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 “Tehlike bulunmaması hali, emin ve rahat olma” şeklinde sözlük anlamı 
olan güvenliği Arnold Wolfers, objektif anlamda eldeki değerlere yönelik bir 
tehdidin olmaması, sübjektif anlamda ise bu değerlere yönelik bir saldırı ola-
cağı korkusunu taşımamak şeklinde açıklamaktadır. Bu tanımlardan hareketle 
güvenlik olgusunun varlık nedeninin “tehdit” olduğu söylenebilir.

Bir devlet, toplum ya da bireyin yaşamına veya sahip olduğu değerlere 
yönelik olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeli olan olaylar ya da olgular ola-
rak tanımlanabilen tehditlerin yanı sıra risklerin de ön plana çıkması nedeniy-
le, günümüzde güvenliğin, insan hayatını tehdit eden risklerin azaltılması ya 
da ortadan kaldırılması şeklinde genişletilerek yeniden tanımlanması gerektiği 
hakim bir görüş olarak ön plana çıkmaktadır.

Küreselleşme sürecinin hemen her alanda yaratmış ve yaratmakta olduğu 
dönüşüm süreci içinde, tehdidin asimetrik ve çok boyutlu bir konuma ulaşma-
sı tehdit algılamalarını çeşitlendirmiş, bu çeşitlenmeye bağlı olarak güvenlik 
paradigmaları değişmiş, güvenlik kavramının genişleme ve derinleşme süre-
ci hızlanmıştır. Güvenlik kavramının genişlemesi, askeri güvenliğin yanı sıra 
ekonomik, çevresel, toplumsal gibi askeri olmayan güvenlik alanlarının da gü-
venlik alanı içine dahil edilmesi, derinleşmesi ise devletlerin yanı sıra bireyle-
rin, grupların ve diğer devlet dışı aktörlerin de güvenlik çalışmalarında analiz 
birimi olarak ele alınma süreci olarak kabul görmektedir.

Devlet doğasının değişiminin güvenlik alanına etkilerini;

-Yeni tehditlerin ortaya çıkması,

-Geçmişte var olan ancak güvenlik alanı içinde yer verilmeyen konuların 
güvenlik alanına dahil edilmesi,
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-Geleneksel tehditlerin dönüşüm yaşaması başlıkları altında incelediği-
mizde artık klasik güvenlik yapılanma ve anlayışları ile bu tehditlere karşı mü-
cadele etmenin yetersiz ve etkisiz olacağı anlaşılmaktadır. Risk ve tehditlerin 
kaynağının, zamanının ve şeklinin önceden tahmin edilemediği, mücadele ala-
nının bütün dünya olarak ortaya çıktığı yeni güvenlik anlayışı yeni bir yapılan-
ma ve anlayışı gerekli kılmaktadır.

Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (International Peace Re-
search Institute-Oslo) araştırmasına göre, 2000-2002 yılları arasında iç sa-
vaşlarda ölenlerin oranının tüm savaş alanlarında ölenlere oranı % 93’e ulaş-
mış olduğu belirlenmiştir. Bu oranın, 1950’li yıllarda % 8,1960’lı yıllarda % 
29,1970’li yıllarda % 43 olduğu dikkate alındığında tehditteki değişimin etki-
leri açıkça görülmektedir. 2004 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre ise, 
devletler arasında meydana gelen savaşların tüm savaşlara oranı Soğuk Savaş 
sonrası dönemde % 17’den % 4’e düşerken, yerel nitelikli çatışmalarının ora-
nının % 96’ya çıktığı görülmektedir.

Bazı araştırmacılar ise Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra dünyanın 
gerçekte daha barışçıl hale geldiğini ileri sürmektedirler. Vancouver’da ki 
İngiliz Kolombiyası Üniversitesi tarafından, Irak Savaşının zirve noktasına 
ulaştığı bir dönemde yayımlanan 2005 İnsan Güvenlik Raporu (2005 Human 
Security Report), 1990’ların başından beri toplam silahlı çatışmalarda % 40, 
büyük çaplı çatışmalarda ise % 80 oranında bir azalma meydana geldiğini gös-
termektedir.

