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I.

OTURUM: ORTA DOĞU

Dengenin Dengeleyicisi Konumu Sebebiyle Pragmatist Ortaklıklara Yönelim:
Yemen Al-Islah Partisi
Mukaddes YILMAZ 1
Yemen, 1990 yılında üniter bir görünüme kavuşan, ancak birleşme sırasında
amaçlanan liberal-demokratik devlet yapısı çok geçmeden otokratik bir yöne evirilen ve
kuruluşundaki Kuzey-Güney çatışması, parti politikaları üzerinden gözlemlenebilen bir
devlettir. Çalışmanın amacı, bir muhalefet partisi olan Al-Islah Partisi’ni siyasal süreç
modeli ve dahil edilme-ılımlılık tezine göre inceleyerek edinilen verilerle, iktidar ve
antagonizması arasında dengeleyici bir unsur görevi gören Al-Islah Partisi’nin
organizasyon yapısını pragmatist amaçlara göre kurgulamasının, partinin zamana yaygın
kimlik değişiminin belirleyicisi olduğunu anlamlandırmaktır. Schwedler’in, Al-Islah’ın
kuruluş döneminde dahil edilme-ılımlılaşmama olarak betimlediği sürece getirilecek yeni
bakışla, Müslüman Kardeşler ve Selefiler olarak ayrılan dual parti yapısında, her iki
İslamcı yapı için hipotezin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği ifade edilerek ılımlı
olmayan görünümünün sadece radikal-Selefi kanata ait olduğu betimlenirken, Al-Islah’ın
çatı organizasyon içerisine girdiği ikinci dönemindeki dahil edilme-dışlama
kavramından, konunun özelinde siyasal hayattan dışlanma olarak değil, iktidar
ortaklığından dışlama olarak bahsedilecektir. Al-Islah’ın hem kendi içindeki yapısal
ayrılığı, hem de iktidar ve antagonizmasına göre şekillenmesi dahil edilme-ılımlılık
teziyle ele alındığında, Yemen’in siyasal hayatında dengenin dengeleyicisi pozisyonunda
olduğu betimlenecektir. Siyasal süreç modeliyle ise, Al-Islah’ın ‘devlet tipi’
örgütlenmeye sahip organizasyon yapısını hem dikey hem yatay ağlarla nasıl ördüğü
betimlenerek, kuruluş döneminde tikel parti bağlarıyla iktidar partisine yakınsak bir
yönelimde olması, politik fırsat yapıları ve çerçeveleme süreciyle anlatılacaktır. Aynı
zamanda tematik eleştiriler üzerine kurulan pragmatist bağlarla Ortak Toplantı Partileri
(JMP) çatı organizasyonu içerisinde Al-Islah Partisi’nin değişen politik fırsat yapılarıyla
kendini yeniden yapılandırmasında kullandığı tanısal çerçeveleme üzerinde durulacaktır.
Siyasal süreç modeliyle yapılan incelemede devlet tipi örgütlenmesine göz yumulan AlIslah’ın aşağıdan yukarıya devrim modeliyle şekillendirdiği Yemen’in, siyasal ve
toplumsal yapısında kalıcı, politika yapıcı ve liderlik pozisyonuna uygun bir parti
politikası izleyerek partiyi koşullara uygun şekilde sürekli revize edebilen yapısı
aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Al-Islah Partisi, dahil edilme-ılımlılık modeli, dual yapı,
siyasal süreç modeli, pragmatizm.

1

Başkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Doktora Öğrencisi
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İran Nükleer Krizi Çerçevesinde İran - Avrupa Birliği İlişkileri
Aybanu GÖZEL2

İran, Orta Doğu coğrafyasında iç ve dış siyaset perspektifi ile diğer ülkelerden
ayrışmaktadır. 1979’da gerçekleşen İran İslam Devrimi sonrasında ülkede teokratik bir
yönetim biçimi uygulanmaya başlanmıştır. İslam Devrimi sonrasında yaşanan iç
siyasetteki büyük değişim, ülkenin dış politikasını da değiştirmiştir. 1979’a kadar İran
Şahı’nın, Batılı devletlerle özellikle de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ilişkileri
gelişmiştir. İslam Devrimi sonrasında ise Batı-İran ilişkileri temelden sarsılmaya
başlamıştır. İran, doğal kaynaklar açısından Ortadoğu’nun zengin devletleri arasında
olmasına rağmen nükleer enerji faaliyetleri yürütmektedir. Nükleer enerjiye sahip olan
ülkeler stratejik ve ekonomik açılardan üstünlüğe sahiptirler. Enerji ihtiyacında dışa
bağımlılıkları görece daha azdır, güvenlik açısından ise caydırıcı etkiye sahiptirler.
İran’da nükleer faaliyetlerin başlangıcı 1953 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower’ın
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı ‘Barış İçin Atom’ konuşmasıyla
gerçekleşmiştir (Motorcu, 2012: 44). 1979 İran Devrimi’ne kadar devam eden süreçte
ABD ve Batı Bloku’nun diğer müttefikleri, İran Nükleer Programını desteklemişlerdir.
14 Ağustos 2002 tarihinde Ulusal Direniş Konseyi ve Halkın Mücahitleri Örgütü’nün eski
bir üyesi olan Alireza Jafarzadeh, Washington D.C. ‘deki bir basın toplantısında, İran
içerisindeki kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak, iki gizli nükleer projeyi ifşa eden
bir konuşma yapmıştır (Ekinci, 2012:42). Basın açıklaması sonrasında İran Nükleer Krizi
olarak adlandırılan süreç başlamıştır. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra iki kutuplu dünya
düzeninin sona ermesiyle uluslararası siyasette etkili bir aktör haline gelen Avrupa Birliği
(AB), İran ile olan müzakereler sürecinde aktif bir rol oynamıştır. AB’nin coğrafi açıdan
da İran’a yakın olması, 1979’a kadar devam eden İran’daki nükleer faaliyetlerde AB’ye
üye bazı devletlerin ön planda olması AB’nin, İran nükleer programına özel ilgi
duymasına neden olmaktadır. AB’nin, 2002 sonrasında İran’a yönelik yaptırımları ve
izlediği dış politika İran ekonomisini büyük ölçüde olumsuz etkilemekle birlikte
Ortadoğu’nun dinamiklerini de etkilemektedir. İran nükleer programına ilişkin
müzakereler günümüzde AB ile İran arasında devam etmektedir. Yukarıda belirtilen
noktalar ışığında İran Nükleer Programının tarihsel gelişimi açıklanacak ve İran Nükleer
Krizi olarak kabul edilen süreç incelenecektir. Makalede özellikle İran - AB ilişkilerine
değinilecek ve tarafların ilişkilerinin güncel durumu analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: İran, Avrupa Birliği, Nükleer Kriz, Nükleer Enerji, İran
Nükleer Programı
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İsrail- Filistin Çatışmasının Stratejik-Diyalog Modeliyle Analiz Edilmesi
Hicran ÇOKYAMAN 3

Bu çalışma, İsrail- Filistin çatışmasını, çatışma analiz yöntemlerinden biri olan,
Stratejik- Diyalog modelini kullanarak incelemektedir. Çalışmada, İsrail- Filistin
arasında, tarihsel süreçte yaşanmış gelişmelerin toplumların hafızasında diri tutulmaya
çalışılmasının çözüm sürecine zarar verdiği teziyle hareket edilmektedir. Çalışma,
mevcut çatışmanın çözümü için, taraflar arasında, günümüze kadar çizilmiş olan imajın
yenilenmesi gerektiğini öne sürmektedir. Bu bakımdan İsrail ve Filistin denilince akla
gelen bombalamalar, intihar bombacıları, dehşet içinde kalmış siviller yerine; karşılıklı
anlayış, birlikte var olma, ötekini anlama durumunun yerleştirilmesine çalışılmalıdır. Bu
noktada çatışma sürecinde etkin olan yerel, bölgesel ve küresel aktörlerin sahip olmaları
gereken tutumlar üzerinde durulacaktır. Çalışma en temelde İsrail- Filistin çatışmasının
çözümü için atılması gereken stratejik adımlara odaklanmaktadır. İsrail- Filistin
çatışması, 20. yüzyılın başından itibaren Ortadoğu ülkeleri için ciddi bir çatışma konusu
olmuştur. Fakat özellikle 1948 yılında İsrail’in kendisini bir devlet olarak ilan etmesinden
sonra yaşanan olaylar, her iki toplumun hafızasında da çatışma dönemlerine ait mitler
yaratılmasına ve bu mitlerin günümüzde de sürmesine neden olmuştur. Yaratılan bu
mitler, günümüz itibariyle, tarafların birbirlerine karşı olan güvenlik algılarının yüksek
olmasına neden olmaktadır. İsrail - Filistin çatışmasının çözümü için bu algıların
değiştirilmesi gerekmektedir. Bundan hareketle bu çalışma İsrail - Filistin çatışmasının
çözümünde mevcut mitlerin değiştirilmesi için atılması gereken stratejik adımlara
odaklanmaktadır. Çalışmada, bu adımların doğru bir şekilde saptanabilmesi için, İsrailFilistin çatışmasının tarihsel arka planı, nedenleri, aktörleri ve aktörlerinin istek ve
beklentileri incelenecektir. Mevcut çatışma “İsrail ve Filistin arasında süregelen
çatışmanın çözümlenmesi için atılması gereken stratejik adımlar nelerdir?” sorusu
üzerinden analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: İsrail, Filistin, İsrail- Filistin Çatışması, Çatışma Çözümü,
Stratejik- Diyalog Modeli
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Filistin Kurtuluş Mücadelesi: Ilan Pappe’nin Gözünden Filistin
Ayşe Dicle ORTANCA

4

Ilan Pappe, İsrail’in politikalarına karşı çıkarak gerçek bilgi ve empatisiyle
günümüz İsrail devletinin kimliğine ve kökenlerine yönelik en çok tartışılan konuları ele
almasıyla bilinen İsrail tarihçisidir. Uluslararası ilişkilerin en temel teorilerinden biri olan
rejim, en eski tarihlerden günümüze dek üzerine tartışılan bir konu olmuş, ancak rejimin
ne olduğu üzerine dahi ortak bir tanım geliştirilememiştir. Dolayısıyla devlet olmanın
kaideleri noktasında da bir uzlaşma sağlanamamıştır. Yine de devlet olma durumuyla
ilgili önem teşkil eden birtakım kriterler, uluslararası hukuk bağlamında oluşmuştur.
Bu çalışma, rejim - sistem döngüsünde Filistin’in uluslararası hukuk kapsamında
Ilan Pappe’nin devlet olma durumunu sorgulamaktadır. Bu bağlamda özellikle etkin
egemenlik ve bağımsızlık parametreleri açısından Filistin’in devlet olma durumu
açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak uluslararası örgütler ve tanıma işleminin etkisi
kapsamında, Kudüs’ün statüsü, yerleşim yerleri, işgal ve sömürgeleştirme politikaları,
İsrail’in Ortadoğu’daki tek demokrasi olduğu iddiası, Oslo barış görüşmeleri, Filistin
kurtuluş mücadelesi, iki devletli çözüm konuları kavramların veciz bir şekilde
tanımlanması ile birlikte açıklanacaktır.
Anahtar kelimeler: İsrail, Filistin, Rejim, Sistem, Demokrasi
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II.

OTURUM: ORTA DOĞU

Demokratikleşme İçin Dış Müdahale Gerekli mi? Irak ve Suriye Örneği
Üzerinden Bir Karşılaştırma
Şevin FIRAT 5

Orta Doğu yüzyıllar boyunca farklı imparatorlukların ve devletlerin tahakkümü
altında kaldı. Peş peşe yaşanan Dünya Savaşları sonrasında bağımsızlıklarını kazanan
Orta Doğu halkları, devletleşme sürecine de başta Batı ülkeleri olmak üzere diğer ülkelere
göre daha geç başladı. Bu sebeple uzun yıllar boyunca dünyanın iki süper gücü olan
Amerika Birleşik Devletleri’nin ve Sovyetler Birliği'nin kendi ideoloji ve yönetim
biçimlerini dikte etmek istedikleri ülkeler olarak sürekli dış müdahalelere maruz
bırakıldılar. Öte taraftan Sovyetlerin dağılmasından sonra da Orta Doğu devletleri,
ABD’nin gölgesi altında kalmaya devam etti. Bu durum bazı Arap liderlerin topraklarında
keşfedilen petrol ve doğal gaz sayesinde güçlenerek bu ülkelere karşı dik duruş
sergilemesiyle bozulmaya başladı. Bunun sonucunda, Batı ve ABD tarafından bu ülkeler,
‘tehlike’ olarak algılanmaya başladı ve ‘terör’ gerekçe gösterilerek zaman zaman askeri
müdahalelere maruz kaldı. Çalışmamda da uluslararası kamuoyunun itirazlarına rağmen
ABD tarafından müdahale edilen Irak ile, yine uluslararası kamuoyunun talebine rağmen
müdahale kararı alınmayan Suriye’yi karşılaştıracağım. Bu karşılaştırma sonucunda,
demokrasi götürmek istenci ile müdahale edilmiş ve yönetimsel değişikliğe uğratılmış
Irak ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden müdahale kararı çıkmadığı için
dokunulmamış Suriye arasında demokratikleşme bağlamında neden ciddi bir fark
oluşmadığı sorusuna cevap verilecektir. Çalışma kapsamında Saddam dönemi ve 2003
Irak Savaşı ve sonraki dönem ile Hafız Esad dönemi ve Beşar Esad ve Arap Baharı
dönemi arasında karşılaştırmalar yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, Devletleşme, ABD, Sovyetler, Terör, Irak,
Suriye, BM, Arap Baharı
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Arap Baharında Yemen’in Siyasi Dinamikleri
Ceyhun TUTAR 6

