
Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History
(UST/ICH), 23’üncü sayısıyla birlikte, 16’ncı yayın yılını

tamamlamaktadır. Son üç yıl içinde UST/ICH, zengin yayın mirasına
uygun olarak, yayın platformuna birtakım yenilikler getirmiştir. Bu tür
uygulamalara bu yıl da devam edilecektir. Bu bağlamda, UST/ICH’nin
23’üncü sayısına, Bilimsel ve Teknolojik Çalışmalar başlığı eklenmiştir.
Ayrıca 23’üncü sayıda, Uluslararası Hukuk ile Tarih, Uluslararası
İlişkiler, Sosyoloji, Bilim ve Teknoloji Çalışmaları konularının
birleştirilmesine çalışılmıştır.

COVID-19 salgını tamamen sona ermemiştir. COVID-19’un hayatın
her kesimde yaratmış olduğu sorunlara ilaveten, Rusya’nın Ukrayna’yı
işgal etmesi 2022 yılında dünya gündeminde en üst sırada yerini
almıştır. Ukrayna krizi, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İlişkiler,
Sosyoloji, Ekonomi, Enerji, Bilim ve Teknoloji dahil olmak üzere,
çeşitli alanları etkilemiştir. Bu zorlu süreçte, tüm dünya yeni koşullara
ve değişimlere uyum sağlamaya çalışmıştır. Söz konusu dönemde
uluslararası ve ulusal kapsamda, sosyolojik, siyasi ve ekonomik
sonuçları olan güçlü değişiklikler meydana gelmiştir. Ayrılıkçı
eğilimler, ırkçılık ve tarihsel mirasının yarattığı sorunlar yeniden su
yüzüne çıkmıştır. Göçteki ani artış, özellikle kadın ve çocukları
etkileyen mağduriyetlerin yeniden oluşmalarına neden olmuştur.
Derginin son sayısı, geleneksel konuların yanı sıra, ortaya çıkmakta
olan bu sorunları da irdelemektedir.  

UST/ICH Dergisi’nin 23’ücü sayısı, konuların ve özel bölüm kısmının
genişletilmiş olması bağlamında, bir yorum yazısı, bir “Uluslararası
Mahkemelerdeki Davalar” bölümü makalesi, üç araştırma makalesinin
yer aldığı özel bölüm, bir rapor ve bir kitap incelemesini içermektedir.

Emekli Büyükelçi Oğuz Demiralp tarafından kaleme alınan yorum
yazısı “Azınlıklar Hukuku” başlığını taşımaktadır. Yorum yazısında
Demiralp, söz konusu terimi, tanımı ve modern çağdaki önemi
bağlamında, özlü biçimde ortaya koymaya çalışmaktadır.

“Uluslararası Mahkemelerdeki Davalar” bölümünde yer verilen “Sıcak
Savaştan Hukuk Savaşına: Bir Moral Üstünlük Mücadelesi 
Olarak Azerbaycan’ın ve Ermenistan’ın Uluslararası Hukuktaki
Girişimleri” başlıklı makalesinde Onur Uraz, sahada sona erip, şimdi
mahkeme salonlarına taşınan İkinci Karabağ Savaşı’nı irdelemektedir.
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Makale, tarafların farklı yollardan birbirlerine karşı başlatmış oldukları
hukuki davaları incelemektedir.  

UST/ICH Dergisinin 23’üncü sayısı, konu alanlarının genişletilmesi
kapsamında, “Kadın ve Çocuklara Karşı Şiddetin Önlenmesi”
başlıklı özel bir bölüm içermektedir. Bu bölümün amacı, kadın ve
çocuklara karşı şiddetin önlenmesi konusundaki yazılı kaynaklara
katkıda bulunmaktır. Bu bölüm, şiddetin arttığı, özellikle kadınların ve
çocukların savunmasız hale geldiği mevcut uluslararası ortamda, çok
önemli bir konuya yer vermekte olup, üç makaleden oluşmaktadır. 

Özel bölümde, “Çocuk Savaşçılar mı, Terör Örgütleri Tarafından
İstismar Edilen Çocuklar mı? PKK Örneği” başlıklı ilk araştırma
makalesinde Merve Önenli Güven, çocukların terör örgütleri içindeki
varlığını ve insan kaynağı profillerini araştırmaktadır. Makale,
çocukların terör örgütlerine alınmasının anlamının nasıl
değerlendirilmesi gerektiğine ve uluslararası hukukla ilişkisine
odaklanmaktadır. 

Büşra Uslu Ak tarafından kaleme alınan “Çocuk Ticareti Suçunu
Anlamak” başlıklı ikinci araştırma makalesinde, çocuk ticareti
konusunu ele almaktadır. Makalede, çocuk ticareti, yaygın sebepleri,
çocuklar üzerindeki biyopsikososyal etkileri ve mağdurlarının genel
profili ve çocuk ticaretiyle mücadelede üzerinde durulması gereken
unsurlara odaklanılmaktadır.

Zeynep Deniz Altınsoy tarafından yazılan “Bir Savaş Stratejisi Olarak
Cinsel Şiddetin Feminist Teori ve Uluslararası Hukuk Açısından
Değerlendirilmesi” başlıklı üçüncü araştırma makalesinde, çatışmanın
evriminde kadının özgün konumu incelenmektedir. Makale, şiddet
kavramını feminist kuram ve Uluslararası Hukuk Metinleri açısından
değerlendirmektedir.

Konu alanlarının genişletilmesi ve Bilim ve Teknoloji Çalışmaları ile
Uluslararası Hukuk alanlarının birleştirilmiş olması çerçevesinde
UST/ICH Dergisi, Ali Oğuz Diriöz’ün kaleme aldığı “Ulusal
Hükümetlerin Kripto Paraları Düzenleme Arzularını Vestfalya
Öncesi Egemenlik Kavramları Aracılığıyla Anlamak” başlıklı
makalesini sunmaktadır. Makale, Kripto para birimleri, elektronik para
birimleri ve blok zinciri finansal teknolojileri (Fintech) ve ulusal
hükümetlerin bunlara nasıl belirli düzenlemeler getirmeye çalıştıklarını
ele almaktadır. Makale, Kripto para birimleri, elektronik para birimleri,
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blok zincir finansal teknolojiler ve Vestfalya öncesi döneminin egemen
ve bağımsız ulus devlet kavramına odaklanmaktadır.

Raporlar bölümünde, Buket Altınçelep’in yazmış olduğu “Birleşmiş
Milletler Çevresel Barış İnşası için Birleşmiş mi? Birleşmiş Milletler
Çevre Programının Değerlendirmesi: Afganistan Vakası” başlıklı
makale, çevre, güvenlik ve çatışma arasındaki bağlantıları
incelemektedir. Çalışma, barışın inşası süreçlerinde etkileri görülmeye
başlanan çevre sorunlarının (kıtlık, kaynak laneti vb.) artmasını ve
etkilerini analiz etmektedir.

Ahmet Can Öktem tarafından hazırlanan inceleme, Hans Barth’ın “Ey
Türk Uyan” başlıklı kitabını analiz etmektedir. Öktem, kitap analizinde
Türk karşıtı İngiliz siyasetine, misyoner okullarına, yabancı
diplomatlara, yabancı basına, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı
yürütülmüş geniş çaplı propaganda faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin
“Ermeni Sorunu”nun 1800’lerin sonlarında ortaya çıkmasındaki rolüne
dikkat çekmektedir.

Derginin 23’üncü sayısını ilgiyle okuyacağınızı umuyor ve gelecek yıl
için en iyi dileklerimizi sunuyoruz.
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