Prusyalı General Carl von Clausewitz’in “her çağ kendi savaşını yaratır” 
sözü günümüzde geçerliliğini ispatlamış bir öngörü olarak karşımıza çıkmak-
tadır.Yumuşak güç kavramını geliştiren Joseph Nye; “Savaş ve askeri güç her 
ne kadar geri plana atılmış da olsa tamamen devre dışı kalmış da değil. Sadece 
yeni “nesil” kural ve taktiklere göre evrim geçiriyor.” ifadesi ile değişimi veciz 
bir şekilde ortaya koymaktadır.

Bu aşamada yine Clausewitz devreye girmekte ve savaşı bir bukalemun’a 
benzetmektedir. Bulunduğu ortama uyum sağlayan bukalemun’un sadece dış 
görünüşü değişmekle birlikte doğasında bir değişim olmamakta, yani doğa-
sı sabit kalmakta, ancak niteliği değişmektedir. Bukalemun örneğinde olduğu 
gibi savaşın da niteliği değişmekte ancak doğası sabit kalmaktadır.

Devletler arası savaşın yerini artık isyancı gruplar, terör şebekeleri, milis-
ler ve suç örgütleri gibi devlet dışı aktörlerin dahil olduğu silahlı çatışmaların 
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alması da bu eğilimi hızlandırmaktadır. Latin Amerika’nın en eski gerilla grup-
larından Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), uyuşturucu kartelleri 
ile ittifak içindedir.

Bu tür örgütler, genellikle topraklarını etkin bir biçimde yönetme meşrui-
yeti ya da kapasitesinden yoksun devletlerden faydalanıp, zaman içinde kendi-
lerine yerel nüfus üzerinde cebri bir denetim sağlayan siyasi ve silahlı operas-
yonlar düzenler. Bunun neticesi, Kuzey İrlanda ve Balkanlar’da görev yapmış 
emekli İngiliz General Sir Rupert Smith’in tabiriyle “Halk arasında savaş”tır. 
Bu tür çatışmaların konvansiyonel muharebe meydanlarında geleneksel ordu-
lar eliyle sonuçlanması ise pek vaki olmamaktadır.

Çin’de askeri planlamacılar, “sınırsız savaş” adı altında, elektronik, dip-
lomatik, siber, terör benzeri, ekonomik ve propaganda amaçlı araçları birleş-
tirerek Amerikan sistemlerini aldatıp tüketecek bir strateji geliştirmişlerdir. 
Çinli bir askeri yetkilinin tabiriyle, “sınırsız savaşın ilk kuralı, hiçbir kural 
olmaması.”dır. Thomas Huber, savaşın türlerine ilişkin tartışmalara birleşik 
savaş- compound warfare kavramı ile katılmıştır. Huber’e göre birleşik savaş; 
düşmana karşı, konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan güçlerin, bir başka 
ifadeyle, düzenli ve düzensiz kuvvetlerin eş zamanlı kullanımıdır.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de konvansiyonel savaşların var olacağı 
her zaman ihtimal dâhilindedir. Albert Einstein’in “3 üncü Dünya Savaşının 
hangi silahlarla yapılacağını bilmiyorum ama 4 üncü Dünya Savaşı taş ve so-
palarla olacak” ifadesi bu olasılığı destekler görünmektedir. Dolayısıyla bun-
dan sonraki dönemlerde hibrit savaş gibi yeni savaş türlerinin devletlerin tek 
savaş yöntemi olacağı yönündeki düşüncenin doğru olmayacağını söyleyebi-
liriz. Ancak eski savaşların doğasının sabit kalmakla birlikte niteliklerinin de 
değiştiğini kabul etmek durumundayız.

Devletler arası konvansiyonel savaş ihtimalinin halen daha geçerli oldu-
ğunu savunan Gray bu tezini, “yükselen güçlerin, bölgelerinde daha etkili ol-
mak isteyeceğine ve bunun da endişe ve gerginliği besleyeceğine” dayandırır. 
Öyleyse sorulması gereken sorunun, “gelecekte devletler arası konvansiyonel 
bir savaş olabileceğine inanıyor muyuz?” yerine, “gelecekte bu türlü bir savaş 
olmayacağını varsaymanın maliyetