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SUNUŞ 

Çatışma analizi ve çözümü, Türkiye’de son yıllarda önemi ar-
tan bir disiplin olmuştur. Özellikle Sabancı Üniversitesi’nin 1990’lı 
yıllarda Çatışma Analizi ve Çözümü yüksek lisans programını 
başlatması ile bu alanla ilgili bilimsel çalışmalar hızlı şekilde art-
mıştır. Bu kitabın amacı, uluslararası çatışmaların analizi ve çözü-
mü konusunda bilimsel kitap eksikliğini gidermek ve özellikle 
Türkçe olarak alana katkıda bulunmaktır. Daha önce farklı kitaplar 
için yapılmış olan çalışmalar tek bir kitap altında toplanarak özel-
likle lisans ve yüksek lisans düzeyinde başta öğrenciler olmak üze-
re akademisyen ve araştırmacıların çatışma analizi ve çözümü ile 
barış bilimi alanındaki bilimsel çalışma ihtiyacı karşılanmaya çalı-
şılmıştır.  

Aslında bu geç kalmış bir çalışmadır. Çatışma analizi ve çö-
zümü ve barış bilimi ile tanışmam tamamen yurt dışına 1416 burs-
lusu olarak gitmem ile başladı. Mülkiye gibi köklü bir okuldan 
mezun olmama karşın bu disiplinle tanışmam yüksek lisansımı 
yaptığım American Üniversitesi’nde başladı. Yüksek lisansın zo-
runluluklarından biri olan stajımı Nonviolence International’da 
yaparken İslamik Şiddetsizlik (Nonviolence) ile karşılaşmamın 
ardından çalıştığım alanı bireysel olarak içselleştirdim. Derinden 
etkilendiğim Mahatma Gandhi yanında şiddetsizliği uygulayan 
Kırım Tatar yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun öğreti-
lerine uygun olarak 1997 yılından başlayarak 2016 yılına kadar 
pesce-vejeteryan yaşam biçimini benimsedim. Hayatımızın her 
alanında savaş tamtamlarının çaldığı son yıllarda bu çalışma sadece 
akademik değil bireysel yaşamım açısından önemli dönüm noktala-
rından biri olacaktır. Kitapta bu yüzden şiddetsizliği savunan Kırım 
Tatarları hakkında iki bölüm bulunması yanında Türkiye açısından 
önemli konulardan biri olan Kürt çatışması da ele alınmıştır.  



iv 

Bu çalışma, çatışma ve barış çalışmaları disiplininin bir öğren-
cisi olarak yazılmıştır. Bu alanla tanışmam 1996 yılında Millî Eği-
tim Bakanlığı’nın bursu ile yüksek lisans ve doktora yapmak amacı 
ile Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmam ile başladı. Bu di-
siplinin Türkiye’de gelişmesi ve Türkçe kaynakların çoğalması 
gerekmektedir. Bu çalışmanın, uluslararası ilişkiler bilim dalında 
çatışmaların farklı bir paradigma ile analiz edilmesi ve çözüm yol-
larının belirlenmesine de yardımcı olacağı düşünülmektedir. Kitap; 
uluslararası ilişkilerde barış bilimi, çatışma analizi ve çözümü, 
savaş ve güvenlik  alanlarına yönelik teorik yaklaşımları, ilgili 
uygulama ve çatışma örneklerini inceleyen bölümlerden oluş-
maktadır. Kitabın özelliği, bir yandan Sandole’nin Üç Sütün 
Çatışma Haritalama yöntemini her bölümdeki çatışmalara bir 
şekilde uygulayarak bütüncül yaklaşım sunması ve öte yandan 
her bölümün diğer bölümlerden bağımsız olarak okunmasını 
sağlayabilmesidir.  

2014 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Latin Amerika 
Çalışmaları Merkezi (LAMER)’nde yüksek lisans dersleri ver-
meye başladım. Türkiye’de Latin Amerika konusunda tek yüksek 
lisans programında Latin Amerika alanında Türkçe yayınların az 
olması, bu kitabın bir bölümünün Latin Amerika bölgesindeki 
çatışmaların genel olarak analiz edilmesine ayrılmasını gerekli 
kılmıştır. 

Bu kitabın yazılmasında ilk olarak bana her zaman destek olan 
ve yardımlarını esirgemeyen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakül-
tesi Okul Öncesi Eğitimi ABD ve Çocuk Gelişimi ABD’lerinde 
öğretim üyesi olan eşim Prof. Dr. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik’e 
derin şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunmak isterim. Ayrıca bana 
yaşama sevinci ve çalışma azmi veren ve bu kitabı yazarken kendi-
lerine ayırmam gereken zamandan fedakârlık yapan çocuklarım 
Dilay, Beril ve Sinan Batu’ya teşekkürü bir borç bilirim. Umarım 
hayatlarının bu döneminde bilimsel çalışma adına onlarla birlikte 
olamamamızı gelecekte bu kitap ile hatırlayacaklardır. Bu kitabın 
ortaya çıkmasında eğitim almamda büyük desteği olan rahmetli 



v 

babam Fedai Özçelik ile 65 yaşına kadar öğretmenlik yapan, ça-
lışma azmi ve disiplini kazanmamı sağlayan annem Gülten Özçe-
lik’i unutmam mümkün değildir.  

