarak devletlerin içerde 
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ve dışarda yaşadığı gerilimlere ve tehditlere dönüşmesi karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, İltica, Suriye, Afganistan 

 

ABSTRACT 

From the past to the present, people have established new world orders on the axis of conflict 

and reconciliation within the sequence of their progress. Unfortunately, every conflict has had 

painful reflections that deeply affect human life. Considering the deep shocks caused by wars 

on people psychologically and sociologically, we can say that the most affected people are 

undoubtedly women and children. Housing, nutrition, health, education, unemployment are 

among the most important problems of everyone who is a victim of war. Those who are lucky 

enough to survive in the middle of the war continue their lives by facing the new problems of 

the fear and continuity created by the environment of violence. Unshared land, mine, etc. In 

the globalized world where anything is prioritized over human life, while the interests of 

nations are taken as a basis, immigration and asylum, which is a natural result of the tragedy, 

is again in the first place in the shock of nations. To put it in other words; Wars waged as a 

result of efforts for economic goals turn into economic troubles and this process repeats itself. 

While the displacement of the population in large masses deeply affected the balance of 

power, it created environments where international law could not be applied and was 

criticized in the world press in a shocking way. In the process of accepting each other of 

communities with different cultures, the act of marginalizing those who are not like 

themselves is among the natural consequences of all lived and developing phenomena. After 

the Syrian civil war and the Afghan war, people leave their homeland for the sake of clinging 

to life and migrate towards uncertainty, all this plot of events that the minds that turn the war 

into a tool dragged behind. In this study, the problems they face in their new lives in terms of 

social and cultural aspects and the transformation of these problems into tensions and threats 

that the states experience inside and outside as an increasing problem in the international 

system will be evaluated comparatively. 

Keywords: Migration, Asylum, Syria, Afghanistan, War 

 

GİRİŞ 

İnsanlığın tarih boyunca yaşadığı çeşitli sorunlar onları yeni çözüm yolları aramaya sevk 

etmiştir. Bu çözümlerden biri ise muhakkak istenilmese de son çıkış olarak görülen göçtür. 

Yaşanılan bölgede iklim ve ekonomik sorunların yanı sıra olası çatışmalarda toplulukları bu 

yolu seçmek zorunda bırakmıştır.  

Özellikle savaş içinde veya savaş sonrası dengelerin değişmesi neticesinde güvenliğini 

tehlikede hisseden toplumların hayatta kalması için göç elzemdir. Bu bağlamda yaşanan 

göçlerin insanların hayatına, toplumsal sorunlara ve uluslararası bir bilinmezler denklemine 

nasıl dönüştüğünü Suriye ve Afganistan iç savaşları örnekleri yer yer karşılaştırılarak bilimsel 
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makaleler, uluslararası yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen sayısal verilerin de ışığında 

açıklanmaya çalışılması amaçlanmaktadır. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

 

  Suriye İç Savaşı ve Göç Hareketi 

 

Arap Baharının etkisiyle “demokratikleşme” söylemleri ile eylemlere girişen Suriye halkı bu 

durumu öne sürerek mevcut iktidar olan Baas Partisi ve Beşar Esad‟ın görevden el çekmesi 

talebinde bulunmuş, istedikleri yerine getirilmeyince protesto yolunu tercih etmişlerdi. 

Talepleri karşılamayan yönetim tarafından yapılan protestoların sert şekilde ve kanlı olarak 

bastırılması üzerine, 2011 yılının Mart ayına gelindiğinde ülke bir iç savaşa sürüklenmiştir 

(Topal, 2015). Nisan ayına gelindiğinde iplerin tamamen koptuğu bu gerilim hattında ülkede 

iç savaş kaçınılmaz olmuştur. 2010 yılında Suriye nüfusu 21,5 milyon iken çıkan 

çatışmalardan sonra nüfus yarıya düşmüştür (Ağır & Sezik, 2015). Bunun nedeni can 

kaybının artması ve savaşın son bulmaması sebebi ile Suriye halkının göç etmeye 

başlamasıdır. Bölge halkının farklı ülkelere göç etmesi sonucu çeşitli prosedürlerle gittikleri 

yerlerde toplumsal entegre sağlanmaya çalışılmıştır. Örneğin; Türkiye‟de kamp içi ve kamp 

dışı bölgede yaşayan göçmenler için camiler, alışveriş alanları yaptırılırken, Arapça eğitim 

imkânı da sağlanmıştır. Bölgedeki görevli memurlar olası şikâyetleri dinlemektedirler. Fakat 

özellikle mülteciler, haremlik selamlık tarzı yaşam alanlarına dönmek istedikleri için kamp 

dışına yani kente yönelmeye çalışmaktadır. İnsan yoğunluğu nedeniyle beslenme büyük 

sorunlardan bir tanesi iken sıcak su bulamama kişisel bakım açısından da zorluklara neden 

olmaktadır. Bir başka iltica ülkesi olan Almanya‟da ise geçici barınma merkezlerine 

yerleştirilen göçmenler, zamanla eyalet ve şehirlere yerleştirilerek oturma izni almaktadırlar. 

Ücretsiz dil eğitiminden sonra ise örgün eğitim sistemine dâhil edilmektedirler. Almanya‟da 

kendilerine yardım sağlansa da konut kira ücretleri yüksek olduğu için ve ayrımcılık problemi 

sorun yaşamalarına sebep olmaktadır (Vardarlı, Khatıb, Uygur, & Gönültaş, 2019).   

Alınan bu önlemlerin, mültecilerin şikâyetleri doğrultusunda yeterli olmadığı sonucuna 

varılmaktadır. Örneğin; Kamp içindeki çocukların eğitimleri sağlanırken, kamp dışındaki 

çocukların yalnızca 3/4‟ü eğitimini sürdürememektedir. (Akpınar, 2017) Tüm veriler göz 

önüne alındığında Suriye‟den gelen ve iltica talebinde bulunan herkese eşit şekilde yardımlar 

sağlanamaması ateş hattından çıkmayı başarmış fakat yoksulluk ve eğitimsizliğe karşı 

mücadeleye devam eden insanların sayıca az olmadığını göstermektedir.  

 

Afganistan Savaşı ve Göç Hareketi 

 

Başka bir çatışma hattı olarak Afganistan savaşı dünya gündemini meşgul etmektedir. 

Stratejik olarak önem arz eden bu coğrafya, İslâmiyet öncesi devir ve sonrasında kıymetli 
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kaynaklara da sahip olduğu için dış devletlerin hâkimiyet kurmaya çalıştığı bir bölge 

olmuştur. Afgan halkı zamanla farklı etnik bir ayrışma içine girmiştir. Bu etnik grupların bir 

araya gelmesi ile Afganistan,  milli bir devlet yoluna girdiyse de Sovyetlerin 1979 Aralık 

ayında yapmış olduğu işgal ile birlikte komşusu Pakistan‟a 2,5 milyon Afgan halkı göç etmek 

zorunda kalmıştır (Obayd, 2020). Sovyet yönetimle Afgan mücahitlerinin birbiri ile 

mücadelesi Afgan halkını göç etmeye yönlendirmişken bu çatışma ortamı Sovyetlerin 1989 

tarihinde çekilmesine kadar sürmüştür. Pakistan‟a göç eden Afgan asıllı halkın direniş için 

oluşturduğu Taliban örgütü ise radikal İslâmcı tutumlarıyla sonraki oluşan çatışmaların 

temelini oluşturmaktadır. 11 Eylül 2001 tarihine gelindiğinde Washington D.C. ve New York 

saldırıları öne sürülerek, ABD‟nin Taliban yönetimindeki Afganistan‟ı işgali bölgede yeni 

yıkıcı bir çatışmayı beraberinde getirmiştir (Kavas, 2001). Taliban ile sürekli çatışan ve son 

demlerde diplomasi ilişkiler ile temas kurarak uzun görüşmelerden sonra Doha Antlaşması 

imzalayan ABD, 1 Mayıs 2021‟e kadar çekileceğini belirttiyse de bu süreç sekteye uğramıştır 

(Tavukcu, 2021). 

 Dünya kamuoyunda yankı uyandıran çekilme kararı bir başka göç dalgasının sessiz habercisi 

olmuştu. Alınan karar neticesinde gecikmeli olarak çekilme hareketi başlamıştır. 15 Ağustos 

2021 tarihinde ABD ordusunu tahliye etmeye devam ederken Kabil‟e tekrar giren ve 

çatışmasız bir şekilde yönetime el koyan Taliban, Afgan halkına sert davranmayacağını dünya 

kamuoyuna duyurmuştur. Taliban yönetimine karşı olan bir kısım Afgan halkı göç etmek için 

sınır kapılarına yönlenirken, yeni bir devlet oluşumuna destek veren kesim ülke sınırları 

içinde kalmıştır. Yaşadığı uzun çatışma dönemlerinden ötürü en çok göç eden milletler 

arasında Afgan halkı gelmektedir. Öncelikli olarak Afgan halkı, Pakistan ve İran bölgelerine 

göçü tercih ederken, göçlerin devamlılığı karşısında bu ülkeler bazı önlemlere başvurdukları 

ve sert davrandıkları için zamanla daha iyi şartlarda yaşamak adına Türkiye ve Avrupa‟ya 

yönelmişlerdir. Türkiye‟yi Avrupa‟ya giden bir yol olarak görmek ise düzensiz göçleri 

tetiklemiştir. Örneğin; 2010 senesinde 700.000 düzensiz göç eden kişi yakalanmış ve Avrupa 

ülkeleri için Türkiye‟yi geçmeyi hedefleyenlerinde içinde bulunduğu çeşitli uyruklara mensup 

göçmenlerin 59.000‟i Afgan uyruklu olarak tespit edilmiştir (Geyik Yıldırım, 2018). 

 

Uluslararası İki Kritik Tehdit Suriye ve Afganistan Savaşlarının Ortak Yankıları 

 

Suriye ve Afganistan‟ın benzer yönleri düşünülecek olursa doğal kaynakları ve bulundukları 

konum itibari ile diğer ülkelerin dikkatini celp etmeyi başarmışlardır. Kaderlerini tayin 

etmeye çalışan devletler ise dünyada süper güç olmaya çalışan ve birbiri ile de süre gelen 

rekabet içinde olan ABD ve Rusya‟dır. Bu topraklarda ki bozulan halk yapısını gerek dini 

gerekse etnik ayrışmalar neticesinde yaşanan iç çatışmaları fırsat bilerek barış tayin etmek 

adına girdikleri topraklardan fayda sağlamaya çalışmış, üstelik gereken huzuru bu topraklara 

getirememişlerdir. Suriye ve Afganistan iç çatışmaları bir kenara bırakıp birlik sağlayamadığı 
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sürece de gelişime kapalı, çatışmalarla halkını yıpratan süreçlerden kurtulamayacağı 

yadsınamaz bir gerçektir.  

Yaşanan savaşlar neticesinde ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanların gittikleri yerde 

de hayatta kalma çabaları çoğu zaman başarısız olmuş, göç hayatlarının bir parçası haline 

gelmiştir. Bu göç sorunu ise beraberinde ulusların güvenlik sorunu meselesini ve insan 

tacirlerinin sayılarının artması neticesinde başka bir insanlık suçunun yaşanmasını çoğu 

zaman kaçınılmaz kılmıştır. Aşağıdaki tablo üzerinde göçlerin boyutunu 2014-2021 arasında 

hangi safhaları geçirdiğini gözlemlemek mümkün olacaktır.  

 

Yıllara Göre  Yakalanan  Düzensiz Göçmenlerin Uyruk Dağılımı 

 UYRUK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 23.09.2021 

AFGANİSTAN  12.248 35.921 31.360 45.259 100.841 201.437 50.161 44.565 

SURİYE 24.984 73.422 69.755 50.217 34.053 55.236 17.562 15.429 

 Kaynak: ( T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2021) 

 

Afganistan ve Suriye göçleri tablodan yola çıkarak değerlendirilecek olursa;  2014 yılında 

12.248 Afgan göçmen Türkiye‟ye giriş yapmış ve her yıl artarak devam etmiştir. 2019 yılına 

gelindiğinde 201.437 göçmen sayısına ulaşmıştır. 2014 yılında yapılan seçimlerde ABD 

hükümeti Afgan halkının barış ve güven içinde yaşayacağını belirtmişse de Taliban‟ın 

saldırılarını sertleştirmesi ülke içindeki güvenliği tehdit etmiş ve taraflar arasındaki bu 

çatışmayı takip eden yıllarda göçün artmasına neden olmuştur. Afganistan işgal edildikten 

sonra ABD‟nin ve Taliban‟ın işlediği savaş suçları neticesinde yaklaşık olarak 60 bin sivilin 

ölümü ile sonuçlanmıştır. 2019 tarihinde göç oranının tablodaki artışını o yılda Taliban 

destekli 43 intihar saldırısı ile sivil halka verdiği zarar ve oluşan kaos ortamından kaynaklı 

olabileceği ihtimali yüksektir (Güneş, 2021).   

Suriye göçmen sayısı 2014 yılında 24.984 diğer yılda artış gösterip 2016 itibari ile düşüşe 

geçmiş, 2019 yılına gelindiğinde ise tekrar 55.236 göçmen sayısı ile artış göstermiştir. 

Göçmen tablosundaki bu dalgalanmaların Avrupa‟da daha iyi koşullarla yaşamak isteyen 

göçmenlerin güvenliklerini tehdit eden yollara başvurarak sınırı geçmeye çalışması olabilir. 

2020-2021 arasında Türkiye‟nin aldığı göç miktarının oranında bir düşüş gözlemlemekteyiz. 

Türkiye tarafından Avrupa sınır kapılarının açılması sonucu göçmenlerin büyük 

çoğunluğunun Avrupa ülkelerine yönlendiğini söylemek mümkün. Afgan mültecilerin sınır 

komşuları İran ve Pakistan‟a göç ettikleri de bilinmektedir. 10 Ağustos 2021 tarihi öncesinde 

200 Afgan mülteci İran‟a kaçarak sığınmışken, yılın başından bu yana çatışmalar nedeni ile 

400.000 Afgan ülke içinde yerinden edilmiştir (UNHCR, 2021).  

Yapılan araştırmalar doğrultusunda; 3.574.800 Suriyeli mülteci geçici koruma talep 

ederken,116.400 Afgan mülteci ise uluslararası koruma talep etmiştir. Dolayısıyla Suriyeli 

mülteciler belki Suriye‟de bir barış ortamı sağlandığı takdirde ülkelerine geri dönmeyi 

planlıyor belki de Türkiye‟den farklı yol ve güzergâhları deneyerek Avrupa ülkelerinde kalıcı 
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iltica ile hayat standartları yüksek ortamlar hedefliyorlardır.  Afgan mülteciler ise ülkelerinde 

kalıcı bir barış ortamının olmayacağına inandıkları için göç etmiş oldukları ülkede kalıcı 

olmayı planlamış olabilme ihtimali yüksektir (UNHCR, 2020).  