Yemen, Arap Yarımadasının coğrafi olarak geniş ve stratejik öneme sahip bir
ülkesidir. Bu önemine karşın oldukça geri kalmış durumda olan Yemen, tarihi boyunca
pek çok iç savaş, askeri darbe ve işgallerle karşılaşmıştır. Özellikle Soğuk Savaş
döneminde ülkede yaşanan kutuplaşma, siyasi istikrarsızlığın temelinde önemli bir etkiye
sahiptir. 1990 yılında Kuzey ve Güney Yemen arasında yaşanan birleşme bu
istikrarsızlığa çözüm olmamış, tam tersine ülke içindeki farklı siyasi gruplar arasındaki
çatışmaların günümüze kadar devam etmesine sebep olacak iç çatışmalara zemin
hazırlamıştır. Tüm bu siyasi istikrarsızlıklar ve yoksulluk çerçevesinde Yemen, Arap
Baharı protestolarının en şiddetli yaşandığı ülkelerden biri olmuştur. 2011 yılında
Mısır'da Muhammed Buazizi isimli bir seyyar satıcının bireysel protestosu çok kısa bir
sürede Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası ülkelerine yayılan kitlesel bir devrim
hareketine dönüşmüş ve bu harekete “Arap Baharı” ismi verilmiştir. Hâlihazırda siyasi
istikrarsızlıklara sahip olan Yemen “Arap Baharı” dönemini de oldukça sancılı
geçirmiştir. Bürokratik yolsuzluk, ekonomik sıkıntılar ve otoriter kalıcılık Arap
Baharı'nın Yemen'de karşılık bulmasındaki en önemli etkenlerdir. Özellikle genç nüfus,
var olan siyasi ve sosyo-ekonomik duruma karşı olan rahatsızlıklarını “Arap Baharı” ile
ortaya koyma şansı elde etmiştir. Ancak Yemen'deki çok çeşitli siyasi yapı, ülkedeki
gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve bölgesel terör sebebiyle daha da kötü hale
gelmiş ve istikrarsızlık sürmeye devam etmiştir. Yemen'in kıt kaynakları üzerine ülkedeki
siyasi gruplar arasında süren çatışma Arap Baharı ile zirveye ulaşmıştır. Bu çalışmanın
amacı ilk olarak Yemen'in siyasi istikrarsızlığının kökenleri incelemektir. İkinci olarak
Arap Baharı'nın sebeplerini hem genel hem de Yemen özelinde açıklamak ve ardından
“Arap Baharı” dönemi Yemen'deki siyasi dinamikleri incelemektir. Bu amaç
doğrultusunda özellikle bölgedeki otoriter kalıcılık ve yolsuzluk konuları üzerine
yoğunlaşılmıştır. Sonuç olarak devrimin diğer ülkelerde olduğu gibi Yemen’e de siyasi
istikrar getirmediğine ve tüm bu siyasi karışıklıklar sebebiyle hiç bir zaman bir ulus
devleti olamayan Yemen’in başarısız bir devlet haline geldiğine ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Orta Doğu, Yemen, Ali Abdullah Salih,
Otoriteryanizm, Yolsuzluk
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Rantiye Devlet Olgusu: Arap Baharı Üzerinden Körfez Ülkelerinde Siyasal
Meşruiyet & Demokrasi Algısı
Dilruba YILDIZ 7

“Rantiye Devlet” olgusu, gelirinin büyük kısmını doğal kaynaklarının ihracından
elde eden devletler için, bilhassa Körfez ülkelerinin sosyo-ekonomik yapısını tanımlarken
karşımıza çıkar. Bu devletler, ihraç gelirlerinden halka pay verdikleri için siyasal
meşruiyetlerini de ekonomi üzerinden sağlamaya çalışırlar. Aralık 2010’da Tunus’ta
başlayan Arap Baharı, Mağrip’ten Körfez’e kadar bütün Arap toplumlarını az ya da çok
etkilemiştir. Tunus, Libya, Mısır ve Yemen’de uzun süredir koltukta olan hükümetler
devrilmiş, Libya, Suriye ve Yemen iç savaşa sürüklenmiştir. Körfez ülkelerinde ise Arap
Baharı, birkaç protesto ve küçük hükümet değişikliklerinden öteye gidememiştir.
Çalışmada, körfez monarşilerinin neden ve nasıl Arap Baharı’na direndiği, hatta
protestolar diğer Ortadoğu ülkelerindeki gibi büyümediği için neden uzun soluklu olarak
direnmek zorunda kalmadıkları sorusu takip edilecek ve doğal kaynaklar ile toplumun
demokrasi arzı arasında bağlantı kurulacaktır. İlk olarak Körfez ülkeleri ve Arap
Baharı’ndan büyük darbe yiyen devletlerin sosyal ve ekonomik durumlardan
bahsedilecek; küresel istatistiklerle Arap Baharı öncesi 2010-2009 yıllarındaki insan
hakları karneleri, ihlaller, kişi başına düşen milli gelirler ve toplumların politikacılara
olan güvenleri gibi siyasi, ekonomik ve sosyal birçok olgu göz önüne serilecektir.
Ardından da bu devletler üzerinden Ortadoğu’daki siyasal meşruiyet ve demokrasi algısı
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ortadoğu, Rantiye Devlet, Petrol, Körfez, Arap Baharı
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III.

OTURUM: ANTARKTİKA, AVRASYA VE ASYA

Kırım Sorunu Perspektifinden Rusya-Ukrayna Krizi
Göksu DUYGU 8

Kırım, tarihin her safhasında Karadeniz’deki stratejik konumu nedeniyle önem arz
eden bir toprak parçası olmuştur. Son zamanlarda Batı ile Rusya arasında gerilim noktası
haline gelen ve bir krize dönüşen Ukrayna meselesinde de, geçmişte yaşanan ve Kırım’ın
ilhakıyla sonuçlanan Ukrayna-Rusya geriliminin de bir parça etkisi mevcuttur. Kırım’ın
Rusya tarafından işgal edilmesine giden süreçte tıpkı şu an yaşanan krizde olduğu gibi
Batı ve Rusya arasında yaşanan nüfuz mücadelesinin izlerini görmemiz mümkündür. Rus
yanlısı Yanukoviç’in AB ve Ukrayna arasında imzalanacak olan antlaşmadan geri adım
atmasının ardından Batı yanlısı Ukraynalıların başlattığı eylemler, Yanukoviç’in
Rusya’ya sığınmasıyla sonuçlanmıştı. Rusya ise elindeki en büyük koz olan doğal gaz
kartını kullanmak yerine Kırım’ı ilhak ederek Sovyetler’in dağılmasının ardından kurulan
ABD ağırlıklı siyasi düzende artık Rusya’nın da söz hakkı olduğunu göstermek istemiştir.
Bu hamlesiyle de Batı’ya, dolayısıyla ABD’ye, istediğini yapabileceğini göstermek için
büyük bir gözdağı vermiştir. Rusya, şu an yaşanan güncel krizde ve geçmişteki UkraynaKırım krizinde de olduğu gibi tek bir şey istemektedir. O da, ABD’nin gücünün Avrupa
Birliği ama özellikle NATO aracılığıyla eskiden SSCB’nin bir parçası olan ve şu an
bağımsız olan devletlerin o veya bu şekilde Batı’nın etkisi altına girmesini ve sınırlarına
yakın askeri faaliyet göstermemesidir. Bu noktada hem AB ve NATO’ya üye ülkeler ile
hem de Rusya ile sınır komşusu olması Ukrayna’yı gerilimin düğüm noktası haline
getirmektedir. Ukrayna’nın stratejik konumu ve Rusya’nın Sovyetler zamanındaki eski
gücünü tekrar kazanma emeli ve NATO vasıtasıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin
gücünü özellikle Karadeniz sahasına doğru genişletme isteği, Ukrayna’yı ateş hattının
ortasında bırakmaktadır.
Bu makalede, Kırım ve Ukrayna’nın geçmişten günümüze neler yaşadığına, Rus
Çarlığının genişleme politikasında SSCB’nin kuruluşu ile sonrasında Stalin döneminde
izlenen politikalar ve bu politikaların bir sonucu olarak Kırım ve Ukrayna’nın kaderini
nasıl etkilediğine ve ardından bölgede ne gibi sorunların meydana geldiğine
değinilecektir. Kırım perspektifinden, Ukrayna-Rusya arasında yaşanan krizin ana
hatlarına değinerek gerilimin nasıl tırmandığını ve özellikle Putin yönetimindeki
Rusya’nın Ukrayna’ya olan bakış açısı incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ukrayna, Rusya, Kırım, Karadeniz, Kırım'ın ilhakı
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Güney Kore Örneği Üzerinden Türkiye’nin Kalkınmasında İnovasyonun
Önemi
Saadet KARA 9

Güney Kore, inovasyonun önemini en iyi idrak eden ülkelerden birisidir. Kore
Savaşı’nın ardından ekonomisi çökmüş fakir bir ülke konumundayken nasıl bu denli ileri
bir ekonomik dönüşüme giderek gelişmiş ülke statüsüne erişmeyi başardığı, örnek alınası
bir meziyettir. Hiç şüphesiz Güney Kore’nin başarısının arkasındaki ana etmen teknoloji
gelişimi için altyapı oluşumu, Ar-Ge ve inovasyondur.
Peki Türkiye neden kalkınamıyor? Güney Kore’nin kalkınmasındaki ana etken
inovasyondu. Bu çalışmanın amacı bu başarı örneği üzerinden Türkiye’nin gelişmiş ülke
statüsüne erişebilmesi adına inovasyonun önemini kavrayarak politika üreten bir ülke
olmasının gerekliliğine değinmektir. Günümüz küresel rekabet koşullarında Türkiye’nin
kalkınmasında Ar-Ge ve inovasyon büyük bir öneme sahiptir. Fakat Türkiye yürüttüğü
eski politikalar nedeniyle inovasyon alanındaki çalışmalarda başarılı bir dönüt
alamamıştır. Her ne kadar bu konuda adımlar atılmaya çalışılmışsa da OECD üyesi
ülkeler arasında başarılı sonuçlar elde edemediği pek tabii görünür durumdadır.
Türkiye’nin inovasyonda hatırı sayılır bir konumda olabilmesi için; Güney Kore’nin kriz
sonrası uyguladığı kalkınma politikalarından etkilenilerek nasıl güçlü bir kalkınma
politikası izlenebilir, Güney Kore örneği üzerinden hangi adımların atılması
gerekliliğinden bahsedilecektir.
Son olarak da Ar-Ge ve inovasyon perspektifinden baktığımızda, başta Güney Kore
olmak üzere bu konuda öncü OECD üyesi ülkeleri ön plana çıkartan politikalar ve
Türkiye’yi geri planda tutan politikalar neler? Bunlardan bahis açılarak küresel rekabet
ortamına uyum sağlayabilmek ve gelişmiş ülke statüsüne erişebilmek için; inovatif
düşünceye, inovasyona, değişim ve gelişime ihtiyaç duyulduğu vurgusu eşliğinde neler
yapılabileceğine değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, İnovasyon Politikaları, Güney Kore, Ekonomik
Kalkınma, Küresel Rekabet
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Potansiyel Kriz Bölgesi Olarak Arktik Okyanusu: ABD - Rusya Güç
Mücadelesi
Elifnur KALMA 10

Arktik Okyanusu bir zamanlar önemsiz ve hiçbir potansiyeli olmayan bir bölge
olarak görülmüştür ancak günümüzde bu durum değişmektedir. Küresel ısınmanın yol
açtığı iklim değişikliğinin etkisiyle günden güne buzulları eriyen ve bu erime ile değerli
kaynakların ve fırsatların ortaya çıktığı Arktik Okyanusu, birçok ülkenin ilgi odağı haline
gelmiştir. Arktik Okyanusu sadece değerli maden ve mineral kaynakları dolayısıyla
ülkelerin odak noktası olmamıştır. Ekonomik getiriler, transit yollar ve savunma
alanlarında da büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde ekonomik, politik ve stratejik olarak
giderek önemi artan Arktik Okyanusu’na kıyısı olan ABD ve Rusya bu bölge üzerinde
söz sahibi olmak istemektedir. İki büyük gücün aynı bölge üzerinde hak iddia etmesi bu
bölgede güç dengelerinde kırılmalara yol açmıştır. Rusya’nın Arktik Okyanusunda
dominant güç olmasını istemeyen ABD, Arktik politikalarını bu yönde şekillendirmeye
başlamıştır. Rusya ise Arktik Okyanusu’na stratejik bir öncelik vermeye başladığı için bu
yönde politikalar izlemeye başlamıştır. İki devlet arasında Arktik Okyanusu üzerinde
artan güç mücadelesinin sonuçları olacaktır. Bu araştırmanın temel amacı Arktik
Okyanusu üzerinde hak iddia etmeye başlayan iki büyük güç olan ABD ve Rusya’nın
çıkarların ne olduğunu incelemektir. Bu çıkarlar doğrultusunda yapılan politik
hamlelerin, özellikle ABD ve Rusya arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyeceği ve bu
doğrultuda Arktik Okyanusu üzerinde çıkabilecek belli başlı problemleri değerlendirmek
bu araştırmanın amaçları arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Arktik Okyanusu, ABD, Rusya, ABD – Rusya İlişkileri, Dış
Politika.
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Antarktika: Türkiye’nin Yeni Açılımı
Zeynep ÖZTÜRK 11

Bu çalışmada, ülkemizin son yıllarda gündemine gelen ve karar vericilerin dikkatini
çeken bir konu olan Antarktika kıtası incelenmiştir. Uluslararası ilişkiler literatürü
açısından baktığımızda, bu konuyla ilgili yerli ve yabancı kaynaklarda yayınlanmış
metinlerin çoğu 2017-2022 dönemini içermemektedir. Bu da Türkiye’nin bölgedeki
güncel politikaları ve hedefleri konusunda bilgi eksikliğine yol açmaktadır. Bu
çalışmamızda bu zaman dilimindeki boşluğu doldurmayı amaçladık. Bu amaçla yerli
gazeteler, uluslararası antlaşmalar ve online kaynaklardan veri toplandı. Bu veriler
göstermiştir ki söz konusu zaman aralığında Türkiye’nin politikaları yoğunlaşmış,
Madrid Protokolü’ne taraf olunmuş ve bölgeye 4 tane bilim seferi düzenlenmiştir.
Çalışmanın birinci bölümünde, Antarktika kıtasının önemi, barındırdığı doğal
zenginlikleri, bunların kullanım kapasiteleri ve dünya gündemini son yıllarda meşgul
eden iklim değişikliğini önlediği göz önünde bulundurularak buranın insan eli değmemiş
yapısının korunmasının önemine değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde,
Antarktika’nın uluslararası hukuktaki yeri, 1959 Antarktika Antlaşmasıyla başlayan
Antarktika Antlaşmalar Sisteminin içeriği, egemenlik iddiaları ve Türkiye’nin bölgeye
karşı tutumu ele alınmıştır. Türkiye’nin başlarda bu kıtaya karşı ilgisiz kalmasının
sebepleri ve aktif politikalar yürütmeye başlamasına yer verilmiştir. Bunun dışında,
Antarktika Antlaşması ile oluşturulan statü ve mekanizmalara da yer verilmiştir.
Antarktika kıtası, insanlığın ortak mirası statüsündedir. Çalışmanın bu bölümünde bu
kavrama da açıklık getirilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Türkiye’nin
politikaları, bölgeye yönelik gerçekleştirdiği bilim seferleri ve Antarktika Antlaşması’na
göre tesis edilmiş olan “Danışman Devletler” arasına girmesi için yapması gerekenler dile
getirilmiştir. Sonuç kısmında ise çalışmanın ana konusu olan kıtanın başta Türkiye olmak
üzere dünya politikasındaki konumu, ileride olabilecek çatışmaların önlenmesi için kalıcı
çözüm önerileri ve Türkiye’nin bu konuda yapabilecekleri irdelenmiştir. Bölgenin iklim
değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinden korunması, çıkar çatışmalarının konusu
haline getirilmemesi için uluslararası toplumda alınacak tedbirler dile getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Antarktika, AAS, Kutup politikaları, Antarktika
Antlaşması.
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IV.