100’ün üzerinde makale, kitap bölümü ve bildiriden oluşan bi-
limsel çalışmama sanal ortamda ulaşmak isteyenler https:// karate-
kin.academia.edu/SezaiOzcelik ve https://www. researchgate.net/ 
profile/Dr_Sezai_Ozcelik web sitelerini ziyaret edebilirler. 
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İKİNCİ BASIM ÖN SÖZ 

Kitabın ilk basımı yapıldığında, Ocak 2020’de Çin’in Wuhan 
kentinde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi, Türkiye’de ilk kez 
görülmeye başlanmıştı. Üniversitedeki dersimde öğrencilerime 
kitabımın çıktığı ve dersimde kullanacağımı müjdesini vermem ile 
birlikte üniversitelerin öğretime ara vermeleri aynı zamana denk 
gelmişti. Bir yıl dolmadan kitabın ikinci baskısının yapılması, kişi-
sel olarak beni memnun ederken Çatışma Analizi ve Çözümü ile 
Barış Çalışmaları konusunda Türkiye’de bilimsel kaynakların az 
olduğu gerçeğini de göstermiş oldu. Ayrıca akademik hayatımda 
önemli bir dönüm noktası olarak Profesörlük kadro ve unvanını 
aldığım bu zaman dilimine rastlaması da ayrı bir mutluluk yaşattı.  

Çatışma analizi ve çözümü çalışmak bir yandan kişisel düzey-
de tatmin edici olsa da akademik olarak zor olduğunu belirtmem 
gerekir. Akademik hayata lisans eğitimimi 1994 yılında tamamla-
dıktan sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi 
Kent ve Çevre Bilimleri yüksek lisans programına başladım diyebi-
lirim. Bir yıllık ders aşamasını tamamladım. Fakat 1996 yılında 
yurt dışına yüksek lisans ve doktora eğitimi için Amerika Birleşik 
Devletleri’nin başkenti olan Washington D.C. ve metropolitan 
bölgesine gidince kaydımı dondurdum. 06 Mayıs 1996’de başlayan 
Amerika akademik maceram, 12 Eylül 2004 yılında Türkiye’ye 
döndüğümde sona erdi.  

Akademik hayatım gerçekten maceralı ve inişli-çıkışlı oldu. 
Uluslararası Barış ve Çatışma Çalışmaları’nda yüksek lisans yaptı-
ğım Washginton D.C’de 4400 Mass Ave. bulunan okuldan sonra 
doktora eğitimi boyunca sorunlar yaşamaya başladım. 1416 sayılı 
kanun gereği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) burslusu olarak geri 
dönünce mecburi hizmetimi yapacağım yer Mersin Üniversitesiydi. 
Orada bana İktisat Bölüm başkanını danışman olarak atadılar. Dr. 
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Hikmet İyidiker tez konum ve bildiri olarak sunduğum konuları 
sakıncalı görünce ben de tezimi Uluslararası Çevre Rejimleri Gö-
rüşmeleri konusunda SPSS ve istatistik öğrenerek bitirdim. Dokto-
ra eğitimini tüm bursluların 4 yılı burslu ve 1 yılı burssuz olacak 
şekilde 5 yıl içinde bitirmesi gerekiyordu. Ben 5 yıllık sürede biti-
remedim ve tazminatlı duruma düştüm. Amerika’da yüksek lisans 
ve doktora yapmanın akademik yaşantımda ne kadar artısı ne kadar 
eksisi olduğunu hala düşünüyorum. Bu noktada bir karar vermem 
gerekiyordu. Doktoramı bitirmeden ya Türkiye’ye kesin dönüş 
yapacaktır. Ya da riski göze alacak, doktora eğitimimi bitirecek ve 
Türkiye’ye Dr. unvanı ile dönecektim. Ben bir yıl boyunca tazmi-
nat ödemesi için MEB ile resmi yazışmalar yaparken süre kazanır-
ken tezimi bitirdim. Tezimi 26 Agustos 2004’te oybirliği ile başarı-
lı bulunarak savundum. Bu kitapta çatışma haritalaması modelini 
kullandığım ve iki yıl önce kanser dolayısıyla aramızdan ayrılan 
tez danışman hocam Prof. Dr. Dennis Sandole’yi burada anmak 
isterim.  

Doktoradan sonra ülkeme döndükten sonra ilk önce beni bek-
leyen askerlik görevimi yapmak için askerlik şubesinin yolunu 
tutarak ilk celp döneminde kısa dönem yükümlü (KDY) olarak er 
rütbesinde Isparta 40ncı Alay’da başladığım acemi dönemini Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 39 Mekanize Piyade 
Tümeni, 49ncu Alay, 4ncü Tabur Karargahı olan Lefke’de çavuş 
olarak yaptıktan sonra 2005 Mayıs ayında terhis oldum. Askerlik 
döneminin de kolay geçmediğini ve sürekli denetlemeler ve tatbi-
katlar yüzünden gece yarısı 1’lere kadar çalıştığımı da hatırlıyo-
rum. Kıbrıs’a giderken bile askeri gemi ile 15 saatte Gazimagu-
sa’ya ulaşmak, 32 yaşında askerlik yapmak ve Amerikalı doktoralı 
olarak S3 yazıcısı olmak…  