2017 yılında BM Mülteci Örgütü‟nün yayınlamış olduğu rapor incelendiğinde, savaşlar 

nedeniyle göç eden insanların acıları ve yapılan insanlık dışı muameleler gözler önüne 

serilmektedir. Rapora göre; daha iyi koşullarda hayata tutunmaya çalışan göçmenlerin Libya 

üzerinden İtalya‟ya geçiş oranlarının düştüğü fakat Türkiye, Cezayir, Tunus üzerinden rota 

değişiklikleri ile İtalya‟ya geçişin devam ettiği öte yandan bazı göçmen gruplarının ise 

Karadeniz üzerinden Romanya‟ya geçiş yaptığı aktarılmıştır. Yunanistan‟a deniz yoluyla %80 

Suriye uyruklu göçmen geçerken, içlerinde Irak, Afgan uyruklu insanlarında olduğu 

belirtilmektedir. Deniz yoluyla yeni bir hayata ulaşmak isteyen insanların 2017 yılı sonu 

itibari ile 3000‟i hayatını kaybederken, karada 57 kişinin ölümü raporlara yansımıştır. Genç 

kızların da içinde bulunduğu 15.200 çocuk insan tacirlerinin elinde Avrupa‟ya geçerek daha 

zor koşullarla çoğu ailelerinden uzakta yaşam mücadelesi vermek durumunda kalmıştır 

(UNHCR, 2017). İki ortak kaderi yaşayan Suriye ve Afganistan uyruklu insanlar savaş 

sonucunda büyük yıkımlar yaşamış, üstelik akabinde gelen günlerde de umut yolculuğuna 

çıktıklarında yıpranmaya ve hatta savaşta kaybetmedikleri canlarını bu yolculuklarda riske 

atmaya devam etmişlerdir. 

Tüm yaşanan savaşlar neticesinde yukarıda belirtmiş olduğumuz örnekler üzerinden de ele 

alınacak olursa, Türkiye konumu bakımından transit göç yolu olarak değerlendirilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti‟nde 1994‟de İltica ve Sığınma Yönetmeliği kapsamında gelen 

göçmenlere geçici koruma sağlanmıştır. Göçmenlerin şartlar olgunlaştığında, üçüncü bir 

ülkeye yerleştirilmesi plânlanmaktadır. Bu süreçte bekletilen topluluk geçici olarak „ 

sığınmacı‟ statüsünde yer alıyor. Açık kapı politikası olarak da nitelendirilen bu sistem 

içerisinde ülkelerinde barış sağlandığı zaman mülteciler ülkelerine de geri dönebilecekken, 

beklenilenin aksine çatışmaların derinleşmesi Türkiye‟nin hukuk açısından yeni düzenlemeler 

yapmasına ön ayak oldu. Yabancılar ve Uluslararası Kanunu‟nun yürürlüğe girmesi bu 

adımlardan biri olmuştur (Kap, 2014). Bu kanunla beraber yasal statüleri, ülke içindeki 

hakları verilirken sosyal yardım düzenlemeleri ile sığınmacı halkın yaşam standartları 

güvence altına alınmaya çalışılmıştır. AB, UNHCR aracılığı ile son beş yılda toplam 132 

milyon doların üzerinde Türkiye‟deki mülteciler için yardım fonu sağlamıştır (UNHCR, 

2020). Göçün sebep olduğu sorunlardan ne yazık biri de mültecilerin sağlık konusunda 

yaşamış oldukları sıkıntılardır. Yıllık Halk Sağlığı Küresel İncelenmesinde; 2019 yılı Covid-

19 nedeniyle psikolojik sıkıntılar, yetersiz beslenme gibi birçok sağlık sorununu beraberinde 

getirirken, 2019 yılında % 20‟lik oranla gözüken sıtma hastalığı 2020 yılındaki verilere göre 

daha da artarak mülteciler arasında en çok görülen hastalık olmuştur (UNHCR, 2021). Bu 

sağlık sorunları da düşünüldüğünde daha çok göçmen kabul eden ülkeler için yardımlar 

yetersiz kalabilir. Türkiye‟nin geniş bir mülteci kitlesine ev sahipliği yapması nedeniyle 

sağlanan yardım fonlarının bir diğer amacı ise Avrupa‟ya göç eden mültecilerin önüne 
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geçmektir. Avrupa topluluğu başından beri ulusal tehdit olarak gördüğü mülteci akınını 

kontrol altında tutmak adına Türkiye ile irtibat halindedir.  Suriye ve Afganistan sınırları 

içinde başlayan ve büyüyen bu savaşlar akabinde gerçekleşen göçler sonrası Avrupa‟da 

yapılan terör eylemlerinin bu iki kritik bölgeden çıkan radikal islâmcı örgütler tarafından 

üstlenilmesi dünya kamuoyundaki korkuyu arttırmıştır. 

Yaşanan terör olaylarına bir iki örnek vermek gerekirse; 22 Mart 2016 Brüksel Zaventem 

havalimanı ve Maelbeek metro istasyonunda yaşanan patlama neticesinde ölen ve 

yaralananlar olmuştur (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2016). Türkiye‟de 12 Ocak 2016 yılında 

Sultanahmet Meydanında yapılan saldırıların arkasında Deaş örgütü olduğu sonucuna 

varılmıştı (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2021). Yaşanılan bu ve bunun gibi terör olaylarının 

Ortadoğu üzerinden yayılması akıllara mültecilerin arasına karışarak ülkelere dağılan 

militanları getirdiğinden, ulusal sınırların güvenliği söz konusu olduğu için göç sorunlarına 

yeni yöntemler aranmaya başlanmıştır. Göçmenlerin emek sömürüsü yapılarak ucuz 

çalıştırılmaları, tehdit edilerek hizmet ettirilmeleri, cinsel istismar, kaçırılma gibi sorunlarının 

önüne geçilmesi için kanunlar düzenlense de denetlemelerin sıklaştırılması şarttır. Öte yandan 

kayıt dışı kalan göçmen sayısı fazla olduğundan kontrol edilmesi zorlaşmakta ve istenmeyen 

olaylar daha sık yaşanabilmektedir (Alakuş & Uzan, 2020). Tam olarak bu durumlar göz 

önünde bulundurulduğunda ulusların tehdit olarak saydığı ve hep temkinle yaklaştığı 

göçmenler mi, yoksa insanların yaşadıkları sorunları çıkar uğruna tetikleyip savaş ortamı 

doğuran ve sonrasında umut yolculuğuna çıkan insanların hayatlarını şu ya da bu sebeple 

sömürmeye devam eden uluslar mı büyük bir tehdittir. Çift yönlü madalyon görevi gören göç 

ve iltica bu sebeplerle çok iyi tetkik edilmelidir. 

 

SONUÇ 

  

Göç eden toplumların kültürel ve sosyal olarak gittikleri yere uyum sağlamaya çalışmaları ve 

güçlük çekmeleri başlı başına bir sorun iken, artan nüfusun olağan bir sonucu olan ekonomik 

sorunlar uyum sürecini zora sokmaktadır. Ekonomik sıkıntılar arttıkça uyumun sağlanması 

için en önemli adım olan eğitim ortamı oluşturulması güçleşmektedir. Hızla yayılan sıtma ve 

son zamanların en büyük salgını Covid-19 hastalığı yeni önlemler almayı gerektiren önemli 

bir başka sorundur. Ucuz işçilik kapsamında ülke içinde istihdam sorunu baş göstermeye 

başladıkça yerli halk ve mülteci çatışmaları ülke iç sorunu olarak kendini göstermektedir. 

Suriye ve Afganistan içerisinde yapılan terör eylemleri incelendiğinde halkın yoğunlukta 

olduğu dini mekânların hedef alınması dünya kamuoyuna farklı bir mesaj vermektedir.  

Çünkü yapılan eylemlerin Müslüman ibadethanelerine yapılması akıllara örgütlerin arkasında 

farklı dinlere sahip otoriteleri dolaylı olarak ise karanlık ortaçağ döneminin İslâm karşıtı 

güçlerin varlığını getirmektedir. 

Suriye iç savaşında suların durulduğunu söylemek henüz mümkün görünmemektedir. 

İstenmeyen Esad rejimi ve muhalif güçlerin çatışmaları sürdüğü için güven ortamı 
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sağlanamamıştır. Öte yandan ne yazık ki diğer ulusların da kendi çıkarlarına ters düşen 

noktaları göz ardı edemediğinden uluslararası platformda üzerine çalışmalar yapılsa da kesin 

çözüm sağlanamamıştır. Yakın gelecekte Suriye göç hareketlerinin süreceği bu bağlamda 

mümkün gözükmektedir. Afganistan bölgesinden ABD askerlerinin çekilmesi ile birlikte 

Taliban‟ın bölgeye çatışmasız hâkim olması akıllara yeni kurulacak olan hükümetin uluslarla 

daha ılımlı bağlar kurabileceği fikrini getirmiştir. Ulusların da desteği ile bölgede huzurun 

sağlanacağı fikrinden yola çıkarak göç hareketinin düşüşe geçeceği hesaplanırken yapılan son 

terör saldırısı neticesinde Afgan halkının tekrar göç kararına başvurması da ihtimaller 

arasındadır. Ulusların olaylar karşısında durağan yaklaşımından kurtularak Suriye ve 

Afganistan sorunlarına müdahalede geç kalmadan aksiyon almaları önemli bir husustur.    

Göçmen kabul eden ülkelerin diğer ülkelerle gerginlik yaşamalarının en önemli sebeplerinden 

biri daha fazla sorumluluk aldıklarından dolayı aynı duyarlılığı onlardan da beklemeleridir. 

Coğrafi konumu itibari ile önem arz eden Türkiye Cumhuriyeti‟nin bu iki savaş bölgesi için 

kilit nokta olduğu düşünülürse hem barış süreci inşasında hem de düzensiz göçün kontrol 

altına alınabilmesi için Avrupa ülkeleri tarafından gerekli desteği alabilmesi şarttır. Barınma, 

gıda, eğitim, sağlık, istihdam, güvenlik ve zaman içinde hızla artan zincirleme olarak ortaya 

çıkan tüm sorunlar göçmenlere kapılarını açan ülkeler tarafından geçici ya da anlık sorunları 

önleyici şekilde çözülmemelidir. İçinde birçok farklı fikri ideali taşıyarak sürekli bölünen ve 

dengelerin hızla değiştiği iki kritik bölge olan Suriye ve Afganistan küresel bir tehdide 

dönüşmüştür. Özellikle ABD ve Rusya‟nın böl parçala yönet tekniği ile savrulan bu 

toprakların terör ve terör unsurlarını barındırdığını düşünürsek, artık tüm dünyayı sarsan 

kontrolsüz bir silaha dönüştüğünü söylemek mümkündür. Aksi takdirde hiçbir ulus gerçek 

manada güvende değildir. Uluslararası sıkı bir perspektifle hazırlanmış ileriye dönük sorunları 

analiz eden, kriz odaklı çözümler üretilmelidir. Aynı zamanda alınan kararlar kağıt üzerinde 

kalmaz ve hayata geçirilirse savaşın engellenemediği durumlarda savaş mağduru insanların 

yaşam hakları realist bir şekilde koruma altına alınarak olası başka çatışmaların önüne 

geçilmiş olunacaktır. Her halükârda göç ve iltica meselesinde sadece birkaç ülkenin değil tüm 

dünya ülkelerinin maddi ve manevi sorumluluk aldığı, merkez noktası “insan”  olan bir 

ödevin şiar edinildiği noktada savaşın acısı tamamen kapanmış olmasa da yaraların iyileşmesi 

kolaylaşacaktır. 
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ÖZET 

XVI. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Çarlık Rusya tarafından Kazan ve Astarhan’ın

işgali ile başlatılan Türkistan’daki işgal faaliyetleri bir dönem kesintiye uğramışsa da bu 

tarihten itibaren Kazak Ordaları ve Türkistan ile Çarlık Rusya arasındaki ikili ilişkiler devam 

etmiştir. Çarlık Rusya, Sibirya hanı ile olan mücadelesinde Kazakları kendisi için bir müttefik 

olarak gördüğü gibi Türkistan hanlıkları ile bağlantı kurmak için de Kazaklardan istifade 

etmek istemiştir. Çarlık Rusya tarafından Batı Sibirya’nın kontrol altına alınmasından sonra 

bölgede çok sayıda kale ve şehir inşa edilerek bir savunma hattı oluşturulmuştur. Bütün bu 

gelişmeler Kazaklar ile Çarlık Rusya arasındaki münasebetlerin gelişmesine vesile olmuştur. 

XVI. Yüzyılın sonlarından itibaren gelişmeye başlayan bu ilişkiler, XVIII. yüzyılda Kazak

Hanı Tavke Han’ın uyguladığı politika ile pekiştirilmek istenmiştir. Bu dönemde Kazakların 

Kalmuklar ile olan mücadelesi Tavke Han’ın Rusya’ya karşı barışçıl politikasında belirleyici 

olmuştur. Çarlık Rusya, Türkistan Hanlıklarında ve Kazak Ordalarında kontrolünü arttırmak 

amacıyla bölgede şehir ve kale inşasının yanısıra diplomatik yollarla da ilişkilerini geliştirmek 

istemiştir. Nitekim XVIII. yüzyıldan itibaren Kazak-Rus toplulukları arasındaki ticari 

ilişkileri geliştirmeye yönelik diplomatik faaliyetler artmıştır. Ancak Kazakların başta 

Kalmuklar olmak üzere bölgedeki topluluklar ile olan toprak anlaşmazlıkları, iç ve dış siyasi 

gelişmeler,  ticari kayıplar yaşamalarına ve otlak alanlarının azalmasına yol açmıştır. Kazak 

bozkırlarındaki Kalmuk baskısının arttığı bu dönemde Kazaklar Kalmuklar ile yaptıkları 

savaşlarda ağır yenilgiler almışlardır. Türkistan hanlıklarının ise kendi içlerinde yaşadıkları 

parçalanmışlık ve anlaşmazlıklar Kazakların Ruslardan yardım istemesinde etkili olmuştur. 

