
Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History
(UST/ICH), güncel 22’nci sayısı ile birlikte, 15’inci yayın yılını

tamamlamaktadır. UST/ICH, zengin yayın mirasına uygun olarak, yazı
çeşitlerini ve konularını güncel sayısında genişletmeye devam etmektedir.
Bu bağlamda, UST/ICH’nin 22’nci sayısı Uluslararası Hukuk, Tarih,
Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji alanlarını kapsamaktadır.

Emekli Büyükelçi Güzdüz Aktan, UST/ICH’nin ilk sayısında yayınlanan
başyazısında, UST/ICH’nin çalışma alanını tarihte meydana gelen
katliamlar ve mezalim ile beraber, 17 Temmuz 1998 tarihli Roma
Statüsünde belirtilen uluslararası suçlar olarak tanımlamıştır. Uzun bir
süre bu kapsamda yayınlanan UST/ICH, iki yıl önce araştırma konularını
genişletmeye karar vermiş ve dergiye yeni makale bölümleri eklenmiştir.
Bu vesileyle, derginin ilk başyazısını kaleme alan ve yayınlanmasında
büyük katkıları olan  Emekli Büyükelçi Gündüz Aktan’ı saygıyla ve
rahmetle  anıyoruz.

COVID-19 pandemisi 2021 yılında dünya gündeminin en üst sırasında
yer almaya devam etmiştir. Bu zorlu süreçte, tüm dünya yeni koşullara
ve değişimlere uyum sağlamaya çalışmıştır. Bu süreç içinde uluslararası
ve ulusal kapsamda sosyolojik, siyasi ve ekonomik sonuçları olan
değişiklikler ortaya çıkarken ve pandemi ortamı olağandışı zorluklar
yaratmakta iken, ayrılıkçı eğilimler, ırkçılık ve sömürgecilik mirasının
yarattığı sorunlar gibi geçmiş dönemlerde gerçekleşen olumsuzluklar da
gündemde kalmaya devam etmiştir. Derginin son sayısı, yaşamın
pandemi öncesi dönemde olduğu gibi devam ettiği mesajını vermekte
ve dergi çalışmalarının kesintisiz şekilde devam etmesinin önemini
vurgulamaktadır.

Konu alanlarının genişletilmesi kapsamında, UST/ICH’nin 22’nci sayısı
bir yorum yazısı, beş araştırma makalesi, bir “Uluslararası
Mahkemelerdeki Davalar” bölümü makalesi, bir rapor ve bir kitap
incelemesinden oluşmaktadır.

Emekli Büyükelçi Oğuz Demiralp tarafından kaleme alınan yorum
yazısı “Uluslararası İnsancıl Hukuk: Kökenleri Ve Gelişimi”
başlığını taşımaktadır. Oğuz Demiralp, yorum yazısında “Uluslararası
İnsancıl Hukuk” olgusunun tarihsel arka planını izah etmekte, evrimini
incelemekte ve insanlığa karşı suçların yıkıcı etkilerine insani bir bakış
açısı getirmektedir.
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“Uluslararası Mahkemelerdeki Davalar” bölümündeki “Uluslararası
Adalet Divanı’nın Gambiya-Myanmar Davasında Soykırım
Suçunun Tespiti Bakımından Karşılaşacağı Dört Temel Hukuki
Soruna Dair Bir Değerlendirme” başlıklı makalesinde Onur Uraz,
Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Gambiya / Myanmar davasında
karşılaşması muhtemel dört temel hukuki sorunu incelemekte ve
Myanmar’da Rohingya halkına karşı soykırım suçunun işlenip
işlenmediği konusunu ayrıntılı bir şekilde irdelemektedir. Makale davanın
asıl zorluğunun bu eylemlerin “soykırım niyetiyle” işlenip işlenmediğini
saptamak olduğunu belirtmekte ve eğer bu fiil işlenmiş ise  Myanmar’ın
fail olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunu tartışmaktadır.

Mustafa Karaca, Caner Çakı ve Abdülhakim Bahadır Darı tarafından
hazırlanan “Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda Savaş Suçu
Bağlamında Sovyetler Birliği Propagandasında Nazi Almanya’sının
Sunumu” başlıklı ilk araştırma makalesi Sovyetler Birliği’nin Büyük
Vatanseverlik Savaşı ve II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’na
karşı kullandığı söylemleri araştırmaktadır. Makale özellikle SSCB’nin
propaganda amacıyla Naziler hakkında halkına vermiş olduğu mesajlara
odaklanmaktadır.