Görüldüğü üzere daha üniversite kapısına ulaşamamıştım. As-
kerlik sonrası Eskişehir’de ailemin yanına döndüm. Askerlikten 
sonra 11 yıl 3 ay ve 28 gün mecburi hizmetim olduğu için MEB 
Yükseköğrenim Genel Müdürlüğü’ne posta ya da elden götürdü-
ğüm dilekçeleri yazarak görev isteğinde bulundum. İlk önce Mer-
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sin Üniversitesi’ne yazı yazıldı. Ama tazminatlı olduğum için beni 
almaya zorunlu değillerdi. Ve öyle de oldu. Ondan sonra bana di-
lekçe yazmamı ve Uluslararası İlişkiler bölümü olan üniversiteleri 
tercih etmemi söylediler. Benim tercih yaptığım üniversitelerin 
hiçbiri olumlu yanıt vermedi. Haziran 2005’ten Aralık 2005’e ka-
dar Türkiye’de o dönemde yeni kurulmuş olan üniversitelere tek 
tek email yazdım. Özgeçmişimi gönderdim. Daha sonra dekanlarla, 
bölüm başkanları ile görüşmek için gittim. Ama sonuç olumsuz 
oldu. Son çare olarak beni TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Araştırma Grubu’na uzman olarak Aralık 2005’te atadılar. Bu ara-
da Ankara Üniversitesi’nde Amerika’ya gitmeden önce başladığım 
sonra dondurduğum Kent ve Çevre Bilimleri ABD yaptığım yük-
sek lisans eğitimime Eylül 2005’te tekrar başladım. TÜBİTAK’ın 
bana en büyük hediyesi sevgili eşim Prof. Dr. Ayşe Dilek Öğretir 
ile orada tanışmam oldu. TÜBİTAK maceram ise 4 aylık deneme 
süremin bittiği ve evlilik iznimden döndükten sonra iş sözleşme-
min hiçbir neden gösterilmeden fesh edilmesi ile sona erdi.  

İşsiz kalmak mı kötüydü ya da 80 bin dolar ve 50 bin TL ana 
para borcu yanında yüzde 80 olan faiz ödemeleri… Benim için iş 
sahibi olmak sadece maaş değil ödememin mümkün olmadığı borç 
yükünden kurtularak mecburi hizmetimin sıfırlanmasıydı. O yüz-
den acil bir işe girmem gerekiyordu. Bir ay sonra Ankara İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Bölümü’nde işe başladı-
ğımda sevinmiştim. En azından borç ve mecburi hizmet kabusum 
sona erecekti. Aday memur olarak başladığım bu işin kısa sürece-
ğini umarken iki yıl sekiz ay yani 960 gün orada çalıştım. Bu süre 
içinde bilimsel çalışmalar yaptım. Bir gün üniversitede atanabilme 
umudu ile. 

O gün 2009 Şubat ayında geldi. Yeni kurulan Çankırı Karate-
kin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne atanınca çok se-
vindim. En sonunda akademik hayata adım atmıştım. Bundan sonra 
doçentlik için hemen başvuru yaptım. Çünkü kriterleri sağlıyor-
dum. İlk başvurum yine üç asıl iki yedek jüriye gitti. Asıl jüriler-
den biri Başkent Üniversitesi’nde Amerikalı bir hocaydı. Türkçe 
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bilmediği gerekçesi ile jürilikten kendi mi çekildi yoksa Üniversi-
telerarası Kurul böyle mi karar aldı bilmiyorum. Zaten hiç Türkçe 
yayınım yoktu. Onun yerine ilk yedek üye geçti. Prof. Dr. Mim 
Kemal Öke olumlu vermesine karşın İki ODTÜ’lü hoca ret verme-
si ile 2-1 sonuçla doçentlik yazılı aşamasında başarısız oldum. 
Bana jüri raporların gönderdiler. İkinci yedek jüri üyenin de rapo-
runu yanlışlıkla göndermişlerdi. İstanbul Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Ahmet Rauf Versan olumlu raporunu görünce, ilk yedek jüri o 
olsaydı bugün hayatım nasıl olurdu merak ediyorum.  

İkinci başvurum ise 3 olumsuz 2 olumlu yani başarısız olarak 
sonuçlandı. Yazılı olmayan kurala göre üniversiteye 2009 yılında 
başlamıştım ve en az üç yıl hocalık yapmadığım için yeterli görül-
müyordum. Ama GMU / SCAR’da üç kere yüksek lisans dersi 
verdigim özgeçmişimde olmasına rağmen bakılmış fakat görülme-
miş olabilir. Doçent olduktan sonra ODTÜ Uluslararası İlişkiler 
Bölüm Başkanı’nın jürimde olmamasına rağmen ODTÜ’de yapılan 
bir konferanstan sonra beni odasına çağırması ve biz yeni nesil 
hocalar elma gibi iyice kırmızı olmanız için en az üç yıl hocalık 
yapmanızı tercih ediyoruz demesi. Yayınlarımın iki tanesi o dönem 
SSCI taranmasa da Uluslararası İlişkiler dergisinde olması ve bana 
ret veren jüri üyelerinin bu derginin yayın kurulunda yer alması. 
Belki benim yazdıklarım hocalara göre yeterince bilimsel değildi. 
Çatışma Analizi ve Çözümü Batı ülkelerinde bile kabul görmeyen 
bir alan. Çankırı’da hoca olmam mı etkiliydi? Hala cevabı olmayan 
sorular.  