 Orhan Doğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarihi Bölümü,
 Aysel Erdoğan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
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Bu durum XVI. Yüzyıldan itibaren bölgede inşa ettiği savunma hatları aracılığı ile Kazak 

Türklerinin en yakın sınır komşusu olan Çarlık Rusya’nın işine gelmiş, Kazak Ordaları 

üzerinde kontrol kurmasını kolaylaştırmıştır. Çalışmada, Çarlık Rusya’nın Türkistan’daki 

işgal planının önemli bir parçasını oluşturan savunma hatlarının inşa sürecinde yaşanan siyasi 

gelişmeler ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kazak, Çarlık Rusya, Kale, Şehir. 

ABSTRACT 

Although the occupation activities in Turkestan, which started with the occupation of 

Kazan and Astarhan by Tsarist Russia from the second half of the 16th century, were 

interrupted for a while, bilateral relations between Kazakh Hordes and Turkistan and Tsarist 

Russia continued. Tsarist Russia, in its struggle with the Siberian khan, saw the Kazakhs as an 

ally for itself and wanted to make use of the Kazakhss to establish a connection with the 

Turkestan khanates. After the control of Western Siberia by Tsarist Russia, many castles and 

cities were built in the region and a was created defense line. All these developments were 

instrumental in the development of relations between the Kazakhs and Tsarist Russia. These 

relations, which started to develop from the end of the 16th century, began to develop in the 

19th century, it was desired to be reinforced with the policy implemented by the Kazakh Khan 

Tavke Khan.Indeed, since the 19th century, diplomatic activities have increased to develop 

commercial relations between Kazakh-Russian communities. However, the territorial disputes 

of the Kazakhs with the communities in the region, especially the Kalmyks, internal and 

external political developments, caused commercial losses and decreased grazing lands. In 

this period, when the Kalmyk pressure in the Kazakh steppes increased, the Kazakhs suffered 

heavy defeats in their wars with the Kalmyks. The disintegration and disagreements of the 

Turkestan khanates among themselves were effective in the Kazakhs request for help from the 

Russians. This situation came to favor Tsarist Russia the closest neighbor of the Kazakh 

Turks, through the defense lines it built in the region and facilitated its control over the 

Kazakh Hordes. In the study, are discussed  the political developments in the construction 

process of the defense lines, which constitute an important part of the occupation plan of 

Tsarist Russia in Turkestan,  

Keywords: Kazakh, Tsarist Russia, Castle, City. 

 

Page 363



                                                                                                                        

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES     
29-30 October 2021 / Ankara, TURKEY  / Institute of Strategic Thinking 

  

 
 

 

GĠRĠġ 

Çarlık Rusya’nın Türkistan’da askeri ve sivil olarak varlığını genişletme düşüncesinin 

tarihi arka planı XV. yüzyıla kadar uzanmaktadır. XV. yüzyılın sonlarında doğuya doğru 

ilerleyen Slavlar, Volga havzasına ulaşmış ve XVI. yüzyılın başlarında Kazan ve Astarhan'a 

yerleşmiştir. Bir sonraki göç hareketi, yüzyılın sonunda Urallara ulaşmış ve Sibirya 

yerleşimini başlatmıştır. Sibirya’daki Rus yerleşimi bu dönemde sivil yerleşimle sınırlı 

kalmış, askeri bir genişleme hareketine dönüşmemiştir (Tealakh, 1991: 187- 188). Ancak 

Çarlık Rusya, sonraki yıllarda buradaki yerleşimi kalıcı hale getirmek için yeni adımlar attı. 

Çarlık Rusya 1552’de Kazan, 1556’da Astrahan’ı işgal ederek Türkistan (Orta 

Asya)’daki
1
 Müslüman Türk toplulukları ile Osmanlı Devleti arasındaki irtibatı kesmişti. 

Çarlık Rusya’nın Türk ülkelerini kuzeyden açıkça tehdit etmesi ve Türkistan halkının Mekke 

ve İstanbul’u ziyaret etme imkânlarını neredeyse yok etmesi üzerine Türkistan halkı, elçiler 

ve mektuplar göndererek Osmanlı devletinden acil yardım talep etmiş ve Osmanlı Devleti de 

Don-İdil Projesiyle bu yardım isteğine cevap vermek istemiştir. Ancak bu projenin 

gerçekleşememesi üzerine Çarlık Rusya, Türk ülkelerine yönelik emellerini gerçekleştirmek 

için adım adım ilerlemeye başlamıştır (Saray, 1981: 279-281; Saray, 1993: 21). Böylece 

Kazak Cüz (Orda)’leri
2
 ve Türkistan ile Çarlık Rusya arasındaki ikili münasebetler devamlılık 

kazanmış ve bu dönemden itibaren Moskova’nın önünde doğu istikametine doğru iki yol 

açılmıştır. Bunlardan biri Çarlık Rusya’yı Sibirya’ya götüren Kama yolu diğeri ise Yayık ve 

Hazar kıyılarına doğru götüren güneydoğu yoludur. Çarlık Rusya,  bu yollar aracılığıyla 

Kazak Cüzleriyle yeniden temasa geçmiştir. Kazak Hanları ile Rus Çarları arasındaki 

temasları gösteren ilk resmi Rus belgeleri XVI. yüzyılın sonlarına doğru görülmektedir. Bu 

belgelerden biri Ruslarla ittifak yapmak, Rus uyrukluğuna geçmek ve Rus elçilerini davet 

etmek maksadıyla Tevekkel Hanın yeğeni Kul Muhammed’i 1594’te Moskova’ya elçi olarak 

göndermesiyle ilgilidir (Doğan, 2002: 532- 533; Kiryeyev vd.,  1961: 3-5; Maukhara, 2011: 

                                                       
1 Türkistan (Türk Yurdu) adının ilk olarak eski İranlılar daha sonra Araplar tarafından Orta Asya’da Türklerin 
yaşadıkları bölgeleri tanımlamak için kullanılmıştır. Bkz., Orhan ,Doğan, Aysel, Erdoğan, Batı Türkistan 
Hanlıkları( Kuruluştan Yıkılışa), Berikan, Ankara ,2017, s. 12; Ahmet, Taşağıl, “Türkistan” DİA, Cilt:41, İstanbul, 
2002, s.556. 
2 Kazak halkını oluşturan kabilelerin içtimaı-siyasî örgütlenmeleri üç Cüz (Ruslar “Cüz” terimi yerine Kazakların 
da tercih ettiği ve kullandığı Türkçe bir kelime olan “Orda” terimini kullanmıştır)’den müteşekkildi. Orda, Türk 
ve Moğol dillerinde birkaç göçebe kabilenin bir hanın hâkimiyeti altında birleşmesini ifade eden kelime. Göçebe 
Kazak toplumu Büyük, Orta ve Küçük Cüz olmak üzere üçe ayrılmıştı.  Bkz., Orhan Doğan, “Orda”, DİA, C.33, 
İstanbul, 2007. 
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53). Sibirya hanı Küçüm’e karşı savaşı sırasında, Küçüm’e karşı Kazak Hanlıklarıyla dostluk 

kurma çabasında olan Çarlık Rusya, Kazak Hanlarını Türkistan Hanlıkları ile münasebetleri 

sırasında aracı olarak kullanmayı planladı (Basin, 1971: 89-90; Doğan, 2005: 181).  Her iki 

tarafın karşılıklı göndermiş olduğu elçiler, Kazak-Rus münasebetlerinin gelişmesinde önemli 

rol oynadı (Kazahsko-Russkiye Otnaşeniya, 1961: Belge no: 1: 3-5; Belge no: 6: 8-10;  Belge 

no: 5: 6-8).  

XVI. yüzyılın sonunda Rus Çarı IV. İvan Fedor İvanoviç
*
’in doğu komşuları ve 

özellikle de Kazak Hanlıkları ile ilgili politikalarının temelinde ve aynı zamanda o dönemin 

Kazak Hanlarının (özellikle Tevekkel’in) politikasının esasında Tevekkel Han ile Fedor 

İvanoviç hükümeti arasında yapılan anlaşmaların, daha sonra ise XVII. yüzyılın ikinci 

yarısında ve XVIII. yüzyılın başlarında Tavke ve Kayıp Hanın yapmış olduğu anlaşmaların 

Rus-Kazak münasebetlerinin ilk örnekleri olduğu anlaşılmaktadır (Basin, 1971: 81, 82, 84- 

89). Çarlık Rusya, XVII. yüzyılın sonu ve XVIII. yüzyılın başlarında Kazak Ordalarının en 

uzun sınır komşusu haline geldi.  

XVI. yüzyılın sonundan itibaren İdil’ in aşağı kısımları, Yayık’ın güney bölgeleri ve 

Sibirya’daki topluluklar resmi olarak Rus uyruğu olsalar da, Çarlığın bu dönemde söz konusu 

bölgelerde etkisinin az olduğu bilinen bir gerçekti.  Sibir Hanlığını ele geçirmek için Rus 

yönetimi faaliyetlere başlamıştı. Ancak bu seferki işgal girişiminin kalıcı olması için 

müstahkem mevkiler ve şehirler inşa edildi. Ayrıca bölgeye gönderilen askeri birlikler daha 

önce gönderilenlerin aksine Sibirya coğrafi koşullarına göre tedarik edilerek bölgeye 

ulaştırılmışlardı. Ruslar planlı ve programlı hareket ederek Sibirya işgal sürecini kalıcı hale 

getirmek için 1586’da Tümen şehrini kurdu. Ertesi yıl İsker’e yakın bir bölgede Tobolsk 

şehrini kurarak askeri birliklerle güçlendirdiler. Sibirya Hanlığının ele geçirilmesinden sonra 

Ruslar bu uçsuz bucaksız coğrafyada müstahkem mevkiler, şehirler kurarak hâkimiyetlerini 

tesis ettiler (Karakulak, 2019: 291). Bu şehirler bölgenin askeri, idari ve ticari merkezleri 

olarak buradaki yerli halkın Rus halkı ile olan ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olmuştur 

(Doğan, 2002: 78). 

 Küçüm Han’ın yenilgiye uğramasından sonra düzenli Rus kuvvetleri Kazak 

Bozkırı’na doğru yapacakları faaliyet için 1587 yılında Troitsk kalesini inşa ettiler. Troitsk 

kalesinin inşa edilmesi ile Ruslar, Kazak Bozkırında yalnızca küçük bir istinat noktası elde 

etmiş gibi görünmekle birlikte aslında bu dayanak noktası güneye ve Pasifik’e kadar bütün 

                                                       
* İvan Grozni, Korkunç İvan olarak da bilinmektedir. 
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doğuya yayılmada etkili bir merkez oldu (Maukhara, 2011: 53). Batı Sibirya’nın Rusya’ya 

katılma süreci XVII. yüzyılın başında sona ermişti. Çarlık hükümeti bu bölgedeki 

pozisyonunu güçlendirmek ve doğu sınırlarının güvenliğini sağlamak gayesiyle Tümen 

(1586), Tobolsk (1587), Troitsk (1587), Tara (1594), Tomsk (1604), vd. birçok şehir ve 

kaleler kurmuştu (Basin ve Yelagin,  1984: 9; İstoriya Kazahstana (Oçerk), 1993: 175). Çarlık 

Rusya hâkimiyetinin dayandığı müstahkem mevkilerin, Kuzey Doğu Sibirya’da yapıldığı 

görülmektedir. Daha sonra 1601’de kurulan Mangazay Şehri, Rusların Doğu Sibirya’ya 

girişleri için mühim yer teşkil etmiştir (Uslu, 2011: 86). Rusların bölgede yeni şehir ve kale 

ağları kurması hâkimiyetlerini sağlamlaştırdı (Karakulak, 2019: 291). Kaleler inşa etmek, 

Kozak şehirlerinin kurulması, Rusya’nın Türkistan’da yeni kazandığı bölgelerde savunma 

hatları oluşturma politikasının önemli bir kısmını oluşturmuştur (Morgan, 1981: 45).  

 Rusya, askeri açıdan olduğu kadar ticari açıdan da bölgede kendisine avantaj 

sağlayacak kaleler inşa etmeye özen göstermiştir. Ilitsk ve Ak Mola kaleleri Rusya tarafından 

bu amaçla inşa edilmiştir. Rusya, bu sayede Kazaklar ve Kırgız üzerindeki siyasi etkiyi 

korumanın yanı sıra, Türkistan’dan Orenburg ve Batı Sibirya'ya giden kervan yoluna da 

hâkim olmuştur (Valikhanov vd., 1865: 391: Tealakh, 1991: 188). Rusya’dan Sibirya ve Orta 

Asya’ya giden ticaret yolları Kazak Ordaların’dan geçiyordu. Tobolsk’tan başlayıp Orta 

Asya’ya uzanan ticaret yolu İrtiş’ten İşim tepelerine, Oradan Uludağ yakınlarından Sarı-su 

boyunca Türkistan’a, daha sonra da Sırdarya’dan geçerek Buhara’ya ulaşmaktaydı. Diğer bir 

kervan yolu, Kazan’dan başlayıp Kama üzerinden, Oradan Başkırt Topraklarından geçerek 

Ufa ve Ural tepelerinden İrgiz’e, Oradan da Talas-Aladağı üzerinden Taşkent’e ulaşmaktaydı. 

Orta Asyalı tacirler bu güzergâhları takip edip Rusya ile Kazak Ordaları arasında aracılık 

yapıyorlardı (Kazahsko-Russkiye Otnaşeniya, 1961: IV). 

Rus idaresindeki kolonizasyonların ön karakolları olan yukarıda adı geçen şehirler, 

güneydoğu bölgelerinde Rusya’ya sadık olan İdil Kalmukları, Başkırtlar ve Sibirya 

Tatarlarına ait toprakların içinde kalmakta ve Rus sınır hattının bazı bölgelerinde, Küçük ve 

Orta Orda göçebe Kazaklarının topraklarına yaklaşmaktaydı. Söz konusu şehirler bölgenin 

askeri, idari ve ticari merkezleri olarak, buradaki toprakları iskân eden topluluklar ile Rus 

halkı arasındaki münasebetlerin gelişmesine yardımcı olmaktaydı. Rus Askeri keşif ekibinin 

yukarı İrtiş yönünde ilerlemesinin hızlanması Kalmukların tepkisine sebep oldu. Bu durum 

bazı bölgelerde Rus ve Kalmuklar arasında askeri çatışmaların çıkmasına yol açtı (Doğan, 

2002: 78). 
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1713 yılında Sibirya Valisi Matyev Gagarin, Tobolsktan başlayarak İrtiş nehri 

boyunca Yarkent’e kadar uzanan yeni Rus kalelerinin inşaatı projesiyle I. Petro’ya başvurdu. 

