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V

Editörden

Değerli Okurlarımız,

Yeni sayımızla sizlerin karşısındayız. Bazı ülkelerin yoğun şekilde Covid-19 pandemisini yaşamaya de-
vam ettiği, bazılarının ise artık pandemi sonrası döneme geçmeye çok yaklaştığı arafta bir küresel siya-
set döneminin meydan okumalarıyla karşılaştığımız bir süreçten geçiyoruz. Sağlık güvenliğinin, tüm 
diğer güvenlik türlerinin önüne geçtiği, birimizin güvenliğinin hepimizin güvenliği olduğu, zorunlu 
olduğunun anlaşılmasına rağmen ülkeler arası iş birliğinin hala sınırlı kaldığı bu dönem pek çok ko-
nuda ezberleri bozdu. Hangi ülkelerin gerçekten iyi bir sağlık altyapısına sahip olduğunu, hangilerinin 
halkının sağlığını tüm diğer çıkarlarının önüne geçirdiğini, hangi devletlerin sosyal devlet anlayışını 
gerçekte hala yaşatabildiğini pandemi sürecinde tüm açıklığıyla gördük. Hiç kuşkusuz pek çok bilim 
alanı gibi Uluslararası İlişkiler de önümüzdeki yıllarda yaşadığımız salgın hastalık döneminin sadece 
küresel siyasete ve dış politikaya değil, aynı zamanda insani güvenliğe etkilerini de tartışmaya devam 
edecek.

Çoğumuzun hibrit çalışma modellerine geçtiği bu dönemde bizler de Uluslararası İlişkiler dergisini 
sizlere vaktinde ulaştırabilmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Üstelik bu dönem-
de dergi kurullarında yaptığımız istişareler sonucunda önemli bir değişime karar verdik. Buna göre, 
Uluslararası İlişkiler dergisi 31 Aralık 2021’den sonra artık sadece İngilizce yazılmış makaleleri kabul 
edecek ve değerlendirme sürecindeki Türkçe makalelerin süreçleri sona erdiğinde tamamen İngilizce 
yayım yapan bir dergiye dönüşecek. Sadık yazar ve okuyucu kitlemizin bu dönüşüm sürecinde de 
dergimize destek vereceğini umuyoruz.

Yeni sayımıza dönersek, uluslararası hukuktan çevre güvenliğine, Türk dış politikasından Asya’ya uza-
nan geniş çerçevede makalelerle karşınızdayız. Pınar Gözen Ercan ve Selin Kul’un kaleme aldıkları ilk 
makalemiz güncel bir sorunu uluslararası hukuk perspektifinden inceliyor. Makale ülkelerinde yaşa-
nan çatışmalar nedeniyle diğer ülkelere kaçmak zorunda kalan mültecilerin durumu “koruma sorum-
luluğu” kavramı çerçevesinde analiz ediyor. Özellikle Suriye’de 2011’den bu yana yaşanan iç savaştan 
kaçan mültecileri, gelişmiş ülkelerin çoğu sınırlarından içeri kabul etmek istemediği için yaşanan in-
sanlık dramları gözümüzün önündeyken, makale “yaşanan mülteci krizleri karşısında uluslararası top-
lumun sorumluluğu nedir” sorusu gündeme getiriyor ve “koruma sorumluluğu” kavramı çerçevesinde 
tartışıyor. 

Pırıl Akın Ocak ve Çağrı Erhan’ın birlikte kaleme aldıkları makale, Covid-19 bağlamında Avrupa Bir-
liği içindeki dayanışma sürecinin evrimini mercek altına alıyor. Pandemi ilk patlak verdiğinde kendi 
içinde dayanışma sağlamak konusunda sorunlar yaşayan Birlik, süreç ilerledikçe ilk dönemdeki kriz-
leri aşıp işbirliği yapma konusunda mesafe kaydetmiştir. Dayanışma kavramını kuramsal olarak ana-
liz eden makale, AB bağlamında pandeminin ortaya çıkardığı zorlukları ve zamanla bunlarla başetme 
yollarını incelemektedir.

Adem Çakır’ın kaleme aldığı makale ise Soğuk Savaş’tan sonraki ilk 10 yılda Türkiye-NATO ilişki-
lerini mercek altına alıyor. 1990’ların başındaki sistemsel dönüşüme rağmen Ankara’nın NATO’yla 
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bağlarında sürekliliğin nasıl sağlandığı makalenin temel araştırma sorusu. İnşacı teoriyi merkeze alan 
çalışma, NATO’nun dönüşüm sürecinde Türkiye’nin katkılarını analiz ederek, “yapı-aktör etkileşimi, 
uygunluk mantığı ve alışkanlık” kavramları temelinde Türkiye-NATO ilişkilerini ele almaktadır.