OTURUM: DOĞU AKDENİZ VE AVRUPA

Ege Adaları Sorunu ve Doğu Akdeniz’deki Doğalgaz Arama Faaliyetlerinde
Türkiye ve Yunanistan’ın Dış Politik Demeçlerinin Analizi
İsmail ASAN 12

Yunanistan ve Türkiye’nin Ege Adaları ve Doğu Akdeniz doğalgaz arama
faaliyetleri iki ülke arasında diplomatik krize neden olmaktadır. Taraf ülkelerin bu krizi
aşmak için sergiledikleri politik tutumun ne yöne evrildiği belirsizliğini korumaktadır. Bu
araştırmada Yunanistan ve Türkiye Ege Adaları sorunu ve Doğu Akdeniz doğalgaz arama
faaliyetlerinde ortaya koyduğu dış politik söylemlerinde neyi vurguladıkları
incelenmiştir. Araştırma verilerinin elde edilmesinde Yunanistan Cumhuriyeti Başbakanı
ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 2019 ve 2020 yıllarındaki kamuya açık dış
politik söylemleri incelenmiştir. Taraf ülke karar alıcılarının Ege Adaları Sorunu ve Doğu
Akdeniz’deki doğalgaz Arama faaliyetlerindeki soruna ne yönde yaklaştıkları ve ne
yönde demeç verdiklerini ortaya koymak için “Uyuşmazlıkların Çözümü (Müzakere)”,
“Konvansiyon”, “Tehdit ve Çatışma” başlıkları altında kamuya açık demeçleri söylem
analiziyle karşılaştırılmıştır. Bu açıdan araştırmada taraf ülkelerin Uyuşmazlıkların
Çözümü (Müzakere), Konvansiyon, Tehdit ve Çatışma kategorilerine göre ne yönde
demeç verdikleri, soruna nasıl yaklaştıklarına ilişkin en sık vurgulanan (söylem)
demeçlerin ortaya konması amaçlanmıştır. Dış politika alanyazınında söylem analizi
çalışmaları eleştirel, liberal, realist, neo klasik realist kuramsal çerçevede ele
alınmaktadır. Neo klasik realizm, uluslararası ilişkiler disiplininin uygulama alanlarından
birisi olan dış politika analizi konusunda yeni ve bütüncül bir yöntem ortaya koymaktadır.
Buna göre, uluslararası sistemin devletlerin dış politikaları üzerindeki baskısı, ilgili
devletin yerel dinamiklerine bağlı olarak değerlendirilmekte ve dış politika stratejileri bu
değerlendirme neticesinde belirlenmektedir. Dış politik söylemlerin analiz edilmesinde
en sık vurgulanan temaların ortaya çıkarılması, sorunun diğer araştırmacılar tarafından ne
yöne evrildiğinin anlaşılmasını, ne yönde gözlemlenmesi gerektiği ve sürecin takip
edilmesi açısından önem kazanmaktadır. Araştırma bulgularına göre taraf ülkelerin en az
sıklıkla müzakere ve konvansiyon üzerinde demeç verdikleri, en çok sıklıkla da tehdit ve
çatışma dilini kullandığı görülmüştür. Yunanistan’ın soruna yönelik demeçlerinde
ağırlıklı olarak tehdit ve çatışma dilini kullandığı, Türkiye’nin ise karşılık olarak çatışma
ve tehdit dilini kullanmakla beraber müzakere konusuna daha sık vurgu yaptığı
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yunanistan, Ege Adaları, Doğu Akdeniz,
Doğalgaz
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Avrupa’nın Kimlik Oluşumunda “Öteki” Etkisi: Nereden Bakınca Batı?
Ayça Nur DURSUN 13

Genel manada Avrupa kıtasını ifade eden “Avrupa” çeşitli anlamlar içermektedir.
Bir anlamıyla kültürel mirası da kapsamaktadır. Antik Yunan, Roma İmparatorluğu,
Hristiyanlık, Hümanizm, Aydınlanmacılık gibi Avrupalıların ortak mirasına
dayanmaktadır. Ancak kültürel miras meselesi, bahsedilen unsurlarla sınırlı kalıp,
Avrupa’ya ait olumsuz vakaları göz ardı etmesi bakımından tartışmalıdır. Avrupa diğer
bir yönüyle içerisindeki ulusların ulusal kültürlerinin bütünlüğünü ifade etmektedir. Yani
içerisindeki ulusların kendi ulusal kimlikleriyle Avrupa kimliğinin kültürel olarak
zenginleşmelerini ifade etmektedir. Ancak bu mesele ulusal kimliklere Avrupalılık
atfeden konunun ne olduğu sorunsalı ile eleştirilmektedir. Son olarak Avrupa için daha
modern bir anlamlandırma söz konusudur. “Oluşmakta olan modern bir kültür olarak”
Avrupa kendi kültürünün, ekonomisinin ve sosyo-kültürel yapısının değişimleriyle
anlamlandırılır. Buradaki Avrupa anlayışında daha çok Avrupalıların ortak kültür, temsil
ve sembollerine değinilmektedir. Çalışma, bir kültürel miras olarak ifade edilen Avrupa
anlayışı bakış açısıyla yapılacaktır. Bu bağlamdan yola çıkılarak ilk önce Avrupa’nın
tarihsel olarak bu mirası nasıl elde ettiğine ve bunu nasıl bilinçli olarak
kimlikleştirdiklerine değinilecektir. Oluşturucu “öteki”nin yani Doğu’nun bu kimliğe
olan etkisine ve Avrupa anlayışının ve kimliğinin olumlanmasına dikkat çekilecektir. Bu
oluşturucu ötekinin etkisi Edward Said ve Samir Amin özelinde ele alınacaktır.
Said’in Oryantalizm hakkındaki bakış açısı çerçevesinde Avrupa’da kimlik
oluşumu değerlendirmeleri ele alınacaktır. Oryantalizm konusunda çalışmalarıyla
döneminin ünlü yazarlarından olmasıyla önem arz eden Said’in kavramsallaştırması
“Oryantalizm” eseri üzerinden ele alınacaktır. Ardından Samir Amin’in Avrupa kimlik
algısı ve “Avrupamerkezcilik” eleştirilerine yer verilecektir. Amin, Avrupamerkezcilikle
ilişkilendirilen önemli isimlerden olması sebebiyle çalışma için önem arz etmektedir.
Onun görüşlerinin dayanağı olarak “Avrupamerkezcilik” eseri merkeze alınacaktır. Nitel
araştırma yöntemi kullanılarak metin analizi yapılacaktır.
Çalışmanın ilk kısmında Avrupa kimliğinin tarihsel süreçte Antik Yunan’dan Roma
İmparatorluğu’na ve oradan Hristiyanlığa dek geçen süreç içerisinde nasıl kurgulandığına
yer verilecektir. Sonrasında Said’in Oryantalizm kavramsallaştırmasına ve Avrupa
kimliğini ele alışına yer verilecektir. Son kısımda ise Amin’in Avrupamerkezci düşünce
hakkında eleştirilerine yer verilecek ve doğu-batı ikiliğinin Avrupa kimliği üzerindeki
oluşturucu öteki rolünün etkisi analiz edilecektir. Çalışmada “Avrupa kimliğinin tarihsel
kurgusu nasıl gerçekleşmiştir?”, “Edward Said’e göre Doğu, Oryantalizm ile nasıl
kurgulanmıştır?”, “Samir Amin’e göre Avrupamerkezcilik kurgusu nasıl yapılmıştır?” ve
bu soruların devamında “Avrupa kimliğinin oluşumunda Doğu’nun etkisi nedir?” soruları
cevaplanacaktır.
Avrupa’yı oluşturan ülkeler özelinde bir değerlendirme yapılmaksızın Avrupa
kimliğinin oluşturulması çabasından bahsedilecek ve başarılı olup olmadığıyla
13

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora
Öğrencisi. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4553-3014. İletişim: dursunaycanur@gmail.com.

26

5/6 March 2022 - TUİÇ International Student Congress
Book of Abstracts - ISBN: 978-605-73593-0-8

sonuçlandırılacaktır. Çalışma, alana Samir Amin ve Edward Said özelinde bir katkı
yapması bakımından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa kurgusu, kimlik, öteki, Edward Said, Samir Amin.
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66. Hükümet Döneminde AK Parti'nin Dış Politika Analizi: Yunanistan ile
Karasuları ve Kıta Sahanlığı Alanlarında Dış Politika Söylemi
Cevat ÖLMEZ 14

Türkiye Cumhuriyeti’nin 66. Hükümetinde AK Parti’nin Yunanistan’ın ile
süregelen karasuları ve kıta sahanlığı alanındaki uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıklara
yönelik dış politik söylemleri araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Araştırma konusu
olarak bu iki sorunun seçilmesinin nedeni, aynı dönemlerde yaşanan Doğu Akdeniz’de
doğalgaz arama faaliyeti ve münhasır ekonomik bölge krizlerine karşı Türkiye’nin
“müzakereci” ve “düzen kurucu” söylemlerinin işlerliğinin kamuoyuna nasıl
yansıtıldığını anlamaya çalışmaktır. Bu araştırmanın amacı AK Parti yönetici elitinin
Türk dış politikasında ortak tarihi ve kültürel referanslar üzerinden ürettikleri
“müzakereci” ve “düzen kurucu” söylemlerinin Türkiye ve Yunanistan arasında
süregelen karasuları ve kıta sahanlığı sorununun çözümünde nasıl yorumlanarak inşa
edildiğini ortaya koymaktır. Bu çerçevede, 2020 yılındaki “Ege Adaları” ile 2020’deki
“Doğu Akdeniz’de” yaşanan gerginlikler örnek olayları çerçevesinde bir araştırma
yapılacaktır. Bu araştırmada temel olarak dış politika analizinde eleştirel yaklaşımların
sınırları içerisinde yöntemsel çerçeve doğrultusunda, Türkiye’nin karasuları ve kıta
Sahanlığı alanlarında varsayılan dış politika söylemlerinde kendine hangi rolleri
benimsediği, bu rollerin kabul görmesi için hangi söylemsel pratikler doğrultusunda karar
verildiği sorularına cevap bulmak araştırmanın alt amacını oluşturmaktadır. Post-yapısal
söylem analizi dış politika analizinde en yaygın kullanılan yöntem olmakla beraber bu
analiz, sosyal gerçekliğin, dilden bağımsız olarak kabul edilmediği ve dildeki temsili
pratikler aracılığıyla oluşmaktadır. Bu nedenle post-yapısal analizde, birbirinden farklı
sosyal gerçekliklerin inşasının ancak yorumlama tekniğiyle mümkün olabileceği kabul
edilmektedir. Bu açıdan Türkiye ve Yunanistan arasında süregelen karasuları ve kıta
sahanlığı sorununda karar alıcıların dış politik söylemleri post-yapısalcı söylem analizi
ile incelenmiştir. Post-yapısal söylem analizi yöntemiyle, karasuları ve kıta Sahanlığı
alanları bağlamında, AK Parti dış politika yapıcı elitlerinin ürettikleri söylemle
kavramlaştırma, benzetme, ötekileştirme veya metaforları kullanarak çatışmaların nasıl
algılanacağını belirlediği ve iletişimi kendi belirledikleri söylem üzerinden yürüttükleri
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yunanistan, Kıta Sahanlığı, Karasuları, PostYapısal Söylem Analizi
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Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Davaları Üzerindeki
Etkisi: Türkiye –Polonya Karşılaştırması
Eda KURT 15

Bu çalışmada, ülkelerin AB’ye katılımlarının insan haklarını uygulamada etkili
olup olmadığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gelen AB ülkelerinin davaları ile
sadece Avrupa Konseyi’ne üye olan devletlerin AİHM'e gelen davaların aralarındaki
farklara odaklanılarak incelenecektir. Literatürde AB üyeliği ile insan hakları ihlallerinin
azaldığı yönündeki tespitlerde bazı problemler göze çarpmaktadır. Bu problemlerden en
önemlisi AB üyesi ülkeler hakkında genelleme yapılarak insan hakları ihlallerini istikrarlı
bir şekilde azalttığı yönündeki iddialardır. İç hukukun incelenmeden AB üyeliğinin
ihlalleri ortadan kaldıracak kadar ulusüstü bir yapı olduğu yönündeki tespitler, yerini artık
AB üyelerinin insan hakları ihlalleri konusunda önleyici bir rol alıp almadığı yönündeki
çalışmalara bırakmıştır. Türkiye, AİHM bazında incelendiğinde insan hakları (ifade
özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı) konusunda dünya çapında
en çok ihlal yapan ülkeler arasında ikinci sırada yer almaktadır. Polonya, AİHM bazında
incelendiğinde ise insan hakları ihlallerini belirgin bir şekilde azalttığı gözlemlenmiştir.
Polonya, AB’ye üye ülkelerden biridir fakat Türkiye AB’ye üye değildir. Bu sebeple
çalışma, Avrupa Birliği’nin insan hakları üzerindeki etkisinin araştırılmasını gerekli
kılmıştır. Bu çalışmanın argümanı iç hukuk sisteminin insan hakları ihlalleri konusunda
etkisinin büyük olduğudur. Araştırmanın bağımlı değişkeni Avrupa Konseyi’ne üye olan
ülkeler (Avrupa Birliği üyesi olan/Avrupa Birliği üyesi olmayan), bağımsız değişkeni ise
ülkelerin yaptığı insan hakları ihlalleri olarak belirlenmiştir. Araştırmada nitel bir model
olan Polonya ve Türkiye arasında olmak üzere karşılaştırmalı vaka analizi yapılması
planlanmaktadır. Literatürde AB’ye girmek için insan hakları ile ilgili belirli şartları
yerine getirmek gerektiğine dair çok sayıda çalışma mevcuttur. Ancak AİHM ve AB
arasında illiyet bağı kurulmaya çalışılarak ve aynı zamanda AB üyesi olan ülkenin önce
dava verilerinin incelenip sonraki aşamada iç hukuk sisteminin irdelenmesi konusunda az
sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada literatürdeki bu boşluğa katkıda bulunma
amacı güdülmektedir. İki ülkenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dava verileri
incelendiğinde ihlaller konusunda Türkiye’nin Polonya’ya göre daha fazla insan hakkı
ihlali yaptığı gözlemlenmiştir. Bu durumun sebebi olarak Polonya’nın ülke içinde insan
hakları ihlalleri gerçekleştirmesine rağmen bu durumun iç hukukta çözülmesi ve Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’ne ulaşmaması söz konusu iken, Türkiye insan hakları dava
verilerinin yüksek olmasının sebebinin ihlallerin iç hukuk yollarıyla çözülememesinden
kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan
Hakları, Türkiye, Polonya.
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Kıbrıs Barış Harekâtı Bağlamında İnsani Müdahale Kavramının Eleştirel
İncelemesi
Derya AZER 16
Öykü TANSUĞ 17

Soğuk Savaş dönemine hâkim olan iki kutuplu dünya sisteminin sona ermesinin
ardından dünyanın pek çok farklı bölgelerinde devlet içi çatışmalar (intrastate conflict)
baş göstermiştir. Başarısız devletlerin içerisinde devlet-dışı aktörlerin (non-state actors)
güç kazanması sonucunda ortaya çıkan bu “yeni savaşlar”, nasıl çözülmeleri gerektiği
ile alakalı uluslararası güvenlik ve hukuk alanlarında farklı tartışmaların önünü açmıştır.
Bu çerçevede Birleşmiş Milletler (BM) 7. Genel Sekreteri Kofi Annan’ın liderliğinde bu
yeni çatışma biçimlerini önlemek için önce Koruma Sorumluluğu Raporu hazırlanmış ve
daha sonrasında insani müdahale kavramı geliştirilmiştir.
Bu çalışma, Kıbrıs Barış Harekâtı özelinde yoğunlaşarak insani müdahale
kavramına eleştirel bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda
çalışma literatür incelemesi yöntemini izlemiştir. Çalışmanın birinci bölümü Kıbrıs
Sorununu genel hatlarıyla tarihsel bir perspektiften ele almış; ikinci kısımda insani
müdahale ve koruma sorumluluğu kavramları hukuki boyutlarıyla tanıtılmış ve
kavramının Kıbrıs Barış Harekâtına uygulanabilirliği incelenmiştir. Makalenin üçüncü
bölümünde eleştirel kuramın argümanları anlatılmaya çalışılmış ve dördüncü bölümde
Kıbrıs Barış Harekâtının dahil edilmemesi üzerinden insani müdahale kavramı eleştirel
perspektiften tartışılmıştır.
Çalışmanın sonunda uluslararası camianın Kıbrıs Barış Harekâtını insani müdahale
kapsamına dahil etmemesi üzerinden bazı çelişkiler ortaya konmuştur. Sonuç olarak,
insani müdahale konseptinin gelişmiş ülkelerin insan hakları ve liberal değerler üzerinde
yürüttüğü insani emperyalist politikaların bir aracı olduğu kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Barış Harekâtı, insani müdahale, koruma
sorumluluğu, eleştirel kuram, insani emperyalizm
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V.