Gagarin’in bu proje önerisini de göz önünde bulunduran I. Petro, XVIII. yüzyılın başlarında 

bölgeyi kolonize etmek maksadıyla yukarı İrtiş ve doğudaki toprakları ele geçirmeye karar 

verdi. I. Petro’nun “Rusya’dan geçen Avrupa-Asya ticaret yolu, Rus sanayisinin başarısı için 

çok etkili olacaktır” sözlerinden; Hindistan, Çin, Afganistan, İran ve diğer ülkelerle ekonomik 

ve politik münasebetler kurmak için, en yakın köprü görevini yapan bu bölgede yer 

edinmenin önemini çok iyi anladığı görülmektedir (Basin ve Yelagin, 1984: 9-10). Önce 

Kalmukistan ile onun çöküşünden sonra ise Çin, Hindistan, Afganistan ve İran’la sınır 

komşusu olan Kazak Ordalarının toprakları, çoktan beri onlarla ekonomik ve politik bağ 

kurmağa hevesli Rus devleti için büyük bir öneme sahipti. Ayrıca I. Petro’nun, Kazak 

topraklarını ve Orta Asya’yı Rusya’ya dâhil etme düşüncesi, Kafkasya’da Rusya’nın 

durumunu pekiştirebilirdi (İstoriya Kazahskoy SSR, T. 3, 1979: 25, Basin, 1971: 69). 

I. Petro’nun doğu siyaseti düşüncesi, Osmanlı İmparatorluğu ile yapmış olduğu ve 

başarısızlıkla sonuçlanan 1711 Prut Savaşı sonrasında daha da kuvvetlendi. Prut mağlubiyeti, 

Rusya’nın Karadeniz yönünde ilerlemesine son verdi. I. Petro’nun Orta Doğu’ya, oradan da 

efsanevi zenginlikleriyle ünlü Hindistan’a ulaşabilme düşüncesi, Orta Asya hakkında edindiği 

bilgilerden sonra oluştu. 1713 yılında Türkmen Hoca Nefes’in verdiği bilgiler ve Hive Elçisi 

Aşurbek’in “kum şeklinde altın” çıkarıldığına dair açıklamaları Rus Çarının iştahını 

kabartmıştı. Türkmen tüccarı Hoca Nefes’in Rus yetkililere verdiği bilgiye göre bu altın 

kaynaklarının Hazar Denizi’ne dökülen Amuderya’nın aşağı mecrasında ve Yarkent şehri 

civarında bulunduğu yönünde idi (Makşayev, 1890: 46-47; Yerofyeyava, 1999: 71; İstoriya 

Kazahskoy SSR, T. 3, 1979; 26). Bu bilgileri destekleyen Sibirya Valisi Matvey Gagarin de 

bu kentin Kalmuklar’ın hâkimiyetinde olduğunu ve kent civarında ise 30.000 Kalmuk 

ordusunun bulunduğunu bildirerek bu kenti ele geçirmeyi I. Petro’ya tavsiye etmişti (Basin ve 

Yelagin, 1984: 10). 

Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere Asya ülkeleriyle ticaret güvenliğinin 

sağlanması ve Batı Sibirya’daki toprakların korunması bakımından, yeni kalelerin yapılması 

hususunda I. Petro’ya ısrarlı isteklerde bulunuldu. Bütün bu gelişmeleri göz önünde 

bulunduran I. Petro, Kazak bozkırlarında Rusların durumunu güçlendirmek maksadıyla Rus 

Hükümetinin çalışmalarını hızlandırdı. Çünkü Kazak toprakları, aynı zamanda Rusya’nın 

doğu politikasını gerçekleştirmek için bir araçtı. I. Petro Orta Asya Hanlıklarında ve Kazak 
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Ordalarında politik etkinliğini sağlamlaştırmaya çalışıyordu. Bu bağlamda Sibirya Valisi M. 

Gagarin’in önderliğinde, Kazak Ordaları ile münasebetlerin kurulması için gerekli diplomatik 

faaliyetleri başlattı. Bunun yanında, kalelerin ve istihkâm hatlarının yapımı için İrtiş Nehrinin 

yukarısına askeri birlikler göndermeye başladı (Basin ve Yelagin, 1984: 13). Böylece Rus 

Hükümdarlarının daha Korkunç İvan döneminden başlayarak hayal ettikleri büyük ipek yolu, 

Osmanlı İmparatorluğu topraklarından değil, Rusya toprakları üzerinden geçebilecekti. Rus 

Çarlarının bu düşüncesinin zaman zaman İngiltere ve Hollandalı tüccarlar tarafından da dile 

getirildiği ve onların, ticaretin Rus toprakları üzerinden zengin Hindistan’a kadar 

ulaşabileceğini yazdıkları ( Yerofyeyava, 1999: 71) ifade edilmektedir. 

Petro’nun doğu siyaseti ile ilgili yapmış olduğu planların sınırları, M. Gagarin’in 

projeleri kapsamında, Mayıs 1714 yılında belirlenmiş oldu. Haziran 1715’de Yarbay Buhgolts 

başkanlığındaki Askeri Keşif Kolu Tobolsk’tan hareket etti (Zilatkin, 1983: 226; Kasımbayev, 

1974: 35). I. Petro, 29 Mayıs 1714’de Hive’ye de bir askeri keşif kolu gönderilmesi talimatını 

verdi. Bu keşif kolunun başkanlığını kendisinin şark danışmanı olan Aleksandır Bekoviç 

Çerkasskiy’e verdi. Çerkasskiy, 1900 asker ile Amuderya’nın aşağı mecrasını araştırdı. Ancak 

1715’de Astrahan’a döndü ve I. Petro’dan takviye istedi. 1716’da takviye edilen keşif kolu 

6565 askerle Hive Şehrine geldi. Hive Hanı, bu ekibi başta Çerkasskiy olmak üzere bütün 

askerleri ile birlikte öldürttü (Hayit, 1995: 46). Böylece I. Petro’nun emriyle gerçekleştirilmiş 

olan bu askeri keşif kollarının Orta Asya’daki faaliyetlerinden beklenen sonuç elde edilemedi. 

Ancak bu askeri keşif ekibinin, Kazak-Rus sınırlarında yapmış oldukları istihkâm hatları ve 

kalelerin, daha sonraki dönemlerde Rusya’nın Orta Asya’ya açılmasında bir üs olarak 

kullanıldığını düşünürsek, Rusların bu harekâtta sonuç olarak başarılı olduklarını 

söyleyebiliriz. Bu durumda göçebe Kazaklar, XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde, Kuzeybatı 

sınırında Yayık ırmağı boyunca ve Yayık kasabasına kadar Rus askeri istihkâmlarıyla 

karşılaşmış oldular (Doğan, 2005: 150). 

XVIII. yüzyılın başında, Bozkırda 600 verst’lik
3
 bir kıyı uzunluğunda sadece iki Rus 

istihkâmı bulunuyordu. Yayık Rus Kazaklarıyla meskûn olan bu istihkâmların ilki Guriyev, 

ikincisi Yayık kasabalarıydı. 1725 yılında bu iki kasaba arasında, Sakmar ırmağının Yayık’a 

döküldüğü yerde, Sakmar-Kazak köyü adı verilen yeni bir istihkâm daha inşa edilmişti. Bu 

istihkâm noktalarının nüfusu, belirtilen tarihte Yayık Rus Kazağından ibaret olmak üzere, 

toplam 3192 kişi idi (Vitevski, 1897: 248). Çar hükümeti, Orta Asya Kazak Ordaları ve 

                                                       
3 1 Verst = 1.06 km. Bk. Rusça-Türkçe Sözlük, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1989, s. 74. 
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Kalmukistan ile Siyasi ilişkiler kurmak ve göçebe baskınlarına karşı sınır savunmasını 

güvence altına almak maksadıyla, daha önce de Yukarı İrtiş boyunda stratejik savunma 

noktaları kurmuştu. İrtişin yukarısındaki hattı tayin eden bu savunma noktaları arasında 

Yamışev (1716), Omsk (1716), Jelezinsk (1717), Semipalatinsk (1718), Öskemen (1720), 

Kolbasinsk, Ust-Komenegorsk (1720) kalelerini ve diğer savunma istihkâmlarını 

gösterebiliriz. Kazak topraklarındaki bu savunma hatları Rusya’nın Sibirya topraklarının 

sınırını oluşturmaktaydı (Kasımbayev ve Muhamedyarov, 1990: 83; Ziyayev, 1983: 83; Basin 

ve Yelagin, 1984: 14). XVIII. yüzyılın 20’li yıllarında Sibirya topraklarına ilk kez Rus 

düzenli ordusunun iskân edildiği ve XVIII. yüzyılın 40’lı yıllarının ortasına kadar bu 

topraklarda 148 kurmay subayı da dâhil olmak üzere toplam 5138 kişiden oluşan bir süvari ve 

üç piyade alayının yerleştirildiği (Krillov, 1977: 261) anlaşılmaktadır.  

Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere Omsk’tan başlayarak Yamışev 

kalesine kadar devam eden İrtiş nehrinin orta bölgeleri, Rusya ile Orta Orda Kazakları 

arasındaki sınırı oluşturmuştu. Bununla birlikte İrtiş’in yukarı bölgelerinde -Semipalatinsk ve 

Ust-Kamenegorsk kalelerinin inşa edildiği yerde ve İrtiş’in bozkır tarafındaki sol kıyısında, 

Kalmuk hükümdarlığı altındaki topraklara Rus kaleleri ve karakolları inşa edilmişti. 

Kuzeydeki göçebe Kalmuklarla, Orta ve Büyük Kazak Ordalalarının sınırı buradan 

başlıyordu. Böylece 888 verst uzunluğunda İrtiş Askeri İstihkâm Hattı kurulmuş oldu. Bu hat 

içinde 5 kale, 10 ileri ön karakol, 29 istihkâm ve 35 fener yer alıyordu. Kalelerin birbirine 

olan uzaklığı 220 verst idi (Ziyayev, 1983: 83- 84). 1724 yılında İrtiş üzerindeki kalelerin 

savunmasını 197’si Omsk kalesinde, 55’i Jelezinskiy, 132’si Yamişev, 284’ü Semipalatinsk, 

114’ü ise Ust-Kamenegorsk kalelerinde yerleştirilmiş olan toplamda 782 kişiden oluşan Rus 

Kazakları yapmaktaydı (Krillov, 1977: 274- 275; Kasımbayev, 1996: 20- 28). 1745 yılında 

İrtiş hattında 24 kale yer almıştı. XIX. yüzyılın ilk yarısında son iki hattın adı “Sibirya Hattı” 

olarak adlandırılmıştır (Hayit, 2004: 50; Colquhoun, 1901: 6- 9). Böylece XVIII. yüzyılın ilk 

çeyreğinde Rus müstahkem hatları Ural’ın doğusunda ve Batı Sibirya’da tamamlanmış oldu. 

Bu kaleler Rus-Kalmuk, Kazak-Kalmuk ve Kazak-Rus münasebetlerinin gelişmesinde 

doğrudan bağlantılıydı. Bu kaleler daha sonraki yıllarda Kazak Ordalarının özellikle de 

Küçük ve Orta Orda Kazaklarının Rusya’nın hâkimiyetine girmesinde önemli rol 

oynamışlardır. 

SONUÇ 
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Çarlık Rusya tarafından Kazan ve Astarhan Hanlıklarının işgali ile başlatılan Türkistan’ın 

işgal süreci, Petro döneminde ağırlık kazanmıştır. Osmanlı Devleti’nin Rusları Astarhan’dan 

çıkarmak amacı ile planladığı Don ve Volga nehirleri arasında bir kanal inşa ederek, 

Karadeniz’i Hazar’a bağlama projesi devletin içerisinde bulunduğu koşullar sebebi ile 

başarısızlıkla sonuçlanırken Rusya’nın bölgedeki ilerleyişi hız kazanmıştır. Rusya’nın, Batı 

Sibirya’da kontrolünü sağlaması Kazaklar ile olan münasebetlerin artmasına vesile olmuştur. 

Rusya, Kazaklarla olan diplomatik ilişkilerin dışında bölgedeki kontrolünü sağlamlaştırmak 

için şehir ve kale inşasına öncelik vermiştir. Rusya’nın Türkistan’ı işgal ve yerleşim 

politikasının önemli bir parçasını oluşturan şehir ve kale inşası, Türkistan hanlıkları ve 

Kazaklar ile olan münasebetleri arttırmıştır. Bu dönemde Kazaklar Kalmuklar ile olan 

mücadelelerinde ciddi kayıplar yaşarken, kendi içlerinde anlaşmazlık yaşayan Türkistan 

hanlıklarından destek görememiştir. Bu durum Kazakların Ruslar ile yakınlaşmasına sebep 

olurken bu yakınlık her iki taraf için de çıkar sağlamaya yönelik olmuştur. Kalmuk saldırıları 

karşısında çaresiz kalan Kazakların yardım için Ruslara başvurması, Rusya’nın uzun süredir 

beklediği fırsatı kendisine sağlamıştır. Nitekim bu durum XVI. Yüzyıldan itibaren bölgede 

inşa ettiği savunma hatları aracılığı ile Kazak Türklerinin en yakın sınır komşusu olan Çarlık 

Rusya’nın işine gelmiş, Kazak Ordaları üzerinde kontrol kurmasını kolaylaştırmıştır. 

Böylelikle Rusya’nın XVI. Yüzyıldan itibaren bölgede başlattığı işgal faaliyetlerinin önemli 

bir kolunu oluşturan, bölgedeki hâkimiyetini sağlamlaştırmak adına inşa edilen savunma 

hatları, Rusya’nın bölgedeki işgal ve hâkimiyet sürecinde en önemli silahı haline gelmiştir. 
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ÖZET 

 Soykırım bir toplumu ırk, dil, din, görüş gibi ayırıcı özelliklerden dolayı kasti bir şekilde yok 

etmek üzere uygulanan şiddet eylemidir. Geçmişten günümüze soykırım kavramının 

gelişimine baktığımızda ilk olarak 1930 ve 1933’lerde Madrid ve Amsterdam’da uluslararası 

hukuk konferanslarında öne çıktığını görmekteyiz. Soykırım kavramının uluslararası alanda 

kendisine yer bulmasının bu zaman periyodunda gerçekleşmesinin 1. ve 2. Dünya Savaşı’nın 

galiplerinin istekleri doğrultusunda ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Soykırım 

kavramının bu zaman diliminde hukukun alanına girdiğini kabul etmekle birlikte bunun tarihi 

boyutunun olduğu da bilinmelidir. Öyle ki tarihin ilk zamanlarından bu yana bir toplumu 

ortadan kaldırmak, bunu kendisine amaç edinmek gibi durumların ve eylemlerin varlığı kabul 

edilmekte ancak bunun uluslararası alanda tanınması devletlerin ulusal sınırlarını kesin olarak 

çizmesini istemesiyle ortaya çıkmıştır.  