YÖK doktora sonrası araştırma bursu programını başlattı. 
Hem ben hem eşim İngiltere’deki Coventry Üniversitesi Centre for 
Peace and Reconciliation Studies (CPRS)’te misafir araştırmacı / 
misafir öğretim görevlisi olarak davet mektubu aldık. Orada bilim-
sel çalışmalara ağırlık vermek amacıyla daha bir yaşında olmayan 
oğlum ve iki kızım ile birlikte 8 ay kaldık. Özgeçmişe bunu yaz-
mak yanında bilimsel çalışmalar yaptıktan sonra üçüncü kez baş-
vurdum. Onu da yayın aşamasında üç tane olan tüm jüri üyelerinin 
olumlu oyu ile başarılı bulunduktan sonra sözlü aşamasına geçtim. 
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Jüri üyelerinden biri Mülkiye’de lisans eğitiminde sınıf arkadaşım 
olduktan sonra yüksek lisans ve doktorayı birlikte yaptığımız bir 
arkadaşımdı. En azından benim çalışmalarımı anlayacağını umarak 
sözlüye girdim. Sözlü sınavında oyçokluğu ile başarısız oldum. 
Futbol tabiri ile direkten dönmüştüm. Tabii Maradona’nın altmış 
yaşında öldüğü bugünlerde aklımdan geçen acaba Maradona’nın 
yaptığı vuruş ile mi direkten dönmüştüm ya da halı saha maçında 
hocanın vurduğu toptn mı direkten dönmüştüm? Onu bilemiyorum. 
Sonra bir daha başvuru, beşinci kez sınava giriş ve 2014 Mart 
ayında doçent olmak. Beş yıl içinde doçent olmak çok uzun zaman 
gözükmeyebilir. Post-modern dünyada her şey göreceli belki. Bana 
göre ise doktorayı bitirdikten on yıl sonra doçent olmuştum.  

Profesör olmak da kolay olmadı. Bu kitabın ikinci basımı ka-
rarı alındığı şu günlerde 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 16.45’te 
mesai saatinin sonuna yetişerek Profesör olabildim. Beş yıllık bek-
leme süresini ne kadar geçtiğimi de siz hesaplarsınız. Haberi aldı-
ğım aynı gün sevgili teyzem Ülker Ören’in vefat haberini almak da 
hayatın gerçeği ve cilvesi bir yandan acı ve hüzün, diğer yanda 
gurur verici bir mutluluk. Tek üzüntüm, birkaç gün hatta hafta önce 
Profesör olabilecek iken teyzemin benimle gurur duymasını yaşa-
yamamak.   

Tüm bunları yazmam aslında yine bu kitabın ana başlığı ile il-
gili Çatışma Çözümü. Kitapta devamlı belirttiğim seçilmiş travma-
ların psikolojik olarak iyileşmesi için iki taraf arasında barış trans-
formasyonu ve barış ve uzlaşma süreçleri yaşanmalıdır. Bu sürecin 
başarılı olması için şu basamakları takip etmesi gerekir: 1- Trav-
manın kabul edilmesi, 2- özür dileme, 3- affetme ve bir daha ya-
şanmaması için unutmama ve 4- yas tutulma. Bu basamaklar ça-
tışmaya kalıcı çözüm bulunması için yaşanması gereken etnik grup 
psikolojik iyileşme sürecidir. Ben çalıştığım bu akademik alanı 
hayatımın her alanında pesce-vegetaryan bile olarak uygulama 
düzeyinde de yaşayan biriyim. Bütün bunların yazmamın sebebi 
bir yandan akademik hayatın zorlu bir yol olduğunu gelecekteki 
yeni akademisyen adaylarına anlatabilmek öte yandan belki bu 
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süreçte hayatımı etkileyen hocalarımızın yukarıda belirttiğim ba-
samaklardan 1 ve 2nci aşamayı yapabilecekleri umudu: Sokak 
köpekleri için üzülen hocalarımızın bir insan olarak bana bile in-
sancıl duygularını olabileceğini görebilmek… 

Çatışma Analizi açısından bir başka boyut ise Temel İnsan İh-
tiyaçları teorisinin bireysel düzeyde de geçerli olduğunu burada 
görebilirsiniz. Maslow İnsan İhtiyaçları Teorisine göre, hiyeraşik 
olarak sıralanan ihtiyaçların yüzde yüz tatmin edilmesinin ardından 
bir üst ihtiyaç seviyesine ulaşılabilir. Benim açımdan saygınlık ve 
kendini gerçekleştirme basamaklarına ulaşmam için akademik 
anlamda doçentlik ve daha sonra profesörlük aşamalarını geçmem 
gerekiyordu. Günümüzde ihtiyaçlar hiyeraşişinin revize edilmiş 
halinde en üst basamakta kendini aşarak dönüştürme yani bireyle-
rin egolarını aşıp diğer insanlara yardım ederek, onların kendi po-
tansiyellerin gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak yer almakta-
dır. Benim de bundan sonraki amacım, kendini aşarak dönüştürme 
basamağına ulaşmak olacaktır. Bu teorinin çatışma analizine uygu-
lanması Temel İnsan İhtiyaçları (Tİİ) teorisi ve John Burton ile 
olmuştur. Bu teoriye göre, kimlik, güvenlik ve tanınma gibi üç 
önemli ihtiyacın sosyal ve etnik gruplar ve ulus-devletler açısından 
tatmin edilmemesi çatışmalara neden olmaktadır. Bireysel düzey-
deki analizin uluslararası düzeye yansıması bu iki teori ile görmek 
mümkün.   