OTURUM: ULUSLARARASI GÖÇ

Yükselen Küresel Kriz: Düzensiz Göç
Mustafa KÖKMEN 18

Düzensiz göç, tarihin birçok döneminde gerçekleşmiş olsa da bilimsel çalışmalar
henüz yenidir. Yeni olmasının yanı sıra büyük bir sorun olmaya başlamıştır. Literatürde,
“göç çalışmaları” konu başlığı ile yer alan geniş bir çalışma bulunmaktadır. Özellikle
21.yy. ilk çeyreğinde dünyada savaşlar, iç savaşlar, siyasal sorunlar, ekonomik ve
toplumsal etkenler sebebiyle düzensiz göçe başvurulmuştur. Bu durum kuşkusuz
devletler için ciddi bir sorun haline gelmiştir. Çünkü bu durum güvenliği tehdit
etmektedir. Bilindiği üzere düzensiz göç, bir ülkeye yasadışı şekilde giriş yapmak ya da
yasal bir şekilde giriş yapıp yasal süresi dolduktan sonra ülkeyi terk etmemek (hedef
ülke), ülkesini terk ederken gerekli kurallara uymayıp ülke sınırlarını geçmek (kaynak
ülke) ve gitmek istedikleri ülkeye ulaşmak için diğer ülke ya da ülkelerin sınırlarından
geçiş yapmak (transit ülke) olmak üzere üç durumda değerlendirilmektedir.
Bu çalışma, düzensiz göç sorununun yeni dünyada oluşturduğu küresel krizi, yakın
tarihte yaşanan örnekler ile analiz edecektir. Çalışma temel olarak üç ana bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde düzensiz göç sorununun temel tanımları açıklanacak ve
güncel düzensiz göç rakamları ile argümanlar belirtilecektir. İkinci bölümde ise göç
sorunu, uluslararası bir sorun olduğundan, düzensiz göç sorunu ve uluslararası ilişkiler
bilimleri arasında ne tür bir ilişki olduğu incelenecektir. Son olarak üçüncü bölümde
düzensiz göç konusunun yeni bir küresel krize dönüşmesi ve güncel düzensiz göç
örneklerinin bu krize etkisi kanıtlar ile açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Düzensiz Göç, Küresel Kriz, Uluslararası İlişkiler
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Antik Travmadan Modern Kalkınma Aktörüne Diaspora’nın Dönüşümü:
Uluslararası Göç ve Kalkınma İlişkisinde Diasporanın Rolü
Burak YALIM 19

Diaspora, göç çalışmalarındaki önemli kavramlardan birisi olmakla birlikte
kullanımdaki farklılıklar diasporaya ilişkin tanım sorunu, diasporanın kimlerden oluştuğu
ve diaspora kategorilerinin neler olduğuna ilişkin soruları oluşturmaktadır. Göç olgusu,
tarihsel süreç içerisinde gerek ekonomik gerek politik gelişmelerle nasıl evirildiyse,
diaspora kavramı da göçün niteliğinin geçirdiği bu dönüşümle beraber değişime uğramış,
diasporanın antik tanımı da modern bir hüviyet kazanmıştır. Küreselleşmenin de etkisiyle
diasporalar travmatik ve negatif algılamaların ötesinde anavatan olarak tabir ettiğimiz
ülkeler açısından kalkınmaya yönelik fırsatlar oluşturan, göçmen havaleleri ile ülkelere
döviz girişini sağlayarak katkı veren aktörler haline gelmiştir. Uluslararası göçün değişen
niteliği devletler açısından bir tehdit mi yoksa fırsat mı olduğu tartışmasını başlatırken,
göçmen transferlerinin resmi kalkınma yardımlarını aşan boyutlara ulaşması da göç ve
kalkınma ilişkisini ve doğal olarak diasporaların anavatanların kalkınmasında nasıl bir rol
oynadıkları sorusunu gündeme getirmiştir. Eğer diasporalar kalkınmanın etkili bir aktörü
ise, diasporaya sahip ülkelerin bu etkiyi nasıl değerlendirecekleri, diasporalara yönelik
hangi stratejileri izlemeleri gerektiği de önemli bir tartışma konusu olmuştur.
Bu çalışmada uluslararası göç ve küreselleşme ilişkisini ve bu ilişkinin diaspora
kavramına yansımalarını inceleyip diaspora kavramının modern ve antik dönem
tanımlamalarını ortaya koyarak diaspora teriminin tarihsel gelişimine göz atacağım.
Küreselleşme ile birlikte yeniden sıklıkla kullanıma giren diaspora kavramına ilişkin
alanın önde gelen araştırmacıları olan Tololyan, Safran, Scheffer ve Cohen’in
sınıflandırmalarını inceleyerek ve diaspora kavramı ile ilişkili ve kafa karışıklıklarına
sebep olan ev sahibi devlet, anavatan veya akraba devlet, ulusaşırılık veya ulus ötesi
kavramlarına değinerek diasporanın özellikleri ve çeşitleri nelerdir sorularına cevap
arayacağım. Diasporaların göç ve kalkınma ilişkisindeki rolünü incelerken diaspora ile
kalkınma ilişkisini anlamak amacıyla göçmen transferleri (remittances), yatırımlar
(investments) ve bilgi aktarımı (know how transfer) konularını ele alacağım. Son olarak
da diaspora stratejilerine ve kalkınma perspektifinde başarılı diaspora örneklerine yer
vererek göç, kalkınma ve diaspora ilişkisi bağlamında gelecek çalışmaların hangi sorulara
odaklanabileceği üzerine değerlendirmelerde bulunacağım.
Anahtar Kelimeler: Diaspora, Uluslararası Göç, Kalkınma, Küreselleşme
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Türkiye’deki Medya ve Basında Afgan Göçmenlerle İlgili Yer Alan Söylemlerin
Kamuoyuna Etkisi
Göksu CANA 20

Algı yönetimi yakın geçmişte terminolojiye kazandırılmış bir kavram olsa da
içeriğine ve anlamına bakıldığında eski bir yöntem olduğu anlaşılmaktadır. Tarih
boyunca bireyler, kurumlar, iktidarda olanlar veya olma çabası içinde olanlar, itibar
kazanmak, çıkar sağlamak ve güç sahibi olmak adına hedef kitleyi ikna etme ve kendi
tarafına çekme yolları arayışı içinde olmuşlardır. Bu amaçlar doğrultusunda geliştirilen
stratejiler günümüzde algı yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca, algı yönetimi
psikolojik harekât, propaganda, kamu diplomasisi veya halkla ilişkiler olarak da
karşımıza çıkmaktadır. Manipülasyona dayalı algı yönetimi dijital dünya üzerinden
kurgulanmaya başlanmıştır. Bu uygulamalarda yapılan eylem ise hedef kitleyi kendi
rızasıyla ikna etmek ve istenilen doğrultuda bir algı oluşturmaktır. Bu yönüyle algı
yönetimi, hedef kitleleri kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek ve hedefleri için
kullanacakları birer unsur haline getirmek amaçlı iletişim disiplini olarak tanımlanabilir.
Hayatımızın bir parçası olan medya, aynı zamanda algı yönetiminin de önemli bir
unsurudur. Medya metinlerinin gerçeği, yanlış veya eksik yansıttığı, ayrıca yeniden inşa
ettiği düşünüldüğünde “algı yönetimi” kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda,
Türkiye’de medya ve basında Afgan göçmenler ile ilgili yer alan söylemlerin kamuoyuna
etkisi ele alınacaktır. “Dijital çağda medyanın psikolojik gücü yani algı yönetimi Afgan
göçmenlerle ilgili bize ne söylemekte ve kamuoyu üzerinde ne yönde etkili olmaktadır?”
sorusu üstünde durulacaktır.
1980’lerde ortaya çıkmış ve “güvenlikleştirme” kavramı ile bilinen Kopenhag
ekolüne göre güvenlikleştirmeyi şekillendiren güç sahibi unsurlardan biri medyadır.
Medya gibi güç sahibi aktörlerin bir meseleyi ulusal güvenliğe ilişkin tehdit olarak
tanımlamasıyla “güvenlikleştirme” ortaya çıkmaktadır. Medyanın kamuoyu üzerindeki
etkisi bu açıdan önem teşkil etmektedir. Ekonomik, toplumsal, bölgesel ve dini
farklılıkları aşarak ortak deneyimler oluşturan kitle iletişim araçları, insanların aynı
tepkilerde bulunmasına yol açan kültürel kodlar ortaya koymaktadır. Afgan göçmenler
örneği üzerinden ele alınan medya ve algı yönetimi arasındaki ilişkinin, “göçmen, mülteci
ve sığınmacı” kavramlarına karşı kamuoyunda negatif bir kod oluşturduğu
savunulmaktadır. Sonuç olarak, göçmen ve mülteci konusunun popülist söylemlerle
konuşulması ve bunun medyaya yansıması ayrımcı söylemleri normalleştirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Afgan göçmenler, Algı yönetimi, Ayrımcı söylemler, Basın
ve medya, Kamuoyu
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VI.

OTURUM: SİYASET BİLİMİ VE SİYASET FELSEFESİ

Maske ve Aşı Kullanımı Üzerinden Bedenin Kamulaştırılması: Bireysel
Özgürlükler Açısından Bir İnceleme
İrem SARITAŞ 21
Hakan KARADİKEN 22

Modern devletin kuruluşunda vatandaşlık hakkı, insan olmakla ve o bölgede
doğmakla; doğumun o bölge kurumları ile resmileştirilmesiyle kazanılmaktadır. Buna
göre, ulus-devletin sınırlarında doğmak, o devletin haklarından yararlanmak, özgürce
yaşamak, kendiliğinden kazanılan haklara sahip olmak demektir. Bu işleyiş ödevgüvenlik-özgürlük üçgeninde ilerlese de temel hak ve özgürlükler kategorisi altında
betimlenen normlar vatandaşın doğrudan var olabilme hakkına olanak tanımaktadır.
Olağan dönemleri kapsayan bu ilkeler, istisna hallerinde askıya alınabilmekte ve
negatif özgürlük alanlarını çiğneyerek, bireysel varoluşa tehdit oluşturabilmektedir. Bu
dönemlerde birey, topluma uyum sağlamak zorunda kalan bir organ olarak görülerek;
organizmacı bakış açısıyla tek başınalığın anlamsızlığı ya da tehlikesi üzerine vurgu
yapılarak bir tehdit olarak görülmektedir. Koronavirüs pandemisini kapsayan dönemimiz
ise bahsedilen olağanüstü hale bir örnek oluşturmaktadır. Bu noktada modern dönemden
bazı farklılıklar görülmektedir. Öncelikle modern vatandaş-devlet ilişkisi karşılıklılığa
dayanırken, koronavirüs dönemi bir fedakârlık ilişkisine dayanmaktadır. Örneğin modern
vatandaş-devlet ilişkisinde oy kullanmak bir hak iken bunu kullanmamak bireye bırakılan
bir seçenektir. Ancak pandemi sürecinde vatandaşlık-devlet ilişkisi bireysel seçenekleri
devre dışı bırakmıştır. Bu noktada bireysel seçenekleri rafa kaldıran; bedeni kamulaştıran
iki simge öne çıkmaktadır: Maske ve aşı.
Bu çalışma, istisna halini belirleyen egemenin bu iki simge üzerinden bireyi
tahakküm altına aldığını ve zorla kamusal alana dâhil etmeyi amaçladığını iddia
etmektedir. Bu iddia temellendirilirken, Isaiah Berlin tarafından ortaya atılan negatifpozitif özgürlük ayrımına dikkat edilecektir. Bu ayrımın sebebi, liberal ve illiberal
rejimlerin ve onlara eşlik edebilecek uygulamaların sınırlarını ortaya koyabilmektir. Bu
sebeple metnin bakış açısını liberal negatif özgürlükçü teori oluşturacaktır. Bu bakış açısı
aynı zamanda bedeni kamusallaştıran; başka bir deyişle bireysel özgürlükleri kullanmak
için toplumsal şart koşan siyasi anlayışı anlamaya da yardımcı olmaktadır. Pozitif
özgürlüğün bir belki de yeni boyutuna işaret eden bu anlayış, aşı olmama ve maske
kullanmamayı özgür olmamakla eşdeğer tutarak bedenin topluma açılmasını özgürlüğün
bir ön şartı olarak sunmaktadır. Bu anlamda bahsedilen iki simgenin beden üzerinde
21

Nişantaşı Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Öğrencisi, iremsaritaas@gmail.com,
[0000-0003-3884-4631].
22 Uludağ Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi,
hakankaradikenn@gmail.com, [0000-0003-3983-1269].
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kendine yer edinmesi; bir özgürleştirme, Rousseaucu tabirle söylenirse zorla
özgürleştirme olarak görülebilecektir. Bireyin bedenini maske ve aşı simgeleriyle
tahakküm altına alan; bireyi topluma doğru gitmeye zorlayan bu siyasal tavır, ‘Pandemi
Rousseauculuğu’ olarak anılacaktır. İddia ortaya koyulurken siyaset felsefesi literatürü,
Rousseau, Carl Schmitt, Isaiah Berlin, John Stuart Mill, Giorgio Agamben, John Locke,
Jeremy Bentham özelinde taranacaktır. Aynı zamanda hükümetlerin çıkardıkları
kararnameler, bilim-kurulu üyelerinin ve siyasetçilerin söylemleri tartışma çerçevesinde
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Negatif Özgürlük, Aşı ve Maske, Egemen, İstisna Hali,
Pandemi Rousseauculuğu.
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Machiavelli’nin Siyasi Düşüncesinin İncelemesi ve Günümüzdeki
Yansımaları
Shokrullah ATAİE 23