Sömürgeciliğin ortaya çıkışından sonra soykırımların arttığını görmekteyiz. Bunun esas 

nedeni genel olarak kaynakların ele geçirilmesi güdüsüdür. Toplumları birbirine düşürüp 

bundan çıkar beklemek de nedenlerden birisidir. Üstelik yapılan soykırımları gizlemek için 

olaylar çıkartıp sonra bunları abartarak sürekli bunları öne çıkarmak da sömürgeci ülkelerin 

uyguladıkları yöntemlerden birisidir. Bunlar anlaşılamadığı sürece de yeni soykırımlar 

uygulanagelmektedir. Cezayir, Ruanda, Karabağ ve Bosna’da uygulanan katliamlar bunlardan 

bazılarıdır. 

Bu çalışmada dünyada meydana gelen soykırımlar incelenecek ve karşılaştırmalar yapılmak 

suretiyle soykırımların altında yatan nedenler ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Soykırım, Suç, Kast, Üstün Irk, Etnik Grup  
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ABSTRACT 

Genocide is a deliberate act of violence that is used to destroy a society because of its 

distinguishing characteristics, such as race, language, religion, opinion. When we look back 

on the development of the concept of genocide from the past, we see that it first stood out at 

international law conferences in Madrid and Amsterdam in 1930 and 1933. The concept of 

genocide takes place in this period of time, 1. and 2. It is possible to say that World War II 

has emerged at the will of the victors. While acknowledging that the concept of genocide has 

entered the area of law in this time period, it should be known that it has a historical 

dimension. It is so that since the early days of history, the existence of situations and actions 

such as eliminating a society, making it a purpose for it, has been accepted, but its 

international recognition has come from the desire that governments draw their national 

borders precisely. 

After the emergence of colonialism, we see the rise of genocide. The main reason for this is 

mainly because of the desire to acquire resources. It's also one of the reasons why we're 

turning societies against each other and waiting to get out of it. And to create events to hide 

the genocide that has been done, and then to exaggerate them, and to constantly highlight 

them, is one of the methods that colonial countries are used to do. And as long as these are not 

understood, new genocides are being implemented. The massacres in Algeria, Rwanda, 

Karabağ and Bosnia are some of them. 

In this study, the world's genocide will be examined and the reasons behind the genocide will 

be revealed by comparison. 

Keywords: Genocide, Crime, caste, supreme race, ethnic group 

 

1. Soykırım Suçunun Tanımı  

Soykırımın altında yatan toplumsal nedenlerin incelenmesinden önce soykırımın ne olduğuna 

ve soykırımın tanımının neleri kapsadığını incelemek gerekmektedir. Soykırım, 20. yüzyılda 

uluslararası hukuk çerçevesinde modern çağda tanımlanmış bir suçtur (Çoban, 2008: 47). 

Soykırım bir toplumu dil, din, ırk, görüş gibi ayırıcı özelliklerinden dolayı yok etme kastı ile 

uygulanan şiddet eylemleridir. Öyledir ki soykırımda esas olan unsur "yok etme kastının" 

bulunması gerekliliğidir. Bu hususun eylemlerde bulunmasının gerekliliği uluslararası hukuk 

açısından oldukça önemlidir. Çünkü uluslararası hukuka baktığımızda kavramların çok ince 

çizgilerle birbirlerinden ayrıldıkları görülmektedir. Soykırım kavramını da etnik temizlik 

kavramından ayıran en önemli husus "Yok etme kastının" bulunuyor olmasıdır. Literatür 

taramalarına baktığımız zamanda "Yok etme kastının" ön planda tutulduğu görülmektedir. Bu 
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kasıttan anlaşılması gereken şey ise soykırımlar geçmişten günümüze kadar devam ederek 

gelmiştir. Metotlar değişmiş, zaman ilerlemiş ancak işlenen suçun niteliği hiçbir zaman 

değişmemiştir. Öyledir ki kimi zaman insanlık kimi zaman savaş suçu olarak değerlendirilen 

soykırım suçu en ağır insan hakları suçlarından birisi olarak değerlendirilmektedir.  

Soykırım kavramı ilk olarak 1930 ve 1933’lerde ilk defa Madrid ve Amsterdam’da 

uluslararası hukuk konferanslarında öne çıkmaktadır. Dünya Savaşları kuvvetli öldürme ve 

şiddet oluşturma kültürü yaratmış, ırkçı teoriler de bunu desteklemiştir (Weitz, 2003: 71-73).  

1. ve 2. Dünya Savaşı’nın galip devletleri özellikle savaşın bitiminden sonra Nazi 

Almanya’sının ve ona bağlı değişik güçlerin Kuzey Avrupa’da yapmış oldukları eylemlere 

yönelik ortaya çıkartılan tepkilerden sonuç alınabilmesi için mevcut olan hukukun buna 

insanlık suçları da dahil olmak üzere bunun bir şekilde hukuka yerleştirilmesini ve bir 

tanımının yapılmasını istemişlerdir. 1948 yılında ortaya çıkan soykırıma yönelik sözleşmenin 

ise; özellikle 2.Dünya Savaşı’nın galip devletleri Rusya, İngiltere ve ABD tarafından 

ısmarlanan bir sözleşme olduğunu söyleyebilmek dönemin şartları değerlendirildiğinde 

mümkündür.  

Birçok soykırım türü vardır; biyolojik, fiziksel gibi ama büyük devletler bu tanımlama 

yapılırken, her türlü soykırım çeşidinin bu tanım içerisinde yer almasını istememişlerdir. 

Çünkü bu tür bir tanım karşısında yapmış oldukları eylemler neticesinde kendileri de 

yargılanacaklardır. O bakımdan 1946 sözleşmesinde iki ana soykırım türünün sözleşmenin 

taslağından çıkarılmasını istemişlerdir.  Batılı yani sömürgeci koloni devletleri olarak 

görebileceğimiz devletler kültürel soykırım kavramını bu sözleşme taslağından çıkarmak 

istemişlerdir. Öyle ki tarihteki örneklerini değerlendirdiğimizde Afrika ve Latin Amerika gibi 

ülkelerde kültürel soykırımların yapıldığını ve oradaki halkın yaşayış tarzına yönelik bir yok 

etme kastının bulunduğunu söylemek mümkündür. Aynı şekilde bu duruma itiraz eden 

SSCB’nin ise “siyasi anlamda soykırım” eyleminde bulunduğunu söylemek mümkündür. 

Kendilerine proletarya adı altında yaptıkları politik gruplar hedef gösterilerek 

öldürmelerinden dolayı da onlarda politik soykırımın çıkarılmasını istemişlerdir. Dolayısıyla 

yukarıda sayılan nedenlerle birlikte bazı devletler arasında bir antlaşmaya varılmış ve 

bugünkü soykırıma yönelik 1948 sözleşmesi bu şekilde oluşmuştur. Ancak baktığımız zaman 

bu sözleşmenin önemli bir yanı vardır; bu sözleşme 1948’den önceki hiçbir olayı 

kapsamamaktadır ve yargılama yetkisi yoktur. Dolayısıyla antlaşmanın bu özelliği devletlerin 
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kendi geçmişlerinin bu antlaşma çerçevesinde değerlendirilmesini istemediklerinin de açık bir 

kanıtı olarak görülmektedir.  

1948 sözleşmesinin bir diğer önemi ise; bu sözleşme ile gerçek kişiler yargılanmaktadır yani 

bir devlet yargılamak ya da bir milleti toptan yargılamak imkansızdır ve diğer sözleşmelerden 

en önemli farkı da burada bir zaman aşımı yoktur. Ne kadar süre geçerse geçsin bu gerçek 

kişiler yargılanabilmekte ve tazminat davaları açılabilmektedir.   

Soykırıma yönelik büyük devletler tarafından ortaya çıkartılan 1948 Soykırım Suçunun 

Önlenmesine Dair Sözleşme’de yapılan soykırım tanımına baktığımız zaman bir eylemin 

soykırım olarak nitelendirilebilmesi için belli birtakım şartlar öne sürüldüğü görülmektedir;  

1) Grup üyelerinin öldürülmesi (Soykırım Suçunun Önlenmesine ve 

Cezalandırılmasına Dair Sözleşme, 1948: m.2): Öyle ki bir toplumu yok etmek 

istenmesi üzerine ilk öncelikle toplumun var oluşunu sağlayan üyelerin öldürülmesi 

söz konusudur. 

2) Grup üyelerinin fiziki ve zihni sağlığını bozucu eylemler (Soykırım Suçunun 

Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme, 1948: m.2): Buradan kasıt: 

insanları çıldırtacak derece baskı altına almak , beyin yıkamak, kültürel olarak 

hafızasını yok etmek veya kolunu kesmek gibi insan vücudunun bütünlüğüne zarar 

verici eylemlerde bulunmaktır.  

3) Grubun kısmen veya tamamen fiziki varlığının yok olmasına neden olacak 

faaliyetlerde bulunması (Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına 

Dair Sözleşme, 1948: m.2): Burada anlatılmak istenen durum tehcirdir. Ancak 

belirtmek gerekir ki; tehcirin türleri vardır ve her tehcir soykırım olarak 

değerlendirilmemelidir. Yukarıda da belirtildiği üzere “yok etme kastının” bulunduğu 

eylemler soykırım olarak değerlendirilebilmektedir. Dolayısıyla yok etmeye yönelik 

yapılan tehcirler bu anlamda soykırım içerisinde değerlendirilebilecektir.  

4) Gruba ait çocukların başka bir gruba tavsiye edilmeleri (Soykırım Suçunun 

Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme, 1948: m.2): Buradaki temel sebep 

üremelerini yok etmektir doğal olarak bir grubun üremesi yok edilirse soykırım suçu 

işlenmiş olur çünkü o grubu yok etmeye yönelik bir kast mevcuttur ve bu da 

uluslararası hukuk alanında beklenen şartı sağlamaktadır. 
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2. Devletler Neden Soykırım Yapar?  

Soykırım suçunun motivasyon kaynakları incelendiği zaman karşımıza ilk olarak; 

merkantalizm sonrası gelişen süreçte kimi ülkelerin Güney Amerika’ya gitmeleri ve orada 

altın ve gümüş çıkarmak için bir medeniyeti yok ettikleri ve orada insanları sistematik bir 

şekilde zorlayarak, yerinden ettikleri bilinmektedir. Dolayısıyla soykırımın temel nedeninin 

sömürgeci güçlerin yer altı kaynaklarını ele geçirme hedefleri olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Özellikle merkantalizm sonrasında süreçte Portekizlerin ve İspanyolların Güney 

Amerika’ya yönelik gerçekleştirmiş oldukları eylemleri bu kapsam içerisinde 

değerlendirebiliriz. Öyle ki bu düşünceyi destekler nitelikte olan Hitler’in şu sözü 

durumun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır: «İnsanları değil yeraltı ve yer üstü 

kaynaklarını ele geçireceksiniz, onun içinde tehdit olarak algıladığınız, etnik milli grupları 

yok edeceksiniz.» Dolayısıyla bu düşünce kapsamında Hitler’in gerçekleştirmiş oldukları 

eylemler değerlendirildiğinde soykırımın altında yatan nedenlerin ilk olarak yer altı ve yer 

üstü zenginliklerini elle geçirme gayesi olduğunu söylememiz mümkündür. Ancak burada 

parantez açmak gerekirse Hitler’in Yahudilere yönelik yapmış oldukları eylemler 

günümüzde soykırım olarak değerlendirilmemektedir. Bunun sebebi ise 1948 Soykırım 

Sözleşmesi’nden önce gerçekleştirilen bir eylem olduğu için “kanunların geriye 

yürümeme ilkesinden” dolayı bu eylemler insanlık ve savaş suçu olarak geçmektedir. 

Dolayısıyla bu durum soykırımın teorik ve pratik boyutunun uluslararası hukukta aynı 

kategori içerisinde değerlendirilmediği, soykırımın bir tarihsel bir de hukuksal boyutunun 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

Soykırımın, sömürgeci güçlerin ekonomik ve zenginliğe dayalı bahsedilen 

hedeflerinin yanında bir de toplumsal nedenlerinin de olduğundan bahsetmek 

gerekmektedir. Öyle ki 1930’larda gelişen ari ırk kavramı ile mükemmel ırk üretme 

anlamına gelen beyaz ırkı korumaya çalışan, toplumu ve ırkını temiz tutmak ve melez 

toplum oluşmasını önleme isteği gibi durumların soykırım yapılmasının altında yatan 

nedenlerden birkaçı olduğunu söylemek mümkündür. Melez toplum oluşmasının 

önlenmesinde bir grubu yok etmeye yönelik birçok metot karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzde bu metotların isimlerinin bilinmesine karşılık soykırımın bir çeşidi olduğu 

çok fazla bilinen bir gerçek değildir. Bu metotlar incelendiğinde; kısırlaştırma yöntemi, 
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ailelerin birbirlerinden ayrılarak farklı yerlere göç ettirilmeleri, lobotomi ile insanların ruh 

ve sinir sağlıklarını bozmak, aynı gruba ait çocukların başka gruplara tavsiye edilmeleri 

gibi durumlar şiddet eyleminin bir sonucu olarak soykırımın çeşitleri şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. Dolayısıyla bahsedilen “yok etme kastının” bulunması durumunda 

soykırımın gerçekleşmesinden bahsetmek mümkün olacaktır. Tüm bu sayılan nedenlerin 

yanında çalışmada savunulduğu üzere; devletlerin bu girişimlerinin ve isteklerinin altında 

yatan temel sebep ise 1648 Westphalia Antlaşması’ndan 2.Dünya Savaşı’na kadar geçen 

süreç içerisindeki «ulus devlet» anlayışına bağlı olarak «sınırların kesin olarak» çizilmesi 

isteğidir. Wesphalia’ya kadar imparatorluklar kozmik düzenin merkezi olarak görülürken 

bunun dışındaki alanlar buna dahil olması gereken barbar bölgeler ve insanlar olarak 

görülüyordu (Yurdusev, 2003: 30). Yurdusev’e göre (The consept of international system 

as a unit of analysis, s.146) uluslararası sistemi anlamak için ben gerçekliğinin ya tam 

içinde ya da dışında bulunulursa bu sorunlu olmaya başlıyor Ündücü, 2010:12) 

Ancak daha sonra ulus devlet sınırları kesinleştirilmek istendi. Öyle ki bu istek 

doğrultusunda toprakları ele geçirmek isteyen büyük güçler, bu topraklar üzerinde 

yaşayan grupların varlığını tamamen ortadan kaldırmak istemişlerdir.  Öyle ki; devletlerin 

yapmış oldukları soykırım, bireylerden ziyade bir toplumun yaşayış tarzını, onun 

yeryüzündeki bütün var oluşunu oluşturan şartları ortadan kaldırmak üzere 

gerçekleştirilen eylemlerdir. Ancak günümüzde küreselleşmenin etkisiyle soykırımın çok 

fazla gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir. Nasıl ki klasik anlamda yaşanan 

savaşalar günümüzde yerini başka savaş türlerine bırakarak boyut değiştirdiyse 

soykırımda boyut değiştirmiştir. Öyle ki soykırım türlerindeki çeşitlilikte bunu kanıtlar 

niteliktedir. Günümüzde küreselleşmenin etkisi ile birlikte «sınır» kavramı önemini 

yitirmiş ve geçmişte yaşanan şiddete dayalı soykırım yerini daha çok yabancı 

düşmanlığına bırakmıştır. 