Ali Oğuz Diriöz tarafından yazılan “AB Yeşil Mutabakat Kapsamında
Yeşil Ekonomiye Dönüşüm Süreci, Türkiye-AB İlişkilerine Olası
Etkilerinin Değerlendirilmesi” başlıklı ikinci araştırma makalesi,
Türkiye’nin ve dünyanın özellikle yakın zamanlarda sıklıkla yaşanan
doğal afetler sebebiyle karşılaştığı çevre sorunlarını konu almaktadır.
Makale, Türkiye’nin Yeşil Mutabakat’a uyumunun gelecek nesiller için
kritik önemini göz ardı etmeden, Avrupa Birliği ile olan ilişkilere
odaklanmaktadır.

Senad Sevdik, kaleme aldığı “Tecavüz Kampı Vilina Vlas Oteli:
Uluslararası Toplum Neden Hala Hareketsiz?” başlıklı üçüncü
araştırma makalesinde, Bosna Hersek’in Visegrad kentinde, çoğunluğu
Bosnalı Müslüman kadınlar olmak üzere, masum sivillere tecavüz
etmek, işkence etmek, dövmek ve öldürmek için kamp olarak
kullanılmış bir bina olan Vilina Vlas oteli ile ilgili acı verici gerçekler
araştırılmaktadır. Makale bu eski kampın bir turistik yer olarak
işletilmesine ilişkin etik konuları incelemekte ve bu utanç verici durum
için çözümler önermektedir.

Zoran Ivanov’un kaleme aldığı “Liberal Uluslararası Düzen Krizi ve
Küçük Devletlerin Statüsü: Makedonya Cumhuriyeti veya Kuzey
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Makedonya Cumhuriyeti Örneği” başlıklı dördüncü araştırma
makalesi uluslararası sistem ve küçük devletler arasındaki uyuşmazlığı
incelemektedir. Makale, söz konusu uyuşmazlığı, 1991 yılından bu yana
uluslararası örgütlere katılma arayışında olan (Kuzey) Makedonya
Cumhuriyeti’nin deneyiminden yola çıkarak ele almaktadır. Makale,
liberal uluslararası düzenin küçük devletleri ihmal eden yaklaşımının
kritik zayıflıklarını analiz etmekte, uluslararası sistemde zayıf veya
başarısız devletlerin ortaya çıkmasına neden olan küçük devletlerin
kritik zaafiyetlerini ve avantajlarını incelemektedir.

Mehmet İlbey Çoban’ın hazırladığı “Tunus’taki Fransız Sömürgeci
Yönetimin Karşılaştığı Zorluklar: Akdeniz’deki Reelpolitik” başlıklı
beşinci araştırma makalesinde, Fransız sömürge yönetiminin Tunus’ta
karşılaştığı engellerin arkasındaki dinamikler Uluslararası İlişkiler
disiplini bağlamında araştırılmaktadır. Makale anarşi kavramını
açıklamakta ve bu kavramın Tunus’un içinde bulunduğu bölgenin
dinamiklerini açıklamaya yardımcı olduğunu öne sürmektedir.

Raporlar bölümünde, Narmin Abbaslı’nın kaleme aldığı “Bir
Mekanizma Olarak Milliyetçilik: Sincan Pamuk Yasağı Olayının
Analizi” başlıklı makalede, Kanada ve Avrupa Birliği tarafından mevcut
ve eski Çinli yetkililere uygulanan yaptırımlar ve Çin’in Sincan Uygur
Özerk Bölgesi eyaletinde yapıldığı öne sürülen insan hakları ihlalleri
nedeniyle Çin’e yönelik artan baskının sonuçları incelenmektedir.
Çalışma ayrıca hükümetin, artan uluslararası baskı döneminde,
milliyetçiliği ve kamu görüşünü yönetme becerisini de analiz etmektedir.

Ceylin Özyurt’un kitap incelemesi Rustam Atadjanov’un “Rustam
Atadjanov`un “İnsanlığa Karşı Suçlar Bakımından Korunan Bir
Değer Olarak İnsan Olma Niteliği: Kavramsal Ve Normatif Bir
Bakış” Kitabına Dair Bir Değerlendirme” kitabını analiz etmektedir.
Özyurt, analizinde, kitabın uluslararası hukukta yer alan belirli bir temel
suçun koruyucu kapsamını açıkladığına dikkat çekmekte ve bu kavrama
ilişkin açıklamaların hem kavramsal hem de normatif soruları
yanıtlaması gerektiğini belirtmektedir.

Dergiyi ilgiyle okuyacağınızı umuyor ve gelecek yıl için en iyi
dileklerimizi sunuyoruz.
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