Rönesans dönemiyle beraber modern düşünce dünyasındaki oluşumların ve
değişimlerin ortaya çıkmasında rol oynayan önemli düşünürlerden biri Niccolo
Machiavelli olmuştur. Machiavelli’nin düşüncesinin temelini oluşturan ana etkenlerden
biri virtu (erdem) ve fortuna (talih) kavramlarıdır. Bu kavramlar ile Machiavelli’nin
‘Prens’ üzerindeki düşünceleri açıklanmaktadır. Machiavelli’nin devlet yönetim
sistemiyle ilgili fikirleri ve siyaset alanındaki düşünceleri, modern çağda büyük etki
yaratmıştır. Machiavelli’nin siyasi düşüncesinin yegâne amacı, İtalya’nın siyasi ve askeri
yönden güvenliği sağlayacak ve istikrarı getirecek bir sistemin oluşturulmasıdır. Bunun
yanında Machiavelli, İtalya’da siyasal birliği ve istikrarı sağlayacak ulusal bir devletin
kurulmasını arzu etmiştir. Ulusal devletin kurulmasındaki ana etken ise güçlü bir askeri
oluşuma bağlıdır. Bundan dolayı Machiavelli’nin çok önem verdiği durum, İtalya’da
güvenliği sağlayacak Prens’in kendi yurttaşlarından oluşan güçlü bir ordunun
kurulmasıdır. Dolayısıyla Machiavelli, ister paralı ve ister kiralık askerler olsun bunlara
tam güvenilmeyeceğine vurgu yaparak vatan uğruna savaşan bir ordunun İtalya için
gerekli olduğunu altını çizmektedir. Zira Machiavelli hayatı boyunca İtalya’da, ülkesine
öncelik verecek ve vatan için her şeyi göze alan güçlü bir ordunun kurulmasından yana
olmuştur.
Machiavelli’nin Virtu, Fortuna, devlet, siyasal yönetim biçimleri ve askeri alandaki
düşüncelerinin incelenmesi çalışmanın temel amacıdır. Çalışmanın amacını oluşturan
varsayımları, Machiavelli’nin düşünceleriyle temellendirilmektedir. Machiavelli’nin bu
düşüncelerinin yanı sıra dini düşüncesi ve ideal Prens hakkındaki görüşleri de ele
alınmaktadır. Son olarak Machiavelli’nin siyasi ve askeri düşüncesinin günümüzdeki
etkileri ve yansımaları incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fortuna, Machiavelli, Ordu, Prens, Virtu
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Doğu ve Batı Karşılaştırmalı Siyasi Düşünceleri Arasında Ölçülebilirlik
Mümkün müdür?
Betül EKİZ 24

Siyasi düşüncenin gelişimi en az siyasetin kendisi kadar önemli bir role sahiptir.
Fakat geçmişten günümüze yapılan akademik ve sosyal çalışmalara baktığımızda, bu
çalışmaların batı siyasi düşüncesi etrafında şekillendiğini görürüz. Batı siyasi düşüncesi
hem evrenselliğini hem de özelliğini kanıtlayarak akademin merkezine yerleşmiştir.
Fakat öte yandan, doğuda bambaşka bir siyasi düşünce yapısı gelişmektedir. Doğudaki
düşünce gelişimini incelediğimizde, batıdakinin aksine pratiğin teoriden daha büyük bir
yere sahip olduğunu görürüz. Asya düşünce gelişimin yönü Marx’ın filozoflara yönelik
eleştirisini çürütür cinstendir. Bu bağlamda baktığımızda iki düşünce gelişimin
birbirinden tamamen farklı yollar izleyerek geliştiğini görürüz. Asya ülkelerindeki daha
yakın dönemli siyasi düşünce araştırmalarına baktığımızda, batılı anlamda ‘felsefe’
kavramını bir kalıba koymakta hala zorlandıklarını görebiliriz. Bunun ardında yatan
temel nedenler gelişim sürecinde izlenen farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bölgeler
arasındaki psikolojik, sosyolojik ve kültürel farklılıklar düşünce yapısının metodolojik,
metafiziksel, epistemolojik ve etiksel gelişimini etkilemiştir. Günümüzde zaten
halihazırda özelliğe sahip olan doğu siyasi düşüncesinin evrensellik kazanmaya
başlaması ise iki düşünce yapısı arasında kaçınılmaz karşılaştırmaların doğmasını
sağlamıştır. Fakat bazı araştırmacılara göre birbirinden bu kadar farklı yollar izleyerek
gelişen iki düşünce yapısı için sağlıklı bir karşılaştırma yapmak mümkün değildir. Siyasi
düşünce yapıları arasındaki farklılıklar göz önüne alındığında bu sonuç akla ilk gelen
olmasına rağmen konu bu düşünce yapılarını oluşturan temel etkenlerin ölçüle bilirlik
oranları olduğunda farklı bir sonuca varmak mümkün olacaktır. Bu amaçta, iki düşünce
yapısının temellerini oluşturan dört ana etkeni ve ölçülebilirliklerini inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Siyasi Düşünce, Batı Siyasi Düşüncesi, Asya Siyasi
Düşüncesi, Karşılaştırmalı Siyasi Düşünce, Felsefe
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Bedensel Teknikler’den Düşünümsel Sosyoloji’ye Habitus Kavramının İçerik ve
Yöntem Açısından İncelenmesi
Ezgi İdil TİRYAKİ 25

Habitus kavramı, özellikle yirminci yüzyılın ortalarından itibaren toplum
bilimlerinde oldukça sık tartışılmaya başlamıştır. Bu dönemde önemli ölçüde Pierre
Bourdieu’nün düşünümsel sosyoloji yaklaşımıyla gündeme gelen kavramın kökenleri,
Aristoteles’e kadar takip edilebilir. Habitusun sistemli bir şekilde incelenmesine ise ilk
olarak Marcel Mauss’un bedensel teknikler makalesinde rastlanır. Habitus daha sonra,
yöntemi ve içeriğinin sınırları genişletilerek Pierre Bourdieu tarafından
kavramsallaştırılmıştır.
Pierre Bourdieu ve Marcel Mauss’un habitus kavramına yaklaşımları arasında iki
temel benzerlik mevcuttur. İlk olarak, iki sosyolog da toplumsal olgulara karşı bütüncül
bir tavır sergiler. Bunun yanında, sergiledikleri bütüncül tavır ve araştırmaları sırasında
benimsedikleri yöntemlerle kendi dönemlerinin bilimsel konjonktüründe belirgin bir
kırılmayı temsil ederler. Yaklaşımlarındaki bu benzerliklere rağmen Mauss ve
Bourdieu’nün habitusun sınırlarını belirleme konusunda birden fazla açıdan
farklılaştığını söylemek mümkündür. Öncelikle Bourdieu, Mauss’un önerdiği
sınıflandırma ilkelerini toplumsal olguları aydınlatma konusunda yetersiz bulmuştur. Bu
bağlamda Bourdieu, ilk olarak Mauss’un ilkel topluluklarda incelediği bilişsel ve
toplumsal yapılar arasındaki bağlantıyı modern toplumları kapsayacak şekilde
genişletmiştir. Bununla birlikte Bourdieu, söz konusu yapılar arasındaki ilişkiselliğin
siyasi işlevlerine dikkat çekmiş ve kavrama yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu boyutta
Bourdieu, siyasi işlevlerin simgesel şiddet ve tahakküm araçları yoluyla kendini yeniden
ürettiğini belirtmiş ve böylece içselleştirilmiş kodların sürekliliği ve devamlılığına da
açıklık kazandırmıştır. Sonuç olarak, Mauss’un toplumsal olanın özne üzerindeki
yapılandırma işlevini vurgulamasının ardından Bourdieu, özne ile toplumsal olanın
birbirlerini yeniden üretimini ortaya koyarak Mauss’un geliştirmiş olduğu analiz
yöntemini genetik ve politik bir sosyolojiyle yeniden formüle etmiştir.
Bu çalışma; sosyoloji, siyaset sosyolojisi, antropoloji gibi alanlarda hala ağırlığını
korumaya devam eden alan-habitus-sermaye üçlüsü ile bedensel teknikler makalesinde
vurgulanan habitus kavramı arasındaki tarihsel köprüyü karşılaştırmalı literatür
incelemesi yöntemiyle belirginleştirmeyi, kavramın zaman içinde sınırlarının ve
kapsamının nasıl genişletildiğini açıklamayı ve böylece farklılaşmış olduğu kilit noktaları
ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Alan, Habitus, Sermaye, Bedensel Teknikler, Bütünsel
Toplumsal Olgu, Genetik Yapısalcılık
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VII.

OTURUM: ULUSLARARASI HUKUK

Siber Uzayda Meşru Müdafaa Hakkının Kullanımı
Tuğba ER 26

İnsan varoluşundan bugüne kadar; barutun icadı ve nükleer silahların kullanımı
aşamasına kadar gelen bu süreçte kara, deniz, hava ve uzay alanlarında çeşitli gelişmelere
sebep olmuştur. Fakat siber uzay dediğimiz yer bu alanlardan çok farklı yapay bir alandır.
Bu çerçevesi belli olmayan yapaylık hali, siber alanı ve onun politikayla olan ilişkisini
tanımlamada da ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir. Siber alan, yeni teknolojik
gelişmeleri içerisinde barındıran bir alan olarak; kara, deniz, hava ve uzay alanlarına özgü
kriterlerle açıklanamayacak kadar karmaşık haldedir. Siber uzay; internet, bilgisayar
sistemleri, uydu iletişim servisleri, donanım, yazılım, telekomünikasyon, intranet gibi
teknik bileşenlerden oluşan ve hiçbir fiziki alana benzemeyen küresel bir platformdur.
İnsanların davranışlarını düzenleyen kuralları olduğu gibi devletlerin de davranışlarını
düzenleyen kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar bütününe norm denmektedir ve
uluslararası ilişkilerin mevcut normlar esas alarak yürütüldüğünü düşünecek olursak,
mevcut uluslararası düzeni ve devlet davranışlarını belirleyen en önemli norm BM
Antlaşması'dır. Meşru müdafaa, uğranılan bir saldırı karşısında kişinin kendisini veya bir
başkasını koruması durumudur diyecek olursak bu alanı, çerçevesi belirli hatlarla
çizilememiş olan yerde neye göre saldırıların meşru müdafaa hakkı doğuracağı ve
yaptırımlarının ne olacağı konusu henüz günümüzde netlik kazanan bir durum değildir.
Siber silah ve siber saldırı kavramlarının; tanımı, kapsamı, sınırları netleşmediğinden bu
saldırıları gerçekleştiren devletlerin siber alanda sahip olduğu haklarının ve
sorumluluklarının ne olduğuna cevap verecek bir anlaşma henüz bulunmamaktadır.
BM Antlaşması'nın henüz internet kullanımı yokken oluşturulan bir anlaşma
olduğunu göz önüne alacak olursak, fiziksel saldırı, hangi durumlarda meşru müdafaa
hakkı kullanılabilecek vs. gibi konular henüz netlik kazanmamıştır. Ayrıca hangi devlete,
devlet dışı aktöre siber saldırı gerçekleştirdiği hususunda atıfta bulunma konusunda da
ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Günümüzde düşük maliyetlerle gerçekleştirilebilen,
sonuçlarının ağır, yıkıcı olabildiği siber alandaki silahlı saldırıların karşı taraf için
yarattığı etkilere hangi kıstaslar dikkate alınarak siber saldırı olarak kabul edilip, meşru
müdafaa hakkını oluşturup oluşturamayacağı üzerine çalışmada bugüne kadar
gerçekleşen birkaç siber saldırı olayı üzerinden konu somut olarak anlatılmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Siber Uzay, Atfetme, Siber Saldırı, Meşru Müdafaa
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Uluslararası Ceza Yargılamasında Soykırım Suçu
Reşide SERİN 27

İnsanlık tarihi pek çok kanlı ve vahşi olaya tanıklık etmiştir. Vahşetin en doruk
noktasına ulaştığı noktalardan birinde ortaya korkunç bir suç çıkmıştır. Soykırım suçunun
doğuşu, uluslararası hukukta tanımının yapılıp yerini alması da çok hassas olayların
ardından gerçekleşmiştir. Soykırım suçu düzenlemeleri ve yargılamaları uluslararası
hukukta hassas bir öneme sahip olmuştur. Uluslararası hukuk doktrininde “crime of
crimes” yani “suçların suçu” olarak nitelendirilen soykırım suçu insanlık tarihinin en
karanlık ve vahşi suçu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada da teoride soykırım
suçu incelenmiş tanımı, unsurları gibi noktalarla teorikteki çerçevesi çizilmiştir. Daha
sonra uluslararası mahkemelerde çıkan kararlardaki durum incelenmiştir. Uluslararası
ceza yargılamalarından çıkan kararlar ile soykırım suçunun tanımındaki gelişim
sunulmuştur. Sorumluluk bakımından da soykırım suçu incelendikten sonra çalışma
noktalanmıştır. Soykırım suçu yargılamaları üstün hassasiyetle yapılması gereken
yargılamalardır. Uluslararası siyasi çıkarlara malzeme edilmemesi gereken bir suçtur.
Uluslararası toplumun geçmişte yaşanan utanç ve acı dolu olayların tekrarını yaşamaması
için uluslararası hukuk nesnel ve objektif bir biçimde soykırım suçunu incelemelidir.
Unutulmamalıdır ki hiçbir topluluk bir başka topluluğun yaşam ve var olma hakkına karar
verme yetkisine sahip değildir. Uluslararası toplumda hiçbir grubun bir diğer gruba
üstünlüğü yoktur ve söz konusu olamaz. Sadece barış ortamlarında değil savaş ve çatışma
şartları altında dahi soykırım gibi utanç dolu bir suç işlenemez. Uluslararası arenada
hiçbir şart altında soykırım kabul edilemez ve görmezden gelinemez. Uluslararası ceza
yargısı uluslararası toplumun soykırım suçu gibi vahşetle tekrar yüz yüze kalmaması için
gerekli adil yargılamalardan ve kararlardan kaçınmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ceza Hukuku, Soykırım Suçu, Uluslararası
Ceza Mahkemesi, Soykırım Sözleşmesi, Roma Statüsü
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VIII.