3. Peki Devletler Bu Eylemlerini Hangi Gerekçelere Dayandırmaktadırlar? 

Devletler yaptıkları soykırımları bazı meşruluk kaynaklarına dayandırmak zorundadırlar. 

Öyle ki karşı grubu suçlama, farklı olaylar ortaya çıkararak olayın ilgi odağını başka yöne 

çekmek gibi eylemleri bu kapsamda değerlendirebilmek mümkündür.  

Bazı salgın hastalıklarda, kriz dönemlerinde, açlıklarda en kolay suçlanan ve bu tür olaylardan 

sorumlu tutulan grupların sistematik bir şekilde öldürüldükleri ve yok edilmek istendikleri 
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görülmektedir. Doğu Avrupa’da dönemsel olarak 19.yy’a geldiğimiz zaman farklı kitlelerin 

mobilize olduğu ve bunun sonucunda Yahudilerin ya öldürüldüğü ya da topraklarından 

evlerinden göç etmeye zorlandığı açıktır. Zaman zaman bu dalgalara baktığımız zaman siyasi 

nedenleri olsa da literatürde daha çok sosyal tepkiye bağlama gibi bir eğilim vardır. 

4. Soykırımları Tanımak Neden Önemlidir?  

Toplumsal boyutuna baktığımız zaman; maruz kalanlar, ölenler, ölenlerin ardında kalanlar 

adalet ve bunun içinde bir cezalandırma istemektedirler. Bu olayın uluslararası çerçevede 

bilinmesi ve tanınması, zarar görenlerin, paydaşların rahatlaması açısından çok önemlidir. 

Aynı zamanda ders çıkarılıp bu olayın yarınlarda tekrarlanmaması açısından soykırımın 

soykırım olarak tanınması büyük bir olaydır. Ancak bu olaylar çok önemli olmasına rağmen 

burada bitmemektedir. Bunun birçok önemli ayağı vardır ve bunlardan birisi de ekonomik 

boyuttur. Uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk tarafından tanınan 

soykırım tanınmaz ya da kabul edilmez ve bu soykırıma devam edilirse o zaman uluslararası 

sahnede bir yandan yaptırımlara bir yandan ambargolara maruz kalınacaktır. Bu durumda bir 

ülkenin ekonomisini ciddi anlamda çöküntüye uğratmaktadır. Buna ek olarak ikili ilişkilerde 

kimi tıkanmalar ve zarar görme durumları gerçekleşmektedir. Zarar gören ülke ya da 

toplumun gelişememesi yine bu soykırımın ekonomik boyutlarından bir tanesi olarak 

değerlendirilebilmektedir. Birçok insanın katledilmesi toplumsal boyutunun yanında aynı 

zamanda ekonomik bir boyutu da sahiptir çünkü çalışan iş gücünün azalması ve 

çalışamadığından dolayı üretememesi ve bundan dolayı ihracatın oluşmaması gibi ciddi 

ekonomik boyutu vardır ve bu ekonomik boyut kabul edilmediği takdirde uluslararası boyutta 

yaptırımlar, tıkanmalar yaşanarak bunlarda bazı sıkıntılara sebep olacaktır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Soykırımlar geçmişten bu yana devam etmektedir. Ancak her nedense asıl soykırımı yapanlar 

kendi soykırımlarını gizleme adına sahte belge ve iddialarla dikkati başka yönlerde toplayıp 

günümüzde dahi soykırım suçlarını rahatça işlemeye devam etmekte ve maalesef uluslararası 

hukuk bunlara karşı çaresiz kalmaktadır. Günümüzde açıkça tüm dünyanın gözü önünde sivil 

halkın ve çocuklara karşı en ağır silahlar ve bombalar kullanıldığı halde uluslararası 

kuruluşlar sadece seyretmekle yetinmektedir. Soykırım metotları çeşitlenmiştir. Bu metotları 

kullanan dünyayı paylaşmaya çalışan güçlerdir ve yargılanması gereken kişiler bunu 

planlayan ve yürüten kişilerdir. Bahsedilen bu durumun yapılması için de Birleşmiş Milletler 
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kurumsal olarak reforma gitmeli ve yapısı değiştirmesi gerektedir. Özellikle Birleşmiş 

Milletler’in barış ve güvenliğin sağlanması noktasında en önemli organı olarak görev yapan 

Güvenlik Konseyi’nin yapısının değişmesi gerekmektedir. Aksi takdirde hiçbir devlet bugün 

Güvenlik Konseyi’nin daimî üyeleri olan ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere istemeden 

yargılanamayacaktır. Dünyada ve Birleşmiş Milletler’de bir denge oluşması için burada 

mevcut olan daimî üyelik kotası genişletilmeli ve Çin’in, Rusya’nın, ABD’nin, İngiltere’nin 

ve Fransa’nın yanında bu üyeliğe Meksika, Özellikle Brezilya başta olmak üzere Latin 

Amerika Ülkeleri, Türkiye, Hindistan ve Nijerya gibi ülkelerin de katılması gerekmektedir. 

Öyle ki çeşitli kıtalardan ve çeşitli gelişmişlik düzeyindeki ülkelerin Güvenlik Konseyi’nde 

yer alması başta soykırım olmak üzere kimi sorunların çözümünde olayların daha tarafsız 

değerlendirilmesini sağlayacaktır. Eğer bu denge bu şekilde bulunmaz ve Birleşmiş Milletler 

içerisinde tüm ülkelerin ve halkların refahını sağlayacak bir reforma gidilmezse yargının 

olmayacağı ve hukukunda işlemeyeceği ortadadır.  
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ÖZET 

Bu çalışmadaki amaç; 20. Yüzyılın sonlarında değişen dünya düzeni ve tek kutuplaşma 

sonrası yaşanan ticaret savaşlarının ülkelerin ulusal ve uluslararası politikalarına etkilerini ve 

eş zamanlı olarak ticaret savaşlarının dünya genelindeki boyutlarının ne ölçüde değiştiğini 

ortaya koymaktır. Çalışmada gereç ve yöntemler Siyaset Bilimi ve yakın disiplinler 

kapsamındaki nitel, nicel ve karma yöntemler ile ikincil kaynaklar kullanılmıştır. IMF, 

Census, World Bank World Development Indicators ve benzeri kaynaklardan istatistikî 

veriler üzerinde çalışılmıştır.  

Araştırma neticesinde, Sovyet Rusya’nın dağılması sonrasında ve özellikle 2000’li yıllarda 

ülkelerin uluslararası sistemde oluşan güç dengelerini değiştirmek için politikalarını ticari 

menfaatler çerçevesinde hazırladıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca 1990’lı yıllardan 

günümüze ticaret savaşlarının her anlamda büyük değişimler yaşadığı; özellikle de hacimsel 

olarak büyük boyutlara ulaştığı gözlemlenmiştir. Örneğin; Çin Halk Cumhuriyeti’nin de 

içinde olduğu Asya ülkeleri dünya ticaretindeki paylarını bu dönemde yıllar itibariyle hızlı bir 

biçimde artırmaya başlamıştır. IMF’nin 2019’da hazırladığı rapora göre bu dönemde Çin ve 

Asya ülkelerinin dünya GSYİH içerisindeki payı %10 seviyesinin altında iken 2006 yılında 

Avrupa Birliği’ni 2016 yılında ise G7 ülkelerini geride bırakarak günümüzde %40 seviyesine 

ulaşmıştır. 2008 Küresel Kriz sonrası uluslararası ticarette dış müdahalelerin ve serbest ticaret 

anlayışına yönelik engellerin arttığı gözlemlenmiştir. Ticaret savaşları bu bağlamda da bir 

dönüşüme uğramıştır. Ülkelerin politikalarının hazırlanmasında paydaşlarının arttığı ve 

yönetişim anlayışının daha hâkim olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Özellikle de çok uluslu 

                                                       
1 Çalışmada bize yol gösteren Prof. Dr. Abuzer PINAR’a teşekkür ederiz. 
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şirketlerin ve geniş ölçekli sektörlerdeki sermaye sahiplerinin bu konuda büyük etkinliğe 

sahip olduğu ortaya konulmuştur. Uluslararası örgüt ve kuruluşlarında dünya ticaretine yön 

verdikleri, belirleyici konumda oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak görülmektedir ki; 1990’lı yıllar sonrasında ülkelerin hem iç hem dış politikaları 

dönemin konjonktürel durumuna göre şekillenmektedir. Yakın tarihten günümüze gelişen 

hadiseler, krizler ve değişen koşullar dolayısıyla ticaret savaşları yukarıda da belirttiğimiz 

üzere boyut değiştirmiştir. Hükümetlerin etkinlikleri ise geçmişten günümüze değişim 

göstermiş, ticaret savaşları çok uluslu şirketlerin ve uluslararası örgütlerinde öncülüğünde 

cereyan etmeye başlamıştır.   

Anahtar Kelimeler: Ticaret Savaşları, Çok Uluslu Şirketler, Uluslararası Örgütler, 2008 

Küresel Krizi, IMF. 

 

ABSTRACT 

The main aim of this study is to demonstrate the effects of the changing world order and post-

polarization trade wars on the national and international policies of the countries at the end of 

the 20th century. It also reveals the extent to which the scale of trade wars around the world 

has changed. A mixed method has been employed in the paper from qualitative, quantitative 

and mixed materials to the secondary sources used in political science and related disciplines. 

The statistical data are from IMF, Census, World Bank World Development Indicators and 

similar international sources.  

The results Show that the countries prepared their policies according to commercial interests 

in order to change the balance of power formed in the international system at the aftermath of 

the dissolution of Soviet Russia and the 2000s. In addition, it has been observed that trade 

wars from the 1990s to present have undergone great changes in every sense, especially in 

volumetrics. For example, the Asian countries, including the People's Republic of China, 

began to increase their share in world trade rapidly in the 1990s. According to the IMF's 

report in 2019, the share of those countries in global GDP was below 10%; while in 2006 it 

surpassed the EU and the G7 countries in 2016, and reached 40%. After the 2008 Global 

Crisis, it is observed that foreign interventions and barriers to the free trade increased. Trade 

wars have also been transformed in this context. It has been found that the stakeholders 

increase in the preparation of the policies of the countries and the understanding of 

governance is more dominant. In particular, it has been shown that multinational companies 

and capital owners in large-scale sectors have great impact in this regard. It has been found 

that they are leading world trade and are in a decisive position in international organizations. 

As a whole, it seems that after the 1990s, both the domestic and foreign policies of the 

countries are shaped according to the conjunctural situation of the period. Due to recent 

events, crises and changing conditions, trade wars have changed in size as mentioned above. 

The activities of governments have changed, and trade wars have begun to take place under 

the leadership of multinational corporations and international organizations.  
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GİRİŞ:  

Bilinen tarihin her döneminde ticaret rekabeti önemli bir yere sahiptir. Ülkelerin kaderlerini 

büyük ölçüde etkileyen rekabet günümüzde daha da derin bir şekilde yaşanmaktadır. Bilhassa 

savaşların önemli bir nedeni olarak konumlandığı bir gerçektir. İçerisinden geçtiğimiz 

dönemde rekabetten ziyade “savaş” kavramının öne çıkması da bu nedenledir. Ticaret 

savaşları kısaca iki ya da daha fazla ülke arasında karşılıklı ekonomik çatışma ve yıpratıcı 

politikaların bütünüdür. Günümüz ticaret savaşları ise özellikle 2000 sonrası yaşanan 

gelişmeler çerçevesinde şekillenmiştir. Yaşanan gelişmeler büyük ölçüde küresel olduğu için 

tüm dünya ülkelerini etkilemektedir. Öyle ki, ticari savaşların, anlaşmazlık ve çatışmaların 

büyük boyutlara ulaşarak siyasal tıkanıklıklara dönüştüğünü görebilmekteyiz. Günümüz 

ticaret savaşlarının öncesinde kur savaşları konuşulmuştur. Ülkelerin, ulusal para birimleri 

üzerine uyguladıkları politikalar ile diğer ülkeler karşısında elde ettikleri avantaj olarak 

tanımlayabileceğimiz kur hileleri; karşılıklı misillemeler ile kur savaşlarına dönüşmektedir. 

2000 sonrası yaşanan gelişmeler ile değişen politika ve yönetim anlayışlarını daha iyi 

anlamlandırabilmek için 2000 öncesi yaşanan önemli gelişmelere değinmekte yarar vardır. 

2000 öncesi tablo özellikle 1980’li yıllarda hayatın her alanına sirayet eden küreselleşme 

etkileri ile oluşmuştur. Küreselleşmenin ekonomiye yansıması ise Neo-liberal politikalar ile 

olmuştur. Ülkelerin ticareti serbestleştiren politikaları ve müdahalecilikten uzak minimum 

tarifeler uyguladığı bu süreçte dünya ekonomisi ciddi bir büyüme yaşamıştır. Zira ülkeler 

arasında ithalat ve ihracat artış yüzdeleri yüksek seviyelerde seyretmektedir.  

Elbette ki küreselleşmenin böylesine yayılmasının bir başka önemli etkeni daha 

bulunmaktadır. İkinci dünya savaşı sonrası ideolojik ayrım ve çatışmalar yaşayan ABD ve 

Sovyetler Birliği arasında 1991 yılının son günlerine kadar süren Soğuk Savaş, Sovyetlerin 

dağılmasıyla son bulmuştur. Soğuk savaş yıllarında iki kutup ekseninde çevrelenen diğer 

ülkeler, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile ABD’nin tek kutuplu dünyasında Neo-liberal 

politikalar ile tanışmıştır. ABD’nin hegemonyası tüm dünya ülkelerine sirayet etmiş ve 

Amerikan öncülüğündeki politikalar benimsenmiştir. Uluslararası örgütler ve çok uluslu 

şirketler de küreselleşmenin etkileri ile boyut değiştirerek dünya ticaretinde daha önemli 

konuma ulaşmışlardır.  