Sivil güçlerin küresel siyasetteki değişime uyumu, özellikle Almanya, Japonya ve Avrupa Birliği bağla-
mında literatürde tartışılan önemli konulardan biridir. Yaşanan küresel sorunların, sivil güçleri, askeri 
güç özelliklerini kazanmaları yönünde nasıl etkilediği 1990’lardan bu yana farklı araştırmaların ko-
nusu oldu. Bahadır Pehlivantürk’ün bu sayımızda yer verdiğimiz makalesi de Japonya bağlamında bu 
sorunun yanıtını arıyor. Makale, Japonya’nın 2015’te kabul ettiği Yeni Güvenlik Kanunları’nın ülkenin 
sivil güç rolünü nasıl etkilediğini kavramsal çerçevede ele alarak, Türkçe literatüre önemli bir katkı 
sağlıyor.

Geçtiğimiz aylarda hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde yaşanan orman yangınları ve seller, insan-
lığın sebep olduğu çevre felaketlerinin ne kadar korkunç düzeye geldiğini hepimize gösterdi. Çevreyi 
hiç dikkate almadan, sadece daha fazla büyüme ve daha fazla kâr elde etme odaklı politikaların, günün 
sonunda nasıl bireysel hayatlarımızı tehdit ettiğini gördük. Yelda Erçandırlı’nın makalesi, Antroposen 
kavramını ele alarak,  içinde bulunduğumuz ekolojik kriz çerçevesinde Uluslararası İlişkiler disiplinin-
deki kuramsal gelişmeleri tartışıyor.

Sinem Bal’ın makalesi, LGBTİ+ bireylerin haklarını özelinden yola çıkarak yerel yönetimler ile sivil 
toplum kuruluşları ve uluslararası ağ bağları arasındaki ilişkileri ele alıyor. Makale, literatürde bu tür 
ilişkileri analiz etmekte kullanılan modellerden Bumerang modelini yerel yönetimler bağlamında de-
ğerlendiriyor. Büyük ölçüde alan araştırmasına dayanan makale, hem Uluslararası İlişkiler hem yerel 
yönetimler, hem de toplumsal cinsiyet çalışanlar açısından önemli bulgular ortaya koyuyor. 

Çağatay Özdemir’in makalesi, Brexit sonrası dönemde AB içerisinde yaşanması muhtemel Fransız-
Alman rekabetini ele alarak, alternatif gelişmelere odaklanıyor. Yazar, Britanya’nın AB’den ayrılması 
sonrasında Paris ve Berlin’in rekabet edeceği argümanını öne sürüyor.

Bu sayımızda dört kitap incelemesine de yer verdik. 

Keyifli okumalar ve sağlıklı günler dileriz.
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ÖZET
Vahşet suçlarının yaşandığı durumlarda bölgedeki nüfusun çatışmadan ve/veya ülkeden kaçmaya çalışması 
olağandır. Bu durum, ülkeleri içinde zorla yerinden edilmiş kişilerin (IDP) ve mültecilerin oluşmasına neden 
olurken aynı zamanda bahsi geçen devletin sınırları içindeki nüfusu korumakta başarısız olduğunun, yani 
koruma sorumluluğunu (R2P) yerine getiremediğinin önemli bir göstergesidir. Bu tür durumlarda, R2P 
çerçevesinde uluslararası toplumun yalnızca vahşet suçlarını durdurmaya yönelik değil, zorla yerinden edilmiş 
kişileri korumaya yönelik de sorumlulukları vardır. R2P’nin üç sütunlu uygulama stratejisi çerçevesinde bu 
kişilerin korunmasının nasıl sağlanabileceğini ele alan bu makalede, prensibin tamamlayıcı bir koruma çerçevesi 
ortaya koyduğu savunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: R2P, Zorla Yerinden Edilme, Koruma Rejimleri, Birleşmiş Milletler, Vahşet Suçları 

The Protection of IDPs and Refugees within the Framework of the 
Responsibility to Protect

ABSTRACT
During mass atrocities, the population in the region usually tries to escape from the conflict and/or country. 
While this leads to the emergence of IDPs and refugees, it is also an important indication of the state’s failure 
to protect its population, i.e. its responsibility to protect (R2P). In such cases, the international community has 
a responsibility not only to stop the atrocity crimes, but also to protect the forcibly displaced persons. In this 
article analysing how these persons can be protected on the basis of R2P’s three-pillar implementation strategy, 
it is argued that R2P provides a complementary protection framework. 
Keywords: R2P, Forced Displacement, Protection Regimes, United Nations, Mass Atrocity Crimes