Tabii iş ve akademik yaşam hayatımın tümünü kapsamıyor. 
Bu iki ihtiyacın tatmin edilmesini sağlayan beni her zaman seven, 
sayan ve destekleyen sevgili eşim ve çocuklarım sayesinde birçok 
zorluğu aşabildim. Bu ikinci basım vesilesi ile benim gibi Sevgili 
eşim Prof. Dr. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik, kızlarım Dilay ve Beril 
ile oğlum Sinan Batu’ya teşekkürlerimi bir kere daha sunmak iste-
rim. Emekli öğretmen olan annem Gülten Özçelik bana her zaman 
destek olmasını da unutamam. Kitabın kapağının da ayrı bir hika-
yesi var. 2013-2014 yılları arasında Coventry şehrinde post-doc 
için yaşarken II. Dünya Savaşı sırasında Coventry Blitz Saldırısı 
sonunda yıkılan Coventry Katedrali’nin sadece dört duvarı kalan 
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yıkıntıları içinde Josefina de Vasconcellos tarafından yapılan Re-
conciliation adlı heykelin fotoğrafını kitap kapağı olmasını istedim. 
Barış ve Uzlaşma şehri olan Coventry’de yaşamanın yanında kitap 
kapağındaki heykelin aynısı Hiroşima Barış Park’ında da sergi-
lenmektedir. Bu heykelin fotoğrafını Coventry’de bulunduğu sıra-
da benim için çekip yollayan Dr. Cihan Dizdaroğlu’na da sonsuz 
teşekkürler.  

2021’de başlamasını umut ettiğimiz Covid19 sonrası dünyaya 
akademik anlamda katkı sunan bu kitabın, en çok öğrencilerim ve 
akademisyen meslektaşlarıma yararlı olması dileğiyle.   

Bana sosyal medya hesaplarımdan  
https://twitter.com/sezaiozcelik, 
https://www.facebook.com/sezai.ozcelik.77 ve 
https://www.instagram.com/sezaiozcelik/ ulaşabilirsiniz. 

Diğer bilimsel yayınlarım için:  
https://karatekin.academia.edu/SezaiOzcelik websitesini ziyaret 
etmeniz dileğiyle... 

Ankara, 01 Ocak 2020. 

https://twitter.com/sezaiozcelik
https://www.facebook.com/sezai.ozcelik.77
https://www.instagram.com/sezaiozcelik/
https://karatekin.academia.edu/SezaiOzcelik
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İLK SÖZLER 

Bu kitap, daha önce Nobel Yayınevi tarafından yayınlanmış 
çalışmaların bir araya getirilmesinin yanında yeni çalışmalara da 
yer vermektedir. Çatışma analizi ve çözümü alanında son on beş 
yılda yaptığım ve önem verdiğim bilimsel çalışmaları, toplu olarak, 
özellikle lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademis-
yenlerin kullanımına sunmak temel amaç olmuştur. Çatışma analizi 
ve çözümü disiplini, uluslararası çatışmalardan bireysel çatışmalara 
kadar tüm sosyal çatışmalara uygulanması mümkün olan ve disip-
linler arası özelliği fazla olan ve göreceli olarak Türkiye’de yeni 
bir disiplindir. Bu disiplinin diğer bir özelliği ise teori ve metodun 
yanında pratik uygulamalara da önem vermesidir. Dünyada bu 
konuda doktora derecesi veren sayılı üniversiteler dışında özellikle 
yüksek lisans ve lisans düzeyinde Amerika’da birçok üniversitede 
bölümler bulunmaktadır. Türkiye’de ise Sabancı Üniversitesi’nde 
yaklaşık 10 yıldır sürdürülen İngilizce yüksek lisans programının 
yanında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde İngilizce olarak 
yüksek lisans programı bulunmaktadır. Uluslararası İlişkiler bö-
lümlerinde ise zorunlu ders olarak Çankırı Karatekin Üniversite-
si’nde okutulmuştur. Bu kitabın amacı, çatışma analizi ve çözümü 
disiplinine katkı sağlamaktır.  