OTURUM: SİYASİ TARİH VE SİYASET FELSEFESİ

İcat Edilmiş Bir Gelenek Olarak 1896 Macar Milenyumu
Veysel Can KARAKAŞ 28

Milliyetçilik literatüründe çokça atıfta bulunulan Eric Hobsbawm ve Terence
Ranger’ın Geleneğin İcadı eserinin en önemli buluşlarından bir tanesi, halk kitlelerinin
devrimler ve isyanlar yoluyla gün be gün siyaset sahnesine girişleri ile paralel olarak
yönetici seçkinlerin, bu “kontrolsüz kitleleri” bir şekilde disipline edebilmek amacıyla
yarattıkları gelenekleri başarılı bir şekilde gözler önüne sermesi olmuştur. “İcat edilmiş
gelenekler (invented traditions)”, özellikle Batı’da milliyetçiliğin etkilerinin en yoğun
anlamda görüldüğü 1870-1914 döneminde seri olarak üretilmiş ve bu geleneklerin
ekseriyeti, halk kitlelerinin kontrol altına alınması adına dönemin gözde fenomeni olan
ulusa, ulusal kahramanlığa, ulusun hikayesine referans ile oluşturulmuştur. Bu dönemde
Avrupa çapında yaygınlaşan kamusal heykeller, ulusal bayramlar, ulusal seremoniler ve
halka açık kutlamalar “icat edilmiş gelenekler” arasında sayılabilir.
Macarlar her ne kadar 1870-1914 yılları arasında bağımsız bir ulus-devlet
oluşturmasalar da 18. yüzyılın sonlarından itibaren öncelikle soylular arasında gelişen
ulusal bilinç yoluyla hak iddia ettikleri topraklarda kısmen de olsa milli bir örgütlenmeye
girişmişler ve 1867’den itibaren Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun imtiyazlı
ortağı olarak söz konusu topraklarda, çoğu zaman beraber yaşadıkları diğer uluslar
hilafına, özerk bir yönetim kurabilme şansını elde etmişlerdir. 1896 yılına gelindiğinde
ise 896’da Árpád figürü öncülüğünde Macarların bugünkü yurtlarını fethedişleri
(honfoglalás) üzerinden yaratılan göç mitinin can verdiği ve 1896 boyunca ülkenin çeşitli
yerlerinde etkinliklerle kutlanan Milenyum (1000. yıl) şenlikleri, halk kitleleri tarafından
büyük ilgi görmüştür. Yalnızca, başkent Budapeşte’de 4.850 metrekareye yayılan bir
alanda 6 aylık bir süre zarfında (2 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında) gerçekleşen
Milenyum Sergisi’ne yaklaşık 5.000.000 kişinin katıldığı tahmin edilmektedir. O
dönemdeki nüfus sayımlarında kendini Macar olarak tanımlayanların sayısının en fazla
yaklaşık 8.700.000 olduğu düşünüldüğünde 1896 Macar Milenyumu’nun halkta ne
ölçüde yankı uyandırdığı anlaşılabilir. Milenyum kutlamaları sırasında, yukarıda “icat
edilmiş gelenekler” arasında sayılan ulusal kutlamalar ve seremonilerin yanı sıra kamusal
alanları ulusal semboller içeren heykeller ile bezemenin de yoğun bir şekilde kullanıldığı
görülür.
Bu çalışmada, Budapeşte’de ve Macaristan’ın çeşitli yerlerinde 1896 yılı içerisinde
gerçekleşen Milenyum kutlamalarına “icat edilmiş gelenekler” kavramı ile bakmak
suretiyle, yönetici seçkinlerin ulaşmak istedikleri birbirinden farklı üç hedef
incelenecektir:
1)Macar ulusal bilincinin alt sınıflara yayılması,
2)Budapeşte’nin Macarlaştırılması,
28
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3)İmparatorluğun Macaristan yarısında yaşayan ve 1896 yılı itibariyle toplamda
neredeyse Macarlarla eşit sayıda olan ulusal azınlıklara Macaristan’ın kimin olduğunu
gösterme çabası.
Anahtar Kelimeler: İcat Edilmiş Gelenekler, Macar milliyetçiliği, Milenyum
kutlamaları, Macarlaştırma
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İkinci Dünya Savaşı’nın Denge Oyunu: Türk - Alman İlişkileri
Sena Nur YILDIRIM 29

Günümüzde, İkinci Dünya Savaşı’na ilişkin çeşitli bilimsel yorumlar ve akademik
çalışmalar yapılmıştır. Türkiye özelinde bakıldığında, bahsi geçen dönemle ilgili
çalışmaların çoğu savaşa taraf olan devletlerin dış politikamıza etki eden uygulama/
söylemleriyle incelenmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışma ile İkinci dünya Savaşı’nın
başladığı günden itibaren Almanya’nın, Türkiye üzerinde resmi makamlarca ve gayri
resmi makamlar aracılığıyla uyguladığı ikna politikasını ele almıştır. Bu çalışma temelde,
Almanya’nın Türkiye’nin dış politikasında hangi araçlarla etki etmeye çalıştığı ve bu
konuda ne kadar başarılı olabildiği sorusuna yanıt aramaktadır. Çalışmada; literatür
taraması yapılarak konuya ilişkin farklı yorumlar incelenmiştir.
İncelemelerin sonunda, Türkiye ve Almanya’nın karşılıklı olarak sürdürdükleri
politikalar da yer yer zıtlıkların oluştuğu görülmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak,
iki devletin ilişkileri belirli yıllar arasında yorumlanamamaktadır. Almanya’nın,
Türkiye’ye karşı uyguladığı dış politikanın önceliğinin tarafsızlık ilkesinin etrafında
şekillendiği görülmüştür. Savaşın ilerleyen yıllarında aktif tarafsızlığın, Mihver
taraflılığına dönmesi için taleplerde bulunulmuş, ancak Türkiye tarafından kabul
görülmemiştir.
Türkiye’nin, Mihver ve İttifak blokları arasında aktif tarafsızlık politikasını
yürütmesi çeşitli siyasi ve ekonomik hamlelerle gerçekleşmiştir. Türkiye’nin savaşa
katılmasını talep eden ülkeler, bu konuda antlaşmalar ve askeri yardımlar aracılığıyla
hamleler yapmıştır. Bu süreçte Türkiye ise, ülkelerle dostane ilişkiler kurmaya yönelerek,
olası bir işgalden korunmak için süreklilik arz eden diplomasi hamleleri üzerine
yoğunlaşmıştır. Türkiye’nin, Almanya’ya yönelik politikalarında, SSCB ve İtalya
belirleyici olmuştur. Gerçekleştirilen diplomatik süreçler Almanya’ya ilişkin olsa da, iki
devletin arasındaki ilişkileri belirleyen önceliğin diğer devletler olduğu saptanmıştır.
Araştırmada Almanya’nın etki etmeye çalıştığı araçların, Türkiye özelinde İtalya ve
İngiltere’nin tutumlarına karşı değişkenlik gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmanın
sonucunda, elde edilen bilgiler ışığında yapılan diğer akademik çalışmalara farklı bir
bakış açısı getirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, Almanya, Diplomasi, İtalya,
Revizyonizm.
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İbn-i Haldun Düşüncesinde Kent: Günümüz Kentleri Kapsamında Genel Bir
Değerlendirme
Neşet KICIK 30
Neşe GÜNAY 31

İnsanlar tarih boyunca yaşamlarını sürdürmek için yerleşim alanlarına ihtiyaç
duymuşlardır. Bu yerleşim alanları, artan insan sayısı gibi gelişmeler sonucunda daha
büyük yapılara (kentler) dönüşmüştür. Toplumsal yapıyla doğru orantılı gelişen kentler,
geliştikçe daha da karmaşık bir yapıya dönüşmüştür. Bu yüzden kentler birçok düşünürün
dikkatini çekmiştir. Bu düşünürler arasında önemli bir konumda olan İbn-i Haldun,
kentleri oluşturan toplumların yapıları, toplumların gelişme aşamaları, kentte emek ve
sermaye gibi kentin temel unsurlarını ele almakla beraber kentin çevreye ve çevrenin
kente olan karşılıklı etkisine de değinmiştir. İbn-i Haldun, özellikle gözlemler ve
üstlendiği siyasi görevleri sonucunda, dünyaya geldiği (1332) Tunus kenti ve vefat ettiği
(1406) Kahire başta olmak üzere birçok kentin yapısını gözlemlemiş ve hem kentin temel
unsurlarını hem de kent ile çevre arasındaki ilişkileri eserinde ele almıştır. Ayrıca İbn-i
Haldun, 14. yüzyılda kentlerin coğrafi, toplumsal, ekonomik vs. farklı özelliklere sahip
olmalarına karşın; çevresel faktörlerin (temiz hava ve çevre kirliliği gibi) tüm kentlerin
kurulma ve varlıklarının devamlılığı kapsamında ortak ve dikkat edilmesi gereken
hususlar olduğuna vurgu yapmıştır. Günümüzde ise İbn-i Haldun farklı yapı ve özelliklere
sahip kentler ile çevre arasındaki ilişkiye yıllar öncesinden atıfta bulunduğu
görülmektedir.
Çalışmanın amacı, İbn-i Haldun’un saptamaları da dikkate alınarak 14. ve 21.
yüzyılda kentsel yapılar ve çevreyle olan ilişkileri karşılaştırmalı olarak ele alınıp 21.
yüzyıl kentlerinin geldiği noktayı değerlendirmektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda
İbn-i Haldun’un Mukaddime eseri referans alınarak 14. yüzyılda kent ve kentleşmenin
durumu incelenmiştir. Devamında literatürde yer alan 21. yüzyılda kent ve kent
oluşumunda dikkat edilmesi gereken çevresel faktörleri ele alan çalışmalardan
yararlanılarak 14. ve 21. yy. kentleri ile çevresel faktörler arasındaki ilişkiler
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak İbn-i Haldun, yaşamış olduğu
yıllarda üstlendiği devlet görevleri ve yapmış olduğu gözlemler sonucunda doğrudan
doğruya kentlerin eksikliklerini ilk kaynaktan gözlemlemiştir. İbn-i Haldun, 14. yy.
kentlerini oluşturan toplumsal yapı, toplumsal bağ, emek, işgücü gibi unsurlarla birlikte
kentin kuruluş ve planlaması aşamasında dikkat edilmesi gereken çevresel faktörleri
örnekler vererek (Kabis Beldesi örneği) ele almıştır. 21. yy’da İbn-i Haldun’un kentlerle
ilgili bazı değerlendirmelerinin güncelliği zayıflamakla birlikte bazı değerlendirmelerin
(hastalık, refah gibi nedenlerden dolayı kentlerin temiz hava sahasına sahip alanlarda
kurulmasının önemi) karşılığı hâlâ mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: İbn-i Haldun, Ümran, Asabiyet, Kent, Kentleşme, Kentsel
Gelişim, Kent Planlaması, Kent ve Çevre
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Rekabetçi Otoriter Rejimlerde Sivil Toplum
Ersin KOPUZ 32
Sinem ARSLAN 33

Soğuk Savaş sonrası demokrasiye geçiş sürecindeki Doğu Bloku ülkelerinde artan
popülizm, piyasa yanlısı grupların hegemonyası, aşırı dindar ve milliyetçi grupların
kamusal alanda yükselişi, demokrasi ile otoriterlik arasında yer alan karma rejimlerin
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Rekabetçi otoriter rejim olarak tanımlanan bu karma
rejimlerde; muhalefetin son derece dezavantajlı pozisyonda yer aldığı, bireylerin hak ve
hürriyetlerinin sınırlandırıldığı, kamu kaynaklarının kullanımının adil olmadığı, hileli
seçim mekanizmalarının yer aldığı, medya kaynaklarının iktidarlarca ayrıcalıklı
kullanıldığı ve patronaj ilişkilerinin yaygınlığı görülür. Rekabetçi otoriter rejimler, devlet
kurumlarının yanı sıra sivil toplum aracılığıyla meşruiyetini güçlendirmeyi ve
uluslararası anlamda saygınlığını sağlamayı amaçlar. Bu noktada otoriterleşen iktidarlar,
sivil topluma yönelik iki türlü yöntemle tahakküm kurmaya çalışır. İlk yöntemde
iktidarların sivil toplumu tahakküm altına almaya çalışma, medyayı pasifize etme,
muhalefeti sindirme ve demokrasi araçlarını aşındırmaya yönelik tutum içinde oldukları
gözlemlenmektedir. İkincisinde ise desteklediği ve inşa ettiği GONGO’lar (Government
Organized Nongovernmental Organization) ile resmi olarak devlete bağlı olmasa da
devletin bir aktörü olarak hareket eden örgütlenmeler kurarlar. GONGO’lar, farklı
toplumsal grupları sisteme entegre etme ve yabancı fonlara ulaşma noktasında otoriter
rejimler tarafından olumlu karşılanmakta ve otoriterleşmeyi desteklemektedir. Bu
çalışmada rekabetçi otoriter rejimlerde, siyasi iktidarlar tarafından devlete entegre bir
şekilde kurulan GONGO’ların siyasi ve toplumsal otoriterliği destekleyici role sahip olup
olmadıkları tartışılacaktır. Rekabetçi otoriter rejimlerde GONGO’ların otoriterliğin
desteklenmesinde üstlendiği roller bu çalışma çerçevesinde irdelenecektir. Bu bilgiler
doğrultusunda, çalışmanın ilk bölümünde sivil toplum kavramı ele alınacak ve sivil
toplum-devlet ilişkisini inceleyen kuramlar tartışılacaktır. İkinci bölümde, rekabetçi
otoriterliği yaratan koşullar ve demokrasi ile otoriter rejimler arasındaki farklılıklar ifade
edilecektir. Üçüncü bölümde otoriterliğin inşasında GONGO’ların üstlendiği roller Doğu
Asya, Merkez Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki otoriter rejim örnekleri üzerinden
irdelenecektir. Çalışmada, sivil toplumun siyasi iktidarlar tarafından tahakküm altına
alınarak sivilliğinin nasıl ortadan kaldırıldığı ve otoriterliğin inşasında nasıl
araçsallaştırıldığı gözler önüne serilerek ileriye dönük çözüm yolları sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rekabetçi Otoriter Rejim, Sivil Toplum, GONGO
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IX.

SESSION: ELTE PATHFINDER GEOPOLITICS RESEARCH
GROUP

The Place of Central Asia in Turkey’s Foreign Policy
Dávid BIRÓ 34

After the collapse of the Soviet Union in 1991, with independence of the Turkic
World, Turkey found an opportunity to fill the power vacuum in the Central Asian region
left by the Soviets. Turkey is the first country which recognized Central Asian countries.
In this period Turkey strived for a stable, independent and prosperous Central Asia and it
has guided the policies towards the region towards building free market economies and
functioning democracies. In the early 1990s, the Turkish foreign policy towards the
Central Asian States was based on the wishful ideas of Pan-Turkic World. It immediately
faced outright resistance from the Central Asian Repubublics as they craved to retain their
newly found exclusive nationalistic identities. The AKP later followed a more pragmatic
approach, which made it possible to strengthen its bilateral relations with the Central
Asian republics. Over the past 30 years, Turkey has developed its system of relations with
Central Asian countries in a number of areas. In addition to political and economic
relations, there are experienced significant cultural collaborations. In addition, we must
not forget the development of strategic defense relations. For the Turkish defense
industry, Central Asia is an excellent area for the development of defense relations and
cooperation.
It should be emphasized that Central Asia is today at the crossroads of the great
powers (Russia, China), which holds many challenges for Turkey. Turkey must prevail
in this geopolitical structure. Turkey’s economic relations with the Central Asian
Republics have developed rapidly, and significant progress has been achieved in the fields
of trade, transportation and communications. Relations have also developed in the areas
of culture and education. With the establishment of the Turkic Council, integration
processes in the region have also accelerated.
In this presentation and study, I would like to present the multi-purpose system of
relations between Turkey and the Central Asian states. I would like to highlight the
decisions that have led to the Central Asian region becoming an increasingly important
area for Ankara. In my research I focus mainly on the Turkic republics (Azerbaijan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan).
Keywords: Turkish foreign policy, Central Asia, economy, integration, culture,
strategic defense relations
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India’s Soft Power Diplomacy Under the Covid-19 Era
Hong Quang TRIEU 35

The outbreak of the Covid-19 disease has led to a dramatic loss of human lives and
an unanticipated challenge to public health, food systems, and jobs worldwide. Since
2020, cooperation has appeared among countries in many regions to promote sharing and
accessing vaccines on a large scale. As one of the big powers in the world, India plays a
tremendous role in helping an international community and reinforcing confidence in the
future of post-pandemic recovery. Using soft power in its foreign policy, India aims to
promote itself as a benign and benevolent actor in global and regional politics during the
Covid-19 era. This article reviews the definitions of soft power from an international and
an Indian perspective, attempts to analyze soft power in foreign policy through Indian
relief activities during the crisis, and finally assesses its successes and drawbacks in the
context of the pandemic.
Keywords: India, soft power, Covid-19, diplomacy
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Colonial Hegemony over the Ecological Identity in India: A dialectical
approach
Shalu JOSEPH 36

For long periods of history, the people living in the high ranges of erstwhile
Travancore (present day Kerala state in India), prevented the intrusion of the outside
world into their homeland and protecting their culture from the urban mainstream
society’s dominant culture. In their long drawn battle to protect their culture, they rooted
themselves in the remote interiors of the forest to live as collectors of forest products and
as agriculturists. However, changes gradually occurred in the harmonic endogamous
social system of the Western Ghats. In an endogamous system, major structural changes
could take place only through external pulls. The external pulls can be effective only if
the system has effective linkages with the external dominant culture. That means a
system’s contact with the dominant culture of the outside world would influence their
culture and identity. Large scale and decisive interventions in life and ecology of Western
Ghats began with the colonial inroads into forest lands and interior forests of Travancore
sanctioned by the native rulers. These foreign colonial-capitalist transgressions had also
affected the native populations of the plains. The disadvantages of the tribe became the
advantage of the British which led to their oppression and displacement for planned
exploitation of their home lands that were converted into huge tea and coffee plantations.
The colonial hegemony over the Indian environment resulted in an unprecedented
ecological crisis especially led to the identity crisis of tribal people in India. They
introduced concepts like scientific forestry, colonial conservation, forest laws etc. in
India. This paper tries to analyse the political economy of Colonialism and their
extension to colonial peripheries in the form of colonial conservation and scientific
forestry and the societal response to such kind of ecological intervention. This paper also
gives emphasis to segregation and exclusion of people from their natural habitat as a result
of this ecological hegemony of the British in India.
Keywords: colonialism, Ecological hegemony, scientific forestry, commercial
plantations.
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X.

SESSION: MIGRATION, POPULISM AND DISCOURSE ANALYSIS

Constructing a ‘domestic and national’ Family: A policy and discourse analysis
of the AKP government
Elgiz ÇAKIR 37
Hazal KOCAER 38

Family is a socially constructed concept. States define and construct the family in
the most suitable way for its own interests, rewarding the ones who fit said description
and punishing the ones who do not. The AKP government has been using discourses and
policies to define family on their terms with neoliberal, conservative and later Islamist
ideas, in line with its ‘New Turkey’ narrative. Their definition of family has come to
create a dynamic based on profound gender inequality and a strengthened understanding
of patriarchy by defining women solely inside the family as mothers, daughters, sisters
and wives, and nothing more. The conceptualization of women in the family has
increasingly normalized women’s oppression, and has eventually caused Turkey to take
accountability in the increase of violence against women by preparing an international
convention on the elimination of violence against women, namely, the Istanbul
Convention. Although Turkey was the initiator and the first state to sign the convention,
in the later years, the treaty had become more and more contrary to the Islamist ideals of
the AKP government, which led to the withdrawal from the Convention after a series of
political discourses and policies. This paper analyzes the role of political discourse and
policy design in the construction of “family” and “women’s role” and the arguments
presented for the withdrawal from the Istanbul Convention.
Keywords: family, political discourse, policy, AKP, Istanbul Convention
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Political Communication and Populism: The Case of Europe
Büşra ÖZYÜKSEL 39

Populism seems leading both daily and political life in many countries nowadays.
Even though the notion’s roots based on the 19th-20th centuries, today’s political
discourse utilises it more than ever. On the rise of populism, media and political
communication have gained crucial importance for transmitting the populist messages to
the people. This study explains the relation between populism and political
communication and how populist discourse uses communication. After the explanation
of the relation between populism and political communication, populist political
communication in Europe will be examined. Along with the rising trend of populism,
increasingly, notwithstanding differences of countries, European democracies seem to be
affected by the spirit of political populism as well. In addition to the situation in Europe
in terms of political communication, the impact on citizens is in importance as well.
Populist communication has a significant impact on citizens’ attitudes, emotions, and
behaviours. Some academics even believe that the media’s attention to populist leaders,
as well as the media’s actual adoption of populist ideas, is one of the primary factors of
populism’s political success. It is critical to analyse the congruence of populist messaging,
the source, and the sensitivity of populist messages to contextual demand-side
characteristics of the voter in order to comprehend the impacts of populist
communication. This study focuses on the questions; what is the importance of political
communication for daily European politics, is there any relation between political
communication and populism, and what are the effects of political communication on
European citizens. In conclusion, populism has been rising through Europe despite
existing and strong democracies. As a political communication mechanism, populism
targets to reach the people. To do this, media is the most significant vehicle of populist
leaders and news. People, on the other hand, got affected by populist messages according
to many different variables.
Keywords: Political Communication, Populism, Europe, European Citizens
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Migration: Afghan Children on the Way to Europe
Elif BAKAR 40

Humanity has experienced many difficulties throughout the course of history and
child migration is one of these without a doubt. In recent years, Europe is experiencing
an increase in the number of migrant children. The phenomenon of migration to Europe
has been characterized by continual evolution simply because of frequent changes in
common migration routes and the length of the stay in transit countries. Children are
experiencing dangerous journeys, exposed to considerable health risks, and most
importantly they keep away from their basic rights of protection and education.
There are considerable ethical issues that arise about working with children
involved in migration. There is a rise from international law itself, a mandate in the
Children Rights Convention which is proveiling international instruments, governing
children rights, and establish two principles which are in tension between each other. On
the one hand, the principal is interested in a child which is a protective principle that
basically urges on mandates, dealing with children to have regardless of their interests.
On the other hand, there is an obligation to give the child a voice or to let the child
participate be heard in any process or in any decision affecting the children.
It is important to remember that children despite legal status have the same rights
everywhere in the world. This means that it does not matter a child’s legal status, what is
a child’s passport saying, a child has the right to take education and protection.
This research will be focusing on Afghan children migrants, in particular their
protection and educational rights on their way to Europe. Addressing this kind of sensitive
issue would be beneficial to raise awareness in the world. This study believes that they
do not need to be lucky to be realized since they already have the right to protection and
education.
Keywords: children rights, migration, child immigrants, Europe, Afghan
children
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Bosnia and Herzegovina: The Dayton Peace Agreement and ripeness for reform
Edita MARIC 41

The paper will address the ongoing crisis in Bosnia and Herzegovina, due to
political deadlock and very recent threats to the peace and territorial sovereignty of Bosnia
and Herzegovina. The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and
Herzegovina, also known as the Dayton Peace Agreement (DPA) is the peace agreement
reached at Dayton, Ohio, United States, in November 1995, and formally signed in Paris
on 14 December 1995. This Peace Agreement put an end to the Bosnian war, and the
current Constitution of Bosnia and Herzegovina is one of the Annexes of that Agreement
(Annex 4). By this Peace Agreement, Bosnia and Herzegovina was split into two entities:
Republika Srpska and Federation of Bosnia and Herzegovina. Since last year, secession
threats by Republika Srpska have been intense and their authorities have started
withdrawing or threatening to withdraw from joint state institutions. To make things even
more complex, the territorial pretensions for a new entity have been expressed by Croats
in Bosnia Herzegovina, attempting to set the ground for the so-called third entity where
Croats will be predominant. These narratives have been extremely dangerous, since
Bosnia and Herzegovina is a sovereign state and as such, this paper will address any
implications in terms of international law if secession is officially proclaimed. Also, the
paper will analyze the existing flaws of the Constitution and highly needed reforms that
are due as in accordance with European Court of Human Rights judgments and the
international law rules and norms. The paper will also address the potential actions to be
taken by international actors, in accordance with international law, as well as some
potential solutions in case any such action is taken or repercussions if not.
Keywords: International law, Dayton Peace Agreement, secession
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XI.

SESSION: EASTERN MEDITERRANEAN AND BALKANS

The Impacts of Energy Resources in the Eastern Mediterranean on the Cyprus
Problem
Ecem İPEKÇİ 42

The Cyprus problem is one of the main problems that guide Turkish foreign policy,
as well as the issue that the UN has been trying to solve for the longest time, after Palestine
and Kashmir. Cyprus is located in a geopolitical point of view, in the geography stretching
from the Middle East to Eurasia, in an area where trade and energy routes intersect. From
this point of view, in every decision, having a say in Cyprus has been one of the main
goals of the great powers. In particular, besides the existing and planned energy
transmission lines, the oil and gas deposits located in the Eastern Mediterranean have
brought the problem to different dimensions. In addition to this problem, energy problems
have also been added. The discovery of energy resources in the Eastern Mediterranean
leads to the fact that the Cyprus issue is being re-examined in the context of fair and
balanced sharing of energy resources, moving out of the context of problems from the
past. The dependence of Europe, which has a large energy deficit, on energy sources that
will come through safe means strengthens Turkey's hand in the long term. Because
Turkey, which has successfully implemented the safe energy transition country policy
since the 1990s, is still the center country of oil and gas pipelines, which are still under
construction and are the most important transportation lines for energy transportation
from east to west. The policy of Turkey as an energy transition country in terms of access
to safe energy sources of the EU, which has started to address the Cyprus issue within the
framework of energy needs since the 2000s, seems to be one of the healthiest solutions.
Due to the crisis in Ukraine, the EU secure access to energy resources from Russia
to get away from being in the Middle East and the problems like unstable countries in the
Middle East, making it difficult to access the energy resources of the issue of terrorism
and other issues that threaten the security of energy supply, secure access to energy
resources in the Eastern Mediterranean makes it important. It is suggested that the energy
resources in Turkey, with its stable political structure in the region and its strong
infrastructure for energy transmission lines, will be an important alternative to Europe's
traditional energy sources. In this descriptive study prepared by surveying method,
probable effects of the energy resources discovered in Eastern Mediterranean on the
Cyprus problem were discussed.
Keywords: Cyprus Problem, Eastern Mediterranean Energy Resources, Energy
supply security.
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The Effect of Ethno-Nationalist Symbols on the Identity Construction of
Republic of Srpska Society
Ayşe Ecem METE 43
Bosnia and Herzegovina has a multi-ethnic and multicultural structure and a federalstate system to tackle with this multi-structure. Specifically in Bosnia, there are three
ethnic groups in majority. These groups are Bosnians, Croats and Serbs. Religiously,
the majority are Muslims, Orthodox and Catholic Christians. Moreover, the ongoing
wars and social tensions between ethnic and religious groups from the nation-state
building to the present, are still in effect. The aim of this article is to examine ethnonationalist symbols in the nationalist identity of the Republic of Srpska and to discuss
the concept of ‘’Bosnian Statehood’’. Secondly, research is aiming to illuminate the
legal, political, geographical and social reasons that affect the rise of nationalism in
RS44 and ethnic polarization in Bosnia and Herzegovina. Thirdly, research focuses on
the RS society's stance to the existing status-quo purposing to give direction to further
studies.The article tries to strengthen the study by sharing the results of the survey
conducted with 99 university students that studying at Republic of Srpska.
Methodology of article is qualitative and quantitive. As a quantitive data article utilize
survey research. Survey is conducted in a spesific university at Republic of Srpska and
reached 99 students. In conclusion, research has found that effects of the ethnonationalism reflected on the political structure and identity construction period of
Republic of Srpska. Secondly, the article examined the effects of war causes and
results on identity construction themes and asked how people define or defined
themselves. The article concluded that Bosnian Statehood is almost absent. Thirdly,
research focused on the political structure's current objectives by discussing the
Dayton agreement and inquired about its adverse effects on disintegration discourses.
Fourth, the questionnaire showed whether students find the Dayton Agreement
effective or not and made inferences based on the percentage of separatists, status quo,
or innovative political ideas. Based on available data, research made inferences about
the degree of affinity of the students with Serbia (these ties may be kinship relations,
ideological closeness, or the perception of the country's level of development) on their
political ideologies.
Keywords: Republic of Srpska,
Identity Politics, Dayton Agreement
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Hungary’s Eastern Mediterranean Policy in Geo-Economic Perspective
Mustafa Burak ŞENER 45

The Eastern Mediterranean region has been a crucial place geostrategically
throughout history. With the discovery of rich hydrocarbon deposits in the Eastern
Mediterranean at the beginning of the 21 st century, the region became more critical for
both coastal states and global/regional actors. With the discovery of hydrocarbon
resources, the coastal states have been embroiled in several disputes over how to share
their maritime jurisdiction. In particular, the European Union, where two states bordering
the region are the members of, is trying to create some strategies in the region in order to
diversify its energy needs. However, there is no consensus within the member states;
some states take a stance against Turkey through Greece and Greek Cypriot
Administration, while others follow a more neutral policy. Hungary is one of the most
moderate countries towards Turkey regarding its Eastern Mediterranean policy. The fact
that the right-wing governments rule both states and that populist regimes are more
inclined to understand each other can be considered as a factor in Hungary’s moderate
policy towards Turkey. In addition, Hungary, located in the center and heart of Europe,
perceives this as an advantage to develop its economy with the countries to its east.
Among these countries, Turkey, which is a geo-strategic gateway to the east, has a central
position. This study analyzes how important the geo-economic position is in making
sense of Hungary’s Eastern Mediterranean policies. This study as a method discourses of
politicians Hungary’s Eastern Mediterranean policy examines in line with geo-economic
factors.
Keywords: Eastern Mediterranean, Geo-economics, European Union, Hungary,
Turkey
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XII.