2000 öncesi manzara bize, 2000’li yıllar ve özellikle de küresel kriz açısından önem arz 

etmektedir. Süreç buradan sonra daha farklı seyredecek, ülkelerin yönetim ve politika 

anlayışları yaşanan gelişmeler neticesinde değişecektir. Bu çalışmada sürecin başlangıcı ve 

günümüzdeki hali irdelenmiş, geleceğe dair tahminler yapılmıştır.  

 

1.1 2000’li Yıllar ve Kriz Öncesi Dünya  

2000’li yıllar ekonomik düzenin değişiminin nereden ve hangi gelişmelerle yaşandığını bize 

net bir biçimde göstermektedir. Dünya genelinde kriz öncesinde yaşanan kredi genişlemeleri 
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finans piyasalarını kırılganlaştırmıştır. 2003 yılına kadar durağan olan uluslararası ticaret, 

Neo-politikalar eşliğinde krize kadar bir ivme kazanmıştır.  

ABD 2000’li yılların başlarında düşük faiz politikalarıyla eşik altı grupların krediye ulaşımını 

kolaylaştırmış ve konut sektöründe ki talepler bu çerçevede artış göstermiştir. Nitekim artan 

taleplere karşı piyasa fiyatlarında da artışlar yaşanarak enflasyonla sonuçlanmıştır. Enflasyon 

ile mücadele amacıyla 2004 yılında faizlerin arttırılmasıyla beraber eşik altı grupların geri 

ödemlerini gerçekleştirememeleri küresel krizin habercisi niteliğindedir. ABD için bir diğer 

önemli gelişme ise 11 Eylül tarihinde yaşanan terör saldırılarıdır.  ABD’nin gündeminin uzun 

yıllar teröre yoğunlaşmasının başlangıcıdır. Diğer büyük ekonomilerin uluslararası ticarette 

giriştiği kıyasıya rekabetten uzak kalmasına sebep olmuştur. Mevcut durumun bize en net 

göstergesi ise OECD’nin raporları çerçevesinde ABD, Çin karşısında her yıl ciddi oranlarda 

cari açık veriyorken Çin yüksek cari fazlalar vermektedir. Bu durumun elbette birden çok 

sebebi vardır ancak küresel ekonominin başat aktörü olan ABD için krizin kaçınılmaz olduğu 

o yıllarda gerçektir. Bu durum diğer ülkeler içinde geçerlidir zira genel bir kabul ile ABD 

hapşırsa dünyanın diğer ülkeleri nezle olur. Başka bir deyişle küresel ekonominin krizi ulusal 

olmaz. 
2
 

2000’li yıllar Çin için ivmenin hızlandığı yıllardır. Bilhassa Dünya Ticaret Örgütüne üye 

olmasıyla beraber küresel piyasalarda ucuz işgücü ile yapılan üretimleri çerçevesinde ön plana 

çıkmıştır. Amerika başta olmak üzere birçok uluslararası firma Çin’e taşınarak tek kutuplu 

anlayışa karşılık alternatif bir yönelimi başlatmıştır. Bu yıllar ayrıca Çin’in kur hilelerini 

fazlaca uyguladığı, bu bakımdan da günümüz ticaret savaşlarının ilk aşamaları olduğunu 

söyleyebiliriz. Çin’in uluslararası ticarette genişleyen hacmi ve cari fazlaları ile ilerlediği bu 

yıllar küresel kriz ve sonrası için kalkan görevi üstlenecektir. Kriz öncesinde dünya genelinde 

finansal entegrasyonun arttığını ve ülkelerin birbirlerine mali açıdan bağımlı olmaya 

başladıklarını görebilmekteyiz. 

1.2 2008 Küresel Krizi  

2008 Küresel Krizi başlangıcı ve dönüşümü noktasında ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu 

doğrultuda, Amerikan konut sektörü ve sektörel kredilerde yaşanan aşırılıkların kontrol 

edilemez hale gelmesi ile krize evrilmiş olan ekonomik problemler; ülkelerin likidite 

problemleri çerçevesinde küresel bir finansal krize dönüşmüştür. Genel kabul, konut 

sektöründe ki suni yapının ya da başka bir deyişle balonun patlaması yönünde olsa da 

esasında bu krizin de arkasında 80’li yıllar sonrasında ki Neo-liberal ekonomi politikalarının 

olduğunu söyleyebiliriz.  

Küreselleşme ve liberalizasyon çerçevesinde finans sektöründe yaşanan deregülasyonel 

politikalar krizin reel piyasalar karşısında dengeyi bulamamasının temel sebeplerinden biridir. 

Amerikan finans sektörü paydaşlarının yapılan liberalleşme hareketleri sonucunda, eşik altı 

olarak tanımlanan kişilere konut kredilerini vermesi; artan taleplere karşın taleplerin 

                                                       
2 Prof. Dr. Abuzer, Pınar “Küresel Ekonominin Krizi Ulusal Olmaz”, SDE, https://www.sde.org.tr/abuzer-
pinar/genel/kuresel-ekonominin-krizi-ulusal-olmaz-kose-yazisi-24039,  E.T. 02.11.2021.  
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karşılanamaması, sonucunda piyasa fiyatların sürekli olarak artış göstermesi ve istikrarsız faiz 

politikaları sektör içerisinde ki balonun oluşmasına sebep olan temel faktörlerdir. Konut 

sektöründe oluşan balonun patlak vermesi ise varlığa dayalı menkul kıymetlere dönüştürülen 

ipotekli konut kredilerinin geri ödenememesiyle yaşanmıştır.  Sonuç olarak finans piyasaları 

reel piyasalar karşısında dengeyi oluşturamamışlardır. Bizim için önemli olan esas unsur ise 

Amerika’da başlayan krizin nasıl küreselleştiği ve yayıldığıdır. Bu doğrultuda belirtmek 

gerekir ki kriz, küreselleşme ekseninde gerçekleşen serbest ticaret ve sermaye hareketleri ve 

Neo-liberal politikalar çerçevesinde tüm dünya ekonomilerinin birbirine endekslenmiş olması 

dolayısıyla çok hızlı bir biçimde yayılım göstermiştir. Daha öz bir ifadeyle tüm dünya 

ekonomi ve finans piyasalarının bütünleşmesi krizin yayılımını hızlandıran ana sebeptir.  

Yaşanan gelişmeler ülke ekonomilerini ciddi anlamda etkilemiş ve dünya genelinde ülkeler 

negatif ekonomik büyüme yaşamışlardır. İşsizlik artışları ve piyasalarda daralmalar 

yaşanmıştır. 

Şekil 1 (Seçilmiş Bazı Ülke ve Ekonomik Grupların Reel GSYİH Değişimleri %) 

Kaynak: (IMF Country Informatıon, October 2021) 

Tablo 1’de görüldüğü üzere ülkeler ve bazı ekonomik gruplar 2008 yılında büyük oranlarda 

negatif büyüme verileri ile karşımıza çıkmaktadır. IMF verilerine göre 2008 yılında AB -4.8, 

ABD -2.6, G7 ülkeleri -3.7, diğer gelişen ekonomiler -0.8 oranlarında daralmalar yaşamıştır. 

Çin Halk Cumhuriyeti ise nispeten bir azalma ile beraber 9.4 oranında ekonomik büyüme 

yaşamıştır.   

Ülkeler yaşanan ve derinleşen krizin yarattığı belirsizlik ortamında reel ekonomilerini 

muhafaza etmek ve krizden en az hasarla kurtulmak amaçlarıyla para ve maliye 
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politikalarında değişikliklere yönelmişlerdir.  En temel değişim ise serbest ticaret anlayışı 

karşısında artarak devam eden korumacı politikalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkeler 

geçmiş deneyim ve tecrübelerine dayanarak, bilhassa dünya savaşları sonrasında ki ekonomik 

krizlere yönelik de uygulanan korumacı politikaları gündemlerine tekrar almışlardır. Krizi 

izleyen ilk aylarda ithalat ve ihracat oranlarında ciddi düşüşler yaşanmış ülkeler serbest ticaret 

önünde birtakım tarifeler uygulamaya başlamıştır. Bu doğrultuda IMF verilerine göre, 

küreselleşmenin öncüsü olan ABD’nin ithalat artış hızı 2009 yılı sonunda % -15.6  ihracat 

artış hızı ise % -11.9 seviyelerinde daralmalar yaşamıştır. Diğer ülkelerde, özellikle batılı 

ekonomilerde, durum pek farklı değildir. Piyasalarda ki güvensizlik ve artan işsizlik ülkelerde 

ciddi olumsuz etkilere sebep olmuş ve bunlara bağlı olarak da ülkeler, kriz etkilerini en aza 

indirmek ve reel ekonomilerini canlı tutmak amacıyla özellikle yabancı mal ve hizmet 

alımlarının önüne korumacı politikalar ile geçmişlerdir. Ülkelerde ki genel yaklaşım Neo-

merkantilist bir biçimde olmuştur. 

1.3 Serbest Ticaret Anlayışından Korumacı Politikalara  

Ülkelerin krize ve ekonomiye olan müdahalelerinin, serbest ticaret anlayışına uygunluğunun 

tartışılmaktayken krizin derinleşmesi endişeleri çerçevesinde korumacı politikalar 

uygulanmaya başlanmıştır. Korumacılık, genel anlamda yabancı kökenli malların iç piyasaya 

girişini sınırlamaya veya iç piyasada yerli malların yabancı kökenli mallara tercih edilmesini 

sağlamaya yönelik düzenlemeler olarak tanımlanmaktadır.
3
 Aslında piyasalara olan 

güvensizlik neticesinde ortaya çıkan devlet müdahaleleri, ticaret savaşlarının habercisi 

olmuştur. Nitekim ekonomik kaygılarla hazırlanan politikalar siyasi kaygı ve politikalara 

dönüşmüştür. 

İlk etapta iç piyasalarda ki istihdamı muhafaza etmek için büyük sermayeli ulusal şirketlere 

yapılan hükümet destekleri, sürecin uzaması ve daha karmaşık hale gelmesi ile boyut 

değiştirerek; gümrük tarifeleri, ithalat kısıntısı, Anti-damping vergilendirme, dış ticarette 

devletleştirme ve türevleri politikalara dönüşmüştür. Ülkeler kriz karşısında kendi dinamikleri 

doğrultusunda ithalat lisansı ve sertifikasyon gibi yeni korumacı politikalara da 

yönelmişlerdir. Korumacılığın temeli serbest piyasacı politikaların sınırlandırılarak 

kalkınmanın artacağının düşünülmesidir. 
4
 Zira serbest ticaretin diğer ülke ekonomilerine 

piyasada üstünlük sağladığı düşüncesi hakimdir.  

Krizin ilk yıllarında hızla artan müdahaleler bazı akademisyen ve ekonomisti 

endişelendirmiştir. Hükümetlerin piyasada ki agresif tutumlarının ülkeler arası ekonomilerde 

kalıcı hasarlara yol açacağını ortaya koyarak Global Trade Alert’i kurmuş, müdahaleleri tespit 

ederek raporlar hazırlamışlardır. Tablo 2’de 2009 yılından bu yana raporlanan, yeşil kodlu 

ekonomik serbestliği arttırmaya yönelik müdahaleler ve kırmızı kodlu ekonomik serbestliğe 

engellemeye yönelik uygulanan müdahaleler verilmiştir. Tablo üzerinden şunu görmekteyiz ki 

                                                       
3 Nuran, Ertürk, "Ticaret Savaşları ve Dünya Ekonomisine Etkileri", Fiscaoeconomia 2:88-112. 2017 s.91. 
4 Melek, Kaya, “ABD - Çin Ticaret Savaşları ve Türkiye”, Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, , Yıl: 1, Sayı:2, 
Kasım 2019, s.20. 
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2008 krizi sonrası geçici olacağı düşünülen korumacı politikalar kalıcı hale gelmiş ve daha da 

derinleşmiştir.  

 

Şekil 2 (2008 Sonrası Yapılan Müdahaleler) 

Kaynak: (Global Trade Alert, 2021) 

 Ülkelerin karşılıklı korumacı politikaları misillemelere dönüşerek ticari savaşların zeminini 

hazırlamıştır. Özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinin birbirlerine yönelik müdahaleleri dikkat 

çekicidir. En çok ekonomik müdahale uygulayan ülkeler genel olarak yine en çok ekonomik 

müdahaleye maruz kalan ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çin özellikle dış ticarette 

avantaj sağlamak amacıyla antidamping vergilendirme yoluna giderken gümrük tarifeleri ile 

müdahalelere maruz kalmıştır. Uluslararası ticareti engelleyen bu girişimler boyut kazandıkça 

siyasi krizler ve baskı unsurlarına dönüşebilmektedir. Krizin etkileri uluslararası ticarette 

devletlerin yönetim anlayışlarını bu doğrultuda değiştirmektedir. Günümüzde ki siyasi 

krizlerin en temelinde ülkelerin karşılıklı ekonomik çatışmalarını görebilmekteyiz. Bu hususta 

uluslararası ticaretin diğer paydaşlarının konumu bir hayli önemlidir. Çok uluslu şirketler ve 

uluslararası örgütler süreç içerisinde gerek örgütsel yapılarında gerek çalışma biçimlerinde 

gerek ise dünya ticareti içerisinde konumları bağlamında değişiklikler yaşamışlardır.  

1.4 Uluslararası Para Fonu - IMF 

Dünya ticaretinin bir diğer önemli paydaşı uluslararası örgütlerdir. Özellikle Neo-liberal 

politikalar çerçevesinde dünya ticaretinde çok daha etkin konumlara ulaşmışlardır. Ancak 

2000 sonrası ve özellikle de 2008 Küresel Krizi ile beraber yaşanan gelişmeler neticesinde 
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uluslararası örgütler bağlamında da değişikliklere sebep olmuştur. Küresel kriz sonrası 

IMF’de dikkatleri üzerine çekmiştir. Birçok ülke ve grup tarafından varlığının 

sorgulanmasının yanında krizin tetikleyicisi olarak dahi tartışmaların gündeminde yer 

almıştır. Nitekim 2008 öncesinde krizin yaşanabileceği ve Amerikan ekonomisinin önlem 

alması gerektiği ortamda IMF’nin Amerika’da riskli yapılara finansman desteği devam 

etmiştir. IMF, ülkeler ve ekonomiler arasında finansal bütünleşmenin önemli bir aktörü 

olması sebebiyle krizin hızlı bir şekilde yayılmasına ortam hazırlamıştır.  

Kriz etkileri ile beraber likidite problemlerinin tavan yapması durumunda ise çare yine IMF 

finansmanında aranmıştır.  G20 Londra oturumunda ülkeler IMF’nin finansman arttırması 

gerektiğine kanaat getirmişlerdir. Bu doğrultuda IMF’nin 3 kat finansman arttırdığını ve 

ödemeleri esnek bir biçimde hazırladığını görebilmekteyiz. Ülkelerin o gün belki de oy 

maksimizasyonu ya da reel ekonomi kaygılarıyla başvurdukları IMF kredileri, ülkeleri serbest 

ticaretten uzaklaştırmaktadır. Benzeri finansal krizlerin yaşanmaması için Neo-merkantilist 

yaklaşımlar artış göstermiştir. Esasında bu değişen yaklaşımların yakın tarihte yaşanan ve 

yaşanması muhtemel ticaret savaşlarının tetikleyicisi olduğu aşikardır.  

Ticaret savaşlarının 2000’li yıllar çerçevesindeki gelişmeler ekseninde dünya ticaretinde ve 

ülke yönetim ile politikalarına olan etkiler gözlemlenmiştir. Ortaya çıkan gelişmelerin dünya 

düzenindeki değişim aşağıda açıklanmaktadır. 

2.1 Yükselen Çin ve Yeni Dünya (2010-2025)  

Küresel kriz sonrasında ülkeler korumacı politikalara yönelerek ekonomilerini muhafaza 

etmeye çalışmışlardır. Nitekim dünya ticaretinde ihracat ve ithalat yüzdeleri düşüşler 

yaşamıştır. Tüm bu gelişmelerin karşısında ucuz iş gücü, yüksek rezervler ve yayılmacı 

projeler ile Çin ekonomik anlamda negatif büyüme yaşamamıştır. Üstelik dünyanın diğer 

büyük ekonomileri küresel ekonomik krizin ardına 2019 başlayarak devam etmekte olan 

küresel salgının etkileri ile sarsılmışken, Çin yine önemli bir ekonomik büyüme kaydetmiştir. 

Mevcut düzen 80 sonrası yaşanan küreselleşme hareketleri ve 90’lı yıllarda Sovyetler 

Birliğinin dağılmasıyla tek kutup olan ABD çizgisinde oluşmuştur. Ancak günümüz için 

düzenin devam etmediği, edemeyeceği aşikardır. Çin ekonomisi, iş gücü, fabrikaları, dünya 

geneline yayılan sermaye hareketleri ve projeleriyle yeni bir düzenin kurulması noktasında 

alternatif bir kutuptur. Sürecin buraya gelmesinin önemli etkenlerinden birisi de 2000 sonrası 

yaşanan gelişmeler ve ticari savaşlar olarak gösterilebilir. Yeni düzen de sadece Çin değil 

Gelişen Asya Ülkeleri önemli bir paya sahiptir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin de içinde olduğu 

Asya ülkeleri dünya ticaretindeki paylarını 90’lı yıllar itibariyle hızlı bir biçimde artırmaya 

başlamıştır. IMF’nin 2019’da hazırladığı rapora göre Çin ve Asya ülkelerinin GSYİH 

içerisindeki payı %10 seviyesinin altında iken 2006 yılında Avrupa Birliği’ni 2016 yılında ise 

G7 ülkelerini geride bırakarak günümüzde %40 seviyesine ulaşmıştır.      
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Şekil – 3 (Çin, G7 ve Dünya Geneli Reel GSYİH %) 

Kaynak: (IMF Country Informatıon, October 2021) 

2.2 2018 Ticaret Savaşları: ABD – Çin Ticaret Savaşları  

Mao sonrası Deng Şiaoping ile beraber yapısal reformlara yönelen ve serbest ticareti arttıran 

Çin, uzun yıllar ucuz işçilik, kur hileleri, antidamping uygulamalar ile günümüze değin dış 

ticarette büyük avantajlar elde etmiştir. Bu süre zarfında büyük ekonomilerle, özellikle de 

ABD ile, yakın ilişkiler kuran Çin; dış ticaret açısından en büyük avantajını da yine ABD 

karşısında almıştır. Bilhassa ulusal para birimi olan Yuan’a, dolar karşısında uyguladığı 

develüasyon uygulamaları ile ABD - Çin dış ticaretinde önemli avantajlar elde etmiştir. 

Günümüzde ki ticari savaşın temeli ise bu faktörlerinde ötesinde 2008 krizine dayanmaktadır. 

2008 Küresel Krizinin etkileri birçok ülke tarafından ötelenerek halı altına itilmiş olsa dahi 

günümüzde ve yakın gelecekteki ekonomik olumsuzluklar ile çatışmaların temelinde var 

olmaya devam edecektir. ABD için de günümüzde kırılgan piyasaların temeli yine 2008 

krizine dayanmaktadır. Bu noktada dış borç hacmi sürekli genişleyen ABD’nin aksine, 

uluslararası projeler, yayılmacı politikalar ve üretim sanayinde ki atılımları ile Çin küresel 

ekonominin alternatif kutbu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.  

2018 yılında alevlenen ticaret savaşları ise Amerika’nın Çin’in büyüme oranlarına yönelik 

başlattığı bir operasyondur. Kriz sonrasında ithalat ile ön plana çıkan ABD, Çin karşısında 

aynı oranlarda ekonomik büyümeler sağlayamadığı için bu doğrultu da politikalara 

yönelmiştir. ABD’yi bu noktaya küresel kriz sonrası yaşanan gelişmeler ve korumacı 

politikaların etkisiyle perçinlenen Neo-merkantilist anlayış getirmiştir. Küresel kriz sonrası 

yaşanan kur savaşları, karşılıklı misillemeler, tarifeler ve müdahalelerin ülke yönetim ve 

politikalarında ki etkisinin en net göstergesi ABD’nin Neo-merkantilist politikaları olarak 

gösterilebilir. Trump hükümeti ile de yükselişe geçen Neo-merkantilist politikalar 

çerçevesinde Çin’e uygulanan ithalat tarifesi ile 2018 krizlerinin başlangıcı yaşanmıştır. 50 
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milyar dolarlık ithalat için a%25 oranında ki gümrük vergilerinin duyurulması ile başlayan 

süreçte, Çin’de yeni gümrük vergilerine yönelmiş ve süreç karşılıklı misillemeler 

çerçevesinde devam etmiştir.
5
 Mevcut ekonomik savaş, dünyanın en büyük iki ekonomisi 

arasında olması hasebiyle tüm ekonomilere sirayet etmiş ve özellikle de AB ülkeleri korumacı 

politikalara daha sıkı bağlanmıştır. Üstelik domino taşı etkisi yaratan bu savaş iki ülkenin 

diğer ticari ortaklarını da sarsmaktadır. ABD’nin sanayi ürünlerine uygulayacağı ilave 

tarifeler Çin’in imalat sektörünü olumsuz etkilerken, Çin’in girdilerinin sağlandığı Güney 

Kore, Japonya, Tayvan gibi ekonomilerini de sürecin içerisine dahil etmiştir. 
6
 G20 Arjantin 

toplantısında iki ülke liderleri tarafından alınan ateşkese kadar ki süreç aşağıda ki Şekil 4’te 

olduğu gibidir.  

                                                       
5 Doç.Dr. Arzu, Al, Hayri, Kaya, “Ticaret Savaşları Bağlamında Çin-ABD İlişkileri: Düzenin Sonu”, XI. IBANESS 
Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye, 2019, s.11. 
6 Doç.Dr. Arzu, Al, Hayri, Kaya, “Ticaret Savaşları Bağlamında Çin-ABD İlişkileri: Düzenin Sonu”, XI. IBANESS 
Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye, 2019, s.11. 
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Şekil - 4 (ABD ile Çin Ticaret Savaşı Kronolojisi)  

 

Kaynak: Anadolu Ajansı (Aytekin & Gözellik, 2018)  

2.3 Çok Uluslu Şirketler  

Küreselleşme ortamında dünya ekonomisinin en önemli aktörü konumuna gelen uluslararası 

şirketler ya da çok uluslu şirketler, 2008 sonrası korumacı politikalar ve dış ticarette ki 

tarifelerden oldukça etkilenmişlerdir. Bu noktada hükümetler ise reel piyasayı muhafaza 

etmek ve istihdamı korumak kaygısıyla uluslararası ticaret yapan ulusal şirketlerine yönelik 

sübvansiyonlar hazırlamışlardır. Fransa’nın otomobil üreticilerine 6 milyar Euro destek 
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sağlaması ve bunun karşılığında istihdam ve üretimlerini dışarı taşımamalarını istemesi; 

İtalya’nın zarar eden havayolu şirketi Alitalia’yı yabancılara kaptırmaması 
7
 bu hususta ki 

temel bazı örneklerdir. Ülkelerin bu kaygıları geçici olmayıp halihazırda günümüzde de çok 

daha büyük boyutlarda devam etmektedir. Bu hususta ki bir diğer önemli gösterge de ABD ve 

Çin arasında ki Apple – Huawei çekişmesidir. Öyle ki iki şirket arasında yaşanan ihtilaf 

devlet başkanları düzeyine ulaşmış, dönemin ABD Başkanı Donald Trump “Huawei’nin ne 

yaptığına genel güvenlik durumu ve askeri durum açısından baktığınızda çok tehlikeli 

olduğunu görüyorsunuz” şeklinde konuşmuştu. “Eğer Çin ile bir anlaşma yaparsak, 

Huawei’nin de bir şekilde anlaşmanın içine dahil edilmesi olası” ifadeleriyle şirketlerin 

hükümetler için ne derece önemli olduğunu ortaya koymuştur.
8
 Üstelik bu gerginlik iki ülke 

arasında kalmamış, Huawei AB ülkelerinin birçoğu tarafından da boykot edilmiş; Google, 

Huawei ile olan ilişkisini o dönem askıya aldığını ilan etmiştir. Sonuç olarak görülmektedir ki 

ülkelerin yönetim ve politikalarında şirketlerin gün geçtikçe önemi fazlasıyla artmaktadır. 

Ayrıca ekonomik kaygılarla başlayan süreçlerin netice olarak siyasal problem ve baskı 

unsurlarına dönüştüğü aşikardır.    

2.4 Günümüz Ekonomileri  

Günümüz ekonomilerinin mevcut durumunda elbette geçmişte ki hadisler çok etkili 

olmuşlardır. Bu çerçevede tek kutuplu dünya anlayışının sona erdiğini, ekonomik 

büyümelerin yavaşladığını görebilmekteyiz. Üstelik yaşamakta olduğumuz salgın sürecinin de 

ülkeleri birçok alanda olduğu gibi ticarette de içe dönük politikalara ittiğini görebilmekteyiz. 

Özellikle AB ülkelerinin -5.6 ve Brexit sonrası İngiltere’nin -9.8 oranlarında ki negatif 

büyümeleri AB bölgesi için geleceğe dönük iç acıcı görünmemektedir. Üstelik IMF’nin 

küresel krizden bu yana arttırdığı finansman desteklerinin de mevcut tablolarda kolay bir 

biçimde geri ödenmesi mümkün görünmemektedir. Ülkemiz adına geleceğe dönük negatif 

beklentiler olmasa dahi uluslararası ticarette farklı boyutlarda yeniden alevlenecek olan 

korumacı politikalara dikkat etmek gerekmektedir. Dünyanın en büyük ekonomileri olan G7 

ülkeleri açısından da durum pek farklı değildir. Hükümetler ve uluslararası örgütlerin 

günümüz ekonomileri için geleceğe yönelik alacağı kararlar ve adımlar yeni ticaret 

savaşlarının da kaderini belirleyecektir.   

                                                       
7 Nuran, Ertürk, "Ticaret Savaşları ve Dünya Ekonomisine Etkileri", Fiscaoeconomia 2:88-112. 2017 s.98. 
8 Arslan, Kaya, “21. Yüzyıl Feodalitesi”, The Vox Populis, https://thevoxpopulis.com/vox-senato/21-yuzyil-
feodalitesi/, E.T. 02.11.2021  
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Şekil - 5 (Bazı Ülke ve Grupların Reel GSYİH %) 

Kaynak: (IMF Country Informatıon, October 2021) 

SONUÇ:  

Sonuç olarak görülmektedir ki küreselleşme ile yüksek seviyelerde yaşanan serbest ticaret 

anlayışı piyasalardaki gelişmeler neticesinde yerini korumacı ve müdahaleci politikalara 

bırakmıştır. Bu durumun temel sebebi ülkelerin reel ekonomilerini korumak kaygısı ve 

piyasalara olan güvensizliğidir. Doğrudan yatırımlar azalmakta ve ülkeler Neo-liberal 

politikalardan, Neo-Merkantilist politikalara yönelmektedir. Ülkelerin birbirleri aracılığıyla 

ya da uluslararası finans kuruluşları aracılığıyla aldıkları krediler geçici olarak iç piyasaları 

rahatlatmış olsa da mali açıdan kritik bir bağımlılık yaratmıştır. Bağımlılığın neticesinde 

finans piyasalarında kırılganlık kronik hale gelmiştir. Nitekim borçların ödenmesi kaygısıyla 

hükümetler serbest ticaret önünde korumacı politika ve müdahalelerine devam edeceklerdir.  

Bir başka önemli husus ise çok uluslu şirketlerin konumudur. Hükümetlerin, iç piyasayı 

korumak ve işsizliği önlemek kaygılarıyla desteklediği şirketler, günümüzde kaygıların 

boyutlarının artması ile hükümetlerin politikalarına yön verebilmektedir. Ayrıca bu durum 

karşılıklı olarak bağımlılık yaratmaktadır. Sonuç olarak yakın bir tarihte şirketler açısından da 

ticari savaşların devam edeceği görülmektedir.  

Tüm yaşanan gelişmeler bize ticaret savaşlarının her anlamda boyut değiştirdiğini 

göstermektedir. Günümüz ticaret savaşları ülkelerin tüm yönetim anlayışına ve politikalarına 

etki etmektedir. Üstelik yaşanan savaşların etkileri kısa vadeli olmayıp uzun vadede kalıcı 

hasarlar bırakmaktadır. Hali hazırda ki korumacı anlayış tüm dünya ülkelerinde devam ettiği 

sürece ticari savaşların boyutu ve etkileri de artacaktır. Sonuç olarak ise kazananın 

kaybedeceği sıfır toplamlı bir tablo oluşacaktır.  
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