Kitabın ilk bölümünde çatışma ve barış kavramları uluslararası 
ilişkiler çerçevesinde ele alınmıştır. İlk olarak, uluslararası çatış-
malarda barışın tesisi kavramı mercek altına alınırken, Soğuk Sa-
vaş sonrası dönemdeki çatışmaların özellikleri de açıklanmıştır. 
Çatışma çözümü ve barış tesisi ile ilgili sınıflandırmadan bahse-
dilmiş bu başlık altında alt tipolojik çatışma çözümü ve barış tesisi 
çeşitleri başlıklar hâlinde verilmiştir. Çatışma eğrisi diyagramı, 
çatışmanın başlangıcı öncesi evresinden başlayarak çatışma tır-
manması ve çatışma düşüşü aşamaları, çatışma ve barış evreleri 
olarak okuyuculara sunulmuştur. Daha sonra çatışmanın önlenmesi 
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kavramı açıklanarak çatışma önleme ve yapısal önleme üzerinde 
durulmuştur. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği 
(AB) özelinde çatışma önlemenin nasıl tanımlandığı ve iki ulusla-
rarası kuruluş arasındaki iş birliği özetlenerek çatışma önlenmesi 
ve koruma sorumluluğu (R2P) kavramları irdelenmiştir. BM barış 
güçlerinin etkinliği ve yeterliliği, uluslararası çatışmaların önlen-
mesindeki rolü rakamlar verilerek incelenmiştir. BM barış güçleri-
nin etkinliğini arttırmak için “hızlı ve acil müdahale gücü” oluştu-
rulması örneklerle açıklanarak önleyici diplomasinin etkinliğini 
arttırmaya yönelik çıkarılabilecek dersler ve öneriler sunulmuştur. 
Kitabın ikinci bölümünün son kısmında ise BM önleyici askerî 
konuşlandırması olarak Makedonya’daki barış gücü operasyonu-
nun yanında AB’nin Afrika’da kısa dönemli ve belli bir coğrafi 
bölgede gerçekleştirdiği sınırlı önleyici diplomasi askerî misyonu 
analiz edilmiştir. 1995 yılında Kırım Krizi’nin çatışma önlenmesi 
yöntemiyle silahlı çatışmaya dönüşmesini başarıyla engelleyen, 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Ulusal Azınlıklar 
Yüksek Komiserliği (HCNM) önleyici diplomasi, erken uyarı mis-
yonu ve uluslararası veri toplama misyonu hakkında bilgi verilmiş-
tir. Günümüzde ise Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve ko-
ruma sorumluluğu (R2P) uluslararası çatışmaların önlenmesi ve 
caydırıcılık için öncelikli konular hâline gelmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde temel insan ihtiyaçları (Tİİ) te-
orisi başta olmak üzere çatışma analizi alanındaki temel mikro ve 
makro teoriler incelenmiştir. Bu teoriler çerçevesinde Kafkasya 
bölgesindeki Dağlık Karabağ, Güney Osetya ve Abhazya çatış-
maları kısaca analiz edilmiştir. 1990’lı yılları Kafkasya’da çatış-
ma yılları olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Bunun en 
önemli sebebi şüphesiz uluslararası sistemin yapısal değişiklikler 
sonucu iki kutuplu sistemden tek kutuplu sisteme doğru kayması-
dır. Bu kayma sonucu, Kafkasya, Soğuk Savaş sonucunda açık 
çatışma bölgesi hâline gelmemiş, gizli (latent) bölgesel çatışmala-
rın merkezi hâline gelmiştir. Kafkasya'daki çatışmaların hemen 
hemen hepsi (Dağlık Karabağ, Çeçenya, Güney Osetya, Abhazya) 
"ne barış ne savaş" durumu olarak tanımladığımız "donmuş ça-
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tışmalar"dır. Çatışma çözümlemesinin sadece bir sihir olmaktan 
çıkmış realite olmasına en güzel örnek şüphesiz Avrupa Birliği 
(AB)’dir. İki büyük Dünya Savaşı ve hatta Soğuk Savaş boyunca 
birbirine karşı savaşmış ve çatışma durumuna girmiş ülkeler ve 
uluslar bugün Avrupa Barışı çerçevesinde bir araya gelmiştir. Bu 
durum, Kafkasya için de uzun dönemli olarak mümkündür. Kaf-
kasya çatışmalarının çözümü için geleneksel realist ve diplomatik 
yaklaşımların yanında çatışma çözümü ve barış çalışmaları gibi 
alanların teorik ve pratik uygulamalarından da yararlanılması 
gerekmektedir. 

Kitabın üçüncü bölümünde ise genel olarak Balkanlar ve özel 
olarak 1995 Bosna Savaşı’nın çatışma haritalaması yöntemi ile 
analizi yapılmıştır. Balkanlar tarihi, çatışma ve barış bilimleri açı-
sından bir laboratuvardır. Balkanlar’daki çatışmaların nedenlerini 
ve ortaya çıkış süreçlerini anlamamızı sağlar. 1990’lı yıllarda Bal-
kanlar’daki güvenlik, kolektif güvenlik çerçevesinde incelenmek-
teydi. Balkanlar ve çatışma denince şüphesiz Batı Balkanlar yani 
eski Yugoslavya topraklarında değişik etnik gruplar arasında yaşa-
nan çatışmalar akla gelir. Fakat çatışma analizi ve çözümü disiplini 
sadece silahlı çatışmalar ile ilgilenmez. Uluslararası çatışmalar 
bağlamında devletler arası çatışmalar yanında gruplar arası çatış-
malar da bu disiplinin inceleme konusudur. Soğuk Savaş sonrası 
dönemde bu coğrafyada ortaya çıkan çatışmaların analizi bu bölü-
mün konusudur. Bölüm temelde çatışma analizi ve çatışma harita-
laması yöntemleri ile Balkanlar’da Soğuk Savaş sonrası dönemde 
yaşanan silahlı çatışmaları inceleyecektir. Balkanlar’daki çatışma-
lar; çatışma tarafları, çatışma stilleri, çatışma bağlamı, çatışma 
çevresi, çatışma çözümü çerçevesinde ele alınacaktır. Balkan-
lar’daki çatışmalar ise Bosna çatışması, Kosova çatışması, Make-
donya çatışması yani kısaca eski Yugoslavya’da yer alan çatışma-
lar olacaktır.  

