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Sözlük 

Baskın Saldırı (surprise attack): Düşmana beklemediği bir anda ve ani şekilde yapılan saldırı şekli 

Caydırıcılık politikası (deterrence): Bir devletin, potensiyel gücünü, karşı tarafı, yapmayı planladığını 

düşündüğü hareketlerden vazgeçmesi için tehditkar bir şekilde kullanması üzerine kurduğu politika 

Caydırıcılık Modeli (deterrence model): Saldırgan ve yayılmacı niyet ve davranışları olan bir devletin 

ancak tehdit edilerek ve korkutularak durdurulabileceğini savunan model 

Çevreleme Politikası (containment policy): Soğuk Savaş sırasında, Amerika Birleşik Devletleri’nin 

Sovyetler Birliği’ni kendisine yakın devletler aracılığıyla çevirmesi politikası 

Demokratik Barış (democratic peace): Demokrasi ile yönetilen ülkeler arasında savaşsızlık durumu 

Fırsat Penceresi (window of opportunity): İki devlet arasındaki hasmane ilişki sırasında, taraflardan 

biri diğerinin zayıf olduğunu düşündüğü bir anda bu fırsattan yararlanmak istemesini anlatan durum  

Gayri Resmi Diplomasi (track II diplomacy): Farklı devletleri temsil eden diplomat ve/ya karar-

alıcıların resmi kanallar dışında bir araya geldiği ve fikir alış verişinde bulunduğu ilişki çeşidi  

Genişletilmiş Caydırıcılık (extended deterrence): Bir devletin, kendi nükleer silahlarını üçüncü ülkeleri 

korumak adına da kullanabileceği yönünde düşmanı tehdide dayanan caydırıcılık tipi    

Güvenlik İkilemi (security dilemma): Bir devletin kendi güvenliğini arttırmaya çalışırken söyledikleri 

ve yaptıklarıyla hem kendisi hem de diğerleri için daha fazla güvensizliğe yol açması durumu 

İkinci Vuruş Kapasitesi (second-strike capability): Bir devletin, düşmanın nükleer silahlarla yaptığı ilk 

saldırısını savuşturduktan sonra (yani nükleer silahlarını saldırıdan koruyarak), düşmana kendi nükleer 

silahlarıyla mukabele yapabilme kapasitesi (bkz. mukabele)  

İlk Hamle Avantajı (first move advantage): Bir devletin, düşmanın kendisine saldırmasını beklemeden 

ona saldırırak düşman karşısında üstün duruma geçeceğini savunun strateji  

İlk Vuruş Kapasitesi (first-strike capability): Düşmana nükleer silahlarla ilk saldırıyı yapabilme 

kapasitesi 

Karşılıklı Mahvolma İlişkisi (mutually assured destruction): İki nükleer gücün birbirlerini nükleer 

silahlarla yok edebilme kapasitesine sahip olduğu durumu anlatır. Soğuk Savaş sırasında oluşturulmuş 

bu kavram, ABD ve SSCB’nin her iki tarafın da füze kalkanı kurmaması üzerine bir antlaşmaya 

varmasını sağlamıştır. Böylece iki devlet de karşı tarafın nükleer silah kullanarak karşılık vereceğini 

bildiğinden kendisi ilk vuruşu yapmaktan imtina etmiştir.  

Kasıtsız Savaş (inadvertent war): Savaşın, aktörler tarafından bilinçli olarak başlatılmadığı; olayların 

aktörleri silahlı çatışmaya sürüklediği savaş çeşidi 

Mukabele veya Misilleme (retaliation): Bir saldırıya karşılık verme 

Ortak Güvenlik (common security): Bir devletin güvenliğe en iyi şekilde ancak diğerleriyle işbirliği 

yaparak ve onların da güvenliğini temin ederek ulaşabileceğini savunan kavram 
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Önleyici Vuruş (preventive strike): Düşmanın saldırmasını beklemeden onun bu hareketini 

durdurmaya yönelik saldırı  

Saldırganlık Kültü (the cult of offensive): Savaşı kazanmak için saldırının savunmadan daha yararlı 

olduğu yönündeki strateji 

Saptırma Savaşı (diversionary war): Bir ülkenin  yönetici seçkinlerin, dışarıda bir düşman ile savaşarak 

içeride birliği koruma yoluna gidilebileceği inancı ile başlattıkları savaş 

Sarmal Model (spiral model): Birbirleriyle savaşma niyeti taşımayan aktörlerin birbirlerinin 

davranışlarına cevap vererek bir etki-tepki sarmalına girmesini tarif eden model (bkz. tırmanma)   

Tedbiri Vuruş (preemptive strike): Düşmanın herhangi bir saldırgan hareketinin olacağı algılandığı 

zaman, bu gerçekleşmemiş hareketi durdurmaya yönelik yapılan saldırı   

Tırmanma (escelation): Devletlerin güvenlik endişeleriyle anlaşmazlığı ve/ya çatışmayı ileri noktalara 

taşıması süreci 

Yalnızcılık (isolationism): Bir devletin uluslararası sistemde beliren sorunlara mümkün olduğunca az 

dahil olmaya ve diğer aktörlerle düşük seviyede siyasi, ekonomik ve askeri ilişkiler yürütmeye yönelik 

dış politika   

Yanlış Atfetme Sorunu (attribution error): Devletler kendi saldırgan davranışlarını içinde bulundukları 

duruma bağlarken, diğerlerinin saldırganlığını ise onların doğuştan gelen tabiatına atfeder. 

Yatıştırma Politikası (appeasement):  Saldırgan ve yayılmacı niyet ve davranışları olan bir devletin 

varolan istekleri yerine getirilerek daha ileri gitmesini engellemeye yönelik politika 