SESSION: POLITICAL HISTORY

Impactfulness of Realpolitik Used by Bismarck
Adnan Cem KIRAL 46

In many centuries of history, the method of implementing the choice of the best
that directs to the achievement without implementing the ideological forces has made
countries take the biggest advantages. The last version of the method has been named:
“Realpolitik’’ specifically implemented under the leadership of Iron Chancellor Otto Von
Bismarck that has played a significant role in the foundation of Modern Germany and the
German Empire aftermath of the German Unification. During the term of the 19th
Century based on the maintenance of the diplomacy of Continental Europe; many
ideologies’ rising has been observed with the process of the Vienna Congress. These
risings have been causing hot conflicts between many European states. However, the
certain period of time has continued much better for two specific states. These were the
Sardinian Kingdom and the Prussian Kingdom. Both of these states have been taking into
account Unificationism as the fundamental. Nevertheless, Italian Unification was having
quite a disordered view that has been led by Giuseppe Mazzini, Camillo Benso (Di
Cavour), Giuseppe Garibaldi, and Victor Emmanuel at the same time: from the other
period, German Unification has led from the commendatory of Bismarck. Although, it
has seen successful unification attempts from both scenarios. Despite the certain two
states: Ideological dominances have been observed in many European states and
neighboring states.
Also, from the side of Bismarck’s proposed Realpolitik, it has seen the defending
of the monarchy. Even the certain policy has been new for the states: It has seen the
successfulness of the certain policy during the process. Moreover, sustainability of the
certain process with the unitary regime: Has created the betterment at all. Welfarenessbased regime that includes the glorification of the Federal Parliamentary of the German
Empire after the German Unification proposed with the year of 1871, has been supplying
the essence. Industrial developments included the specification at this point. Debatability
of the certain case is the riskiness of the process that makes the public doubtful on the
status of the Continental Europe. From this time, the battles were always existing because
of the conflictualness of the ideologies with two sides and joint warfare in this case with
the non-permanent allies were existing.
Nevertheless, from the certain case, it has obviously seen the allying of the states
for their existence or strengthening of their existence. This formation has actually formed
as the modern type of nationalism. With the development of a certain sense: by the
improvement of the patriotism approach, new thoughts have existed. One of the
significant of these thoughts is the civil nationalism that has been the mainstream
contemporary political thought. In accordance with the last updated approaches directed
46
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to the sovereignty, territoriality and autonomous integrity, with the framework of the
globalisation: Development of the international dimensioned policies have appeared.
Keywords: Realpolitik, Continental Europe, German Unification, Otto Von
Bismarck
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Breaking the Bond: Emancipated Nations During the Cold War
Merve YAZICI 47

The literature of the Cold War is generally based on Western narratives. The
scholars add an important social and cultural aspect to the international history of the
period by using Western sources. Besides these scholars, there are some others who are
willing to analyze the issues by using all the actors’ individual strategies. There cannot
be paid sufficient attention to the core of the Cold War is the struggle between Americandominated liberal-capitalism and Soviet-dominated communism structured relations
between societies. However, the ‘third world’ concept as the new aspect gives extensive
attention to this basis. In the literature review, Jaraush states that the strategy of “subaltern
studies rejects Eurocentrism by emphasizing the suffering of the suppressed, ignored in
the narratives of the colonial masters”. While studying this issue, my main concern is
fulfilling this aim without ignoring any suppressed nations’ local conditions.
While researching the independence movements of the old colonized nations, this
shouldn’t be denied that the whole process was broadly conditioned by the Cold War.
Competition with American and European liberal ideologies pushed the Soviet Union and
China to present that they could build superior systems in the ‘backward’ lands. The
leaders of communist regimes were in the race of the ‘true’ communist. The Sino - Soviet
hostility of the 1960s was at least in part a struggle over which regime would lead
revolutionary forces in the Third World. Thus, there was not only the struggle between
the ‘East’ and the ‘West’, but also a conflict among the sub-actors during the Cold War.
The concept of decolonization describes “the emancipation of Asia and Africa from
European control” in political, economic, and cultural terms. In some way, European
dominance over the rest of the world was terminated by pressure from below, as the
suppressed peoples looked for the end of colonial rule. In other way, the imperialists lost
their own determination to maintain their domination as a result of their conflicts and
burdens during the world wars. The importance of this issue lies in this question: How
could the ‘Third World’ nations emancipated during the Cold War although the Western
‘masters’ were still powerful? The answers of the question will be the main outline of my
paper.
Keywords: Algeria, Decolonization, Postcolonial Modernity, Independence
Movements, Vietnam
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Contribution of Ottoman-Era Manuscript to The Islamic Tradition in Bosnia:
Critical Analysis of Sheikh Muṣliḥuddīn Al-Kninawī’s “Arz Vaiz Muṣāfi”
Ilhana DİZDAR 48

The purpose of this research is to critically analyze the philanthropic works of
Sheikh Muṣliḥuddīn Al-Knīnawī well known as ‘Muṣāfī Effendi’ in the light of the
existing literature about his achievements, and most importantly in the light of the Arz
Vaiz Muṣāfī, which is Ottoman era manuscript. This manuscript represents an official
request form in the Ottoman government system for people seeking specific grants or
services from the government. Since the Arz Vaiz Muṣāfī is an official document, it is
relatively more trustworthy than say autobiographies as a source of information regarding
Musafi’s achievements. It is also relatively most trustworthy as a source of information
regarding specifics about the Ottoman Empire. With the usage of interpretive textual
analysis and historical narrative, this research unlike previous researches, analyzed both
his work the "Tuḥfat Al-Mu‘allimīn wa Hadiyyat Al-Muta‘allimīn'' and his request Arz
Vaiz Muṣāfī, taking into consideration existing works on Musafi’s achievements and
contributions to Islamic tradition in Ottoman Bosnia and beyond. Even though the result
validates some of the previous works of Sheikh Muṣāfī, other results of this research
indicate that the previous analysis of his achievements included some key unfounded
claims about the author and his contributions to Ottoman Bosnia. The research concluded
that Sheikh Muṣāfī’s Arz manuscript has an updated scholarly contribution to the early
development of Islamic tradition in Ottoman Bosnia. The manuscript was also discovered
to have contributed to the contemporary appreciation of Islamic tradition in BosniaHerzegovina and the Islamic world at large. The research recommends more attention be
given to ancient manuscripts of ancient Bosnia because current identity and cultural
formations could not be fully appreciated without deep knowledge of the ancestral roots
of the people of Bosnia-Herzegovina.
Keywords: Manuscript, Sheikh Muṣāfī, Ottoman, Islam, History.
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Ideological War Behind the Division of Korea
Gizem GÜLER 49

The Korean Peninsula was one of the most remarkable places of ideological power
conflict between the USSR and the USA, it was the first place that witnessed the hot battle
in the times of the Cold War. Also, there were no stable governments in the region since
the Japanese invasion and annexation of the Korean Peninsula. In this research, I would
like to examine the impacts of the ideologies in the Cold War toward the developments
in the Korean Peninsula in a sense of political geography. To be able to do my research
first, I would like to describe the concepts and keywords about the Division of Korea.
After describing the concepts, I would like to mention Cold War geopolitics in a broader
sense, and then I would like to give some information about the historical events while
asking the questions of “Why and how the war started, who were the agents, what
happened during the war, which decisions were taken to be able to legitimize the
intervention of NATO, what are the consequences of this ideological war between the
USA and the USSR to the current politics and geography of the region, how the Korean
Peninsula was affected from that, etc.’’ Lastly, I will clarify the link between the Division
of Korea and the ideological power conflict between the two superpowers; how the
ideologies of communism and capitalism, which were the most powerful ideologies of its
time, affected the fate of the Korean Peninsula in terms of political geography. I will be
using official archive materials, articles, and academic books about the subject as my
research method.
Keywords: Cold War, geopolitics, ideology, boundary, territory, power.
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XIII.

SESSION: HUMAN RIGHTS

Minority Rights of Communist Bulgaria During Dimitrov and Cherenkov Rule
(1946-1954)
Eray MUTLU 50

Turkish existence in Bulgaria can be tracked by the early 14th century. With the
occupation of Ottomans, various Turkic and Muslim groups settled and migrated the area
and established villages around meadows, rivers and fertile lands. According to the 1881
Bulgarian census, 527,284 Turks were living in Bulgarian Kingdom and they were 26
percent of the total population. Such an enormous minority wouldn’t be accepted by the
newly established Bulgarian Political Elite therefore the oppression and assimilation
process began. That assimilation process gained velocity with the Communist Bulgaria
and reached its peak in 1984. 1984 incidents resulted in 1989 migration and today there’re
only 8.8 percent of the population of Bulgaria. So far, several researches about the Turkish
minority in Bulgaria have been published; a lot more articles, books and documentaries
about 1984 incidents and 1989 migration had been published. Lot of criticisms and
inquisitions had been made. However, almost nobody focused on what was the situation
of minorities at the beginning of the communist rule. That little research may lead to
uncovering the mystery of the Turkish minority in the transformation period of Bulgaria.
Because of that, in this article I focused on the Turkish minority in Communist Bulgaria
before the Zhivkov rule.
In 1944, when the Socialist Fatherland Front gained power and seized the government,
they were aware of the importance of gaining support from minorities as well as
Bulgarians. Therefore, the Fatherland Front Committee took several measures for
defending the interests of the Turkish minority in Bulgaria. These measures were
welcomed by the Turkish minority and they showed their support for the Fatherland
Front, Turkish schools were reopened, newspapers and magazines on Turkish language
printed and most importantly Turkish and Bulgarian Citizens became equal in front of the
law. Dualism among Turkish and Bulgarians was concluded and construction of a
Socialist utopia commenced. However, old habits won’t conclude so easily and
nationalistic instincts did not fade away. After the establishment of a stable regime the
general opinion about the Turkish minority in Bulgaria drastically changed; as they are
the biggest minority in the country, they should be assimilated and integrated into
Bulgarian society. Obviously according to Bulgarian Communists this cause was solely
based on Socialistic solidarity. It did not have any further nationalistic purposes.
Despite many promises and endeavours in order to achieve socialism and equality among
all ethnic entities among Bulgarian soil, nationalist policies and dreams did not fade away
and these nationalistic instincts led to first massive Turkish migration towards Turkey
from Communist Bulgaria which it occurred in 1950-51. So that, on October 7th 1950,
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Turkey and Bulgaria signed a migration treaty and according to this treaty, approximately
154.000 Turkish Nationals migrated to Turkey.
Keywords: Bulgaria, Communism, Nationalism, Turkish Minority, Minority
Rights
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In Fear We Trust: The Role of Legislative, Executive and Judicial Powers in
2020-2021 Protests in Serbia and Slovenia
Nikola MALJKOVIC 51

During a pandemic, the suspension of basic human rights is recognized as an
adequate response to the prevention of infection. Nevertheless, when the suspension of
basic human rights instead of a temporary solution becomes a well-established pattern, it
constitutes politics of fear. The theoretical framework of this paper follows normative
theories aimed at deconstructing the relation between politics and fear. Although postwar, the relevance of these theories is still great as they are reminiscent of the causal
relationship in the intimidation-obedience formula. The basic thesis is that citizens cannot
make free decisions as long as there is the presence of political fear in society and that
the danger of a blockade of the whole system becomes certain. Further in the theoretical
part, a brief review of the positive understanding of law addresses the unbreakable link
between politics and law. On the basis of the aforementioned theories, the empirical part
of the paper analyzes the work of the three most important and formally independent
institutions in Slovenia and Serbia. An interdisciplinary designed methodology and a
comparative case study analysis of the protests that lasted from 2020-21 provide insight
into the political and legal systems of these two countries during the Covid-19. Results
have shown that the legislators of both countries support freedom from fear, mostly
because of the influence of international law. However, the analysis of the laws of both
countries confirms the thesis of unequal distribution of power between citizens and
executive powers. The police forces of both countries contributed to the manifestations
of politics of fear through different means of intimidation and its role in the construction
of it is undoubtedly the dominant. While in Serbia the police exceeded their authority to
use force in a more severe way than in Slovenia, in Slovenia the use of force was
performed longer. Finally, by analysis of decisions of international and domestic courts,
it is found that the role of the judiciary is partly corrective to the arbitrariness of executive
powers. Domestic first instance courts often made arbitrary and different decisions in the
same or similar cases, and while the appellate court in Serbia proved to be partly
corrective, the Constitutional Court in Slovenia played the most important role in
preserving human rights and democratic principles.
Keywords: politics of fear, separation of powers, protests, Serbia, Slovenia
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XIV.

SESSION: ELTE PATHFINDER GEOPOLITICS RESEARCH GROUP 2

The Anglo-Persian Oil Dispute of 1928-32: geopolitical discourse, causes and
consequences
István Dávid VÁCZ 52

By the 1920s, the Anglo-Persian Oil Company had become both the most important
British interest in the Middle East and the most significant actor in the modern Iranian
industrial sector. The enormous oil company not only secured the long-term supply of oil
for the British Empire, but also actively shaped its geopolitical discourse. Its operations
were regulated by the D'Arcy concession of 1901, but the company tried to avoid its
obligations, which made the relations with the Persian governments tense. Although both
sides wanted to renew the treaty in the late 1920s, this did not go without struggles. The
Reza Shah-led government wanted more resources since they had to face financial
difficulties, while the British wanted to deepen their long-term geopolitical interests.
Besides oil, other issues like the status of the Persian Gulf States, the Great Depression
and international oil politics also influenced the dispute. It ended with a complete victory
for Britain, the Iranians were unable to gain anything. These developments also greatly
undermined Reza's prestige.
The topic has been the subject of several studies, this paper would like to make a
modest contribution to this discourse and approach the issue from a geopolitical
perspective. The main questions are how the geopolitical discourse developed and what
were its causes, consequences, and how the major global events influenced it. The study
argues that the reasons behind the revision of the contract from both sides had steadily
expanded in parallel with the expansion of APOC's policy. Firstly, the perception of the
company as a threat to the integration of the state was strengthened in the Iranian
government during the previous decades, and the regime also wanted to direct internal
tensions towards it. On the other hand, a major aim of Iranian nationalism was the
restoration of its sovereignty and imperial sphere, which clashed with British geopolitics
in the Gulf region. The fact that the majority shareholder of APOC was Britain also played
a role in the conflict, the Persians had reason to believe that the company was their
instrument, and Britain was inevitably drawn into the dispute. The main objective of the
British was to complement the concession, to ensure the long-term functioning of APOC
and to preserve their hegemony over the Persian Gulf. Meanwhile, the struggle for these
geopolitical goals had been greatly influenced by the economic crisis and the geopolitics
of the oil markets.
Keywords: Geopolitics, Oil, Iran, Anglo-Persian Oil Company, Dispute
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Pre-Colonial Influences on Indonesian Post-Colonial Hybrid Islamic Economics
System Under Authoritarianism
Arya W. WIRAYUDA 53

In the last few decades, Islamic economics in Indonesia has been the subject of a
reasonably rapid study. A body of literature has examined aspects and influences of
Islamic economics in Indonesian economics. However, several other elements are still
being studied, primarily how systems other than those originating from the West also
affect the post-colonial financial system. Therefore, this paper investigates pre-colonial
influences that struggled with economic regulation that formed hybrid Islamic economic
practices under the authoritarian regime in modern Indonesia. In particular, Islamic
economics practices existed and were adapted among other economics models. This study
uses historical methods with insights from economics and law science concerning the
hybrid economics systems. This article addresses the gap in analyzing how the
contribution of economic practices occurred before the colonial period in Indonesian
authoritarianism. Using Indonesian terminology, instead of Arabic, the Islamic economic
system was adapted to the old order government during the search for an economic system
as a new state and the new order as a period of strengthening the Islamic economic system
to accelerate economic growth.
Keywords: pre-colonial influences, Islamic Economic, hybrid economics,
Indonesian authoritarianism, postcolonial regulation
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Ngo Dinh Diem's Attitude Towards the Nation-Building Policy of the United
States in South Vietnam
Márk Alexander GORDON 54

My presentation summarizes American foreign policy from 1954 to 1963, which is
about its nation-building aspirations, in the context of the attitude of the South
Vietnamese president, Ngo Dinh Diem. The Geneva Convention of 21 July 1954 divided
Vietnam into a northern communist state and a southern democratic state by the 17th
Parallel. In order to drive communism out of Southeast Asia, the United States had to
convert South Vietnam into a resilient state. Therefore, in 1955, President Eisenhower
launched the economic, political, and military strengthening of South Vietnam through
consultants, also known as nation-building, which was also demanded by Diem to secure
his power. In my presentation, I am going to discuss how this support has been
implemented and its impact on Diem's policy. From 1960, Kennedy proceeded the nationbuilding policy begun by Eisenhower, which in turn had to be abandoned because of
Diem’s unexpected political moves. At this point, I am going into the extent to which he
contributed to the change in the attitude of the American leaders and advisors towards
him that led to Kennedy’s decision. Furthermore, I would like to emphasize the
differences between Eisenhower and Kennedy’s nation-building strategies in terms of
Diem’s point of view. Finally, I explain the extent to which U.S. nation-building policy
contributed to the collapse of the Diem system, which happened on 1st November 1963
by the South Vietnamese rebels.
Keywords: Vietnam, Nation-Building, Cold War, Eisenhower, Kennedy, Ngo
Dinh Diem, American Hegemony
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