Kitabın dördüncü ve beşinci bölümleri, Kırım Tatarları, Uk-
rayna ve Rusya bermuda üçgeni bağlamında 2014 Kırım’ın işgalini 
çatışma analizi ve çözümü ile uluslararası ilişkiler teorileri ve kav-
ramları ile açıklamayı hedeflemiştir. Dördüncü bölümde, 2014 
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Kırım’ın işgali ve Kırım Krizi birçok uluslararası ilişkiler uzmanı 
tarafından “II. Soguk Savaş” ya da “Yeni Soğuk Savaş” olarak 
tanımlanmıştır. Bu bölümde, 2014 Kırım Krizi jeostratejik kavram-
lar ve yaklaşımlar kullanılarak açıklanarak Kosova örneğinin Kı-
rım’a etkisi ve Rusya’nın stratejik derinlik kavramları ele alınmış-
tır. İlk olarak, Kırım Krizi realpolitik ve jeopolitik yaklaşımlar 
çerçevesinde incelenmiştir. Bu çerçevede Karadeniz ve Kırım böl-
gesinin jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik önemi özellikle 
Türkiye, Rusya ve Ukrayna bağlamında incelenmiştir. İkinci ola-
rak, Kosova örneği derinlemesine analiz edilerek Putin Rusya’sı 
tarafından Kırım’ın işgaline zemin hazırlamak için nasıl kullanıldı-
ğı açıklanmıştır. Üçüncü olarak, Rusya’nın stratejik derinliğinin 
Kırım’da uygulanıp uygulanmadığı mercek altına alınmış ve Putin 
tarafından başarılı şekilde uygulanan melez savaş (hybrid war) 
kavramının Kırım’da uygulanması ve buna karşı alınabilecek ön-
lemler sıralanmıştır. Son olarak da Kırım’ın işgalini Kırım Tatarla-
rı’nın bakış açısından ele almıştır. 

Beşinci bölümde, 2014 Kırım Krizi ve Kırım’ın işgali sonrası 
Kırım Tatarları’nın durumu ile Türkiye’nin Kırım politikası mer-
cek altına alınmıştır. Öncelikle Kırım yarımadasının Karadeniz 
bölgesi ve uluslararası ilişkiler açısından önemi kısaca anlatılacak-
tır. Daha sonra Kırım Tatarları’nın işgalden sonraki üç yıllık dö-
nemdeki durumları incelenmiştir. Kırım krizinin Kırım Tatarları 
üzerinde yarattığı politik, sosyal ve uluslararası etkileri ele alınmış-
tır. Daha sonra ise Kırım’ın işgalinden önce Türkiye’nin Kırım 
Tatarları’na yönelik izlediği politika araştırılmıştır. Ayrıca Türki-
ye’nin Karadeniz bölgesi yanında Orta Avrupa, Balkanlar, Kafkas-
ya, Orta Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya coğrafyalarını 
etkileyen Kırım’ın işgaline karşı izlediği dış politika Kırım’ın işgali 
sonrası dönem dikkate alınarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, Kı-
rım çatışmasına yapıcı ve kazan-kazan temelli çözüm bulunması için 
çatışan tarafların çok seviyeli ve çok disiplinli analiz yöntemleri ile 
çoklu yol (multi-track) diplomasisi ile bölgesel barış politikaları ile 
çözüm bulabileceği öngörüsünün altı çizilmiştir.  
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Kitabın altıncı bölümünde, Türkiye açısından önemli bir konu 
olan Kürt çatışması, Sandole’nin Üç Sütun Kapsamlı Çatışma Ha-
ritalaması Yöntemi’nden faydalanarak analiz edilmiştir. Bu model 
çerçevesinde, Orta Doğu coğrafyasında Kürt sorununun tarihsel 
gelişimi, başlangıç nedenleri, bağlamı, tarafları, tarafların davranış-
ları ve tutumlarında yaşanan değişimler üzerinde durulmuş ve Kürt 
sorununa ilişkin müdahale yöntemleri de ortaya konulmuştur. San-
dole’nin modelinden yola çıkılarak ortaya konulan ve Kürt çatış-
masını analiz etmek için kullanılacak çatışma haritalamasını, “Ça-
tışma Akış Şeması (ÇAŞ)” olarak tanımlamaktayız. Bu akış şeması 
şunlardan oluşmaktadır:  

1. Çatışma Tarafları;  
2. Çatışma Konuları ve Çatışma Tarihi;  
3. Çatışma Nedenleri ve Koşulları;  
4. Çatışma Bağlamı (Context); 
5. Çatışma Dinamiği;  
6. Çatışma Sonucu ve Müdahale Yöntemleri. 

Çatışma haritalaması, çatışmalara barışçıl çözüm yolları bu-
lunması ve üçüncü tarafın müdahalesinin başarılı olması için ge-
rekli bir analitik araçtır. İlk önce yapılması gereken, çatışmanın 
başlangıç nedenleri ile çatışma süreçleri boyunca çatışmanın du-
rumu, çatışma davranışları ve çatışma tutumlarında yaşanan deği-
şimlerin iyi anlaşılması gereklidir. Çatışma haritalaması modeli ile 
sadece çatışmanın nedenleri ortaya çıkarılmaz. Aynı zamanda ça-
tışma ile ilgili dinamik olguların zaman içinde belirlenmesine ve 
derinlemesine yapılacak çatışma analizi sonucu yeterli ve etkili bir 
çatışma müdahale stratejisinin tespit edilmesine katkı sağlar. Kürt 
çatışması, düşük düzeyli silahlı çatışma olarak kategorize edilmek-
tedir. Bu çatışma, yüzyıllardan fazla geçmişi olmasına rağmen, son 
20 yılda çatışma sarmalına girerek Türkiye ve Irak’ta iniş ve çıkış-
lar göstermiştir.  

Kürt çatışmasının çözümü konusunda çatışma ve barış bilimle-
rinin kavram, yaklaşım ve teorilerine daha fazla yer verilmelidir. 
Geleneksel realist anlayışın dışına çıkmak ve üçüncü taraf müdaha-
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lesini kullanarak Kürt çatışmasının “dışsal” bakış açısı ile analizi-
nin yapılması önemlidir. Vamık Volkan tarafından yapılan sorun-
çözme çalıştayları yaygınlaştırılmalı ve akil insan heyetleri gibi 
yenilikçi yöntemler kullanılmalıdır. Barış, yukarıdan aşağıya, aşa-
ğıdan yukarıya, içselden dışsala ve dışsaldan içsele çok yönlü, çok 
seviyeli ve çok taraflı bir şekilde aranmalıdır. Barış, çatışma sar-
malı aşamalarının tersinin yapılması ile sağlanamaz. Silahların 
susması, negatif barıştır. Çatışmaların köklerindeki nedenler olan 
yapısal ve kültürel şiddetin ortadan kaldırılması, pozitif barıştır. 
Pozitif barışa ulaşmak için çatışma sonrası barış inşası ve Silahsız-
lan(dır)ma, Terhis Etme ve Topluma Kazandırma (DDR) önemli-
dir.  

Yedinci bölümde, Türkiye’de fazla araştırılmamış olan ve Latin 
Amerika açılımı ile önemi artan Latin Amerika bölgesindeki çatışma-
ların analizine odaklanılmıştır. Ülkeler arasında ikili düşmanlıkların 
olduğu, devletler arası uyuşmazlıkların zaman zaman askerî düzeyde 
yaşandığı ve şiddet içerikli içsel politik süreçlerin sık sık görüldüğü 
kıta olmasına karşın, Latin Amerika’da paradoksal olarak, Bolivya ve 
Paraguay arasında yaşanan 1935 Chaco Savaşı’ndan bu yana bölge içi 
savaşlar görülmemiştir. Bu bölüm, Latin Amerika’da özellikle 20’nci 
yüzyılda militarize olmuş iç politika şiddet olaylarını, devletler arası 
çatışmaları, yapısal ve çevresel şiddeti, devlet içi ve etnik çatışmaları 
incelemektedir. “Barış kuşağı” olarak anılmasına karşın, Latin Ameri-
ka, şiddetin karmaşık şekillerde ortaya çıktığı ve yaygınlaştığı yeni bir 
döneme girmiştir. Bölgede yaşayan halklar için şiddetin gölgesi haya-
tın ayrılmaz parçası hâline gelmiştir. Bu bölümün amacı, disiplinler 
arası çatışma analizi ve barış bilimi yaklaşımları ile Latin Amerika’da 
çatışma ve şiddet hakkında devam eden tartışmalara bilimsel katkı 
sağlamaktır. Pax Latino Americana, kimi araştırmacılar göre, güçlü ve 
bağımsız devletlerin topraksal statükodan memnun olmaları ile tarih-
sel gelişimin sonucu oluşan bir normdur. Başka görüşlere göre, Latin 
Amerika barışı, dünyanın diğer bölgeleri ile kıyaslandığında anomi 
durumudur. Üçüncü görüşe göre, Latin Amerika’da içsel politikada 
yüksek derecede şiddet ve askerî darbelerin görülmesi aynı zamanda 
yetmiş beş yıl süren devletler arası barışın olması tarihsel paradokstur.
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1 

BÖLÜM 1 

ÇATIŞMA ANALİZİ VE  
BARIŞ BİLİMİNE GİRİŞ1 

GİRİŞ 

Bu bölümde, uluslararası ilişkiler çerçevesinde çatışma ve ba-
rış kavramları üzerinde durulacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde 
uluslararası çatışmalarda barışın tesisi kavramı incelenirken genel 
olarak Soğuk Savaş sonrası dönemdeki çatışmaların özellikleri 
açıklanmıştır. Çatışma çözümü ve barış tesisi ile ilgili sınıflandır-
madan bahsedilerek çatışma çözümü ve barış temini konusunda alt 
tipolojik çeşitler başlıklar hâlinde verilmiştir. Ayrıca çatışma eğrisi 
diyagramı kullanılarak çatışmanın başlangıcından tırmanma daha 
sonra düşüş aşamalarında izlediği çatışma ve barış evreleri göste-
rilmiştir. İkinci bölümde ise çatışmaların önlenmesi kavramı genel 
olarak açıklandıktan sonra doğrudan önlenme ve yapısal önleme 
üzerinde durulmuştur. Daha sonra ilk olarak Birleşmiş Milletler 
(BM) ve sonra Avrupa Birliği (AB) özelinde çatışma önlemesinin 
nasıl tanımlandığı ve iki uluslararası kuruluş arasında bu konudaki 
iş birliği özetlenmiştir. Bu bölümde çatışma önlenmesi ile ilgili 
karşılaşılan sorunlar sıralanmıştır. Ek olarak, çatışma önlenmesi ve 
koruma sorumluluğu kavramları irdelenmiştir. Üçüncü bölüm ulus-
lararası çatışmaların önlenmesinde BM barış güçlerinin etkinliği ve 

1  Bu bölüm daha önce Sezai Özçelik, “Çatışma ve Barış”, Saadat Rustemova 
Demirci (ed.), Güvenliğin Gündeminden: Çatışma, Ayrılıkçı Ayaklanmalar ve 
Terörizm, Ankara. Nobel Yayınevi, Eylül 2015, ss. 1-40 yayınlanmıştır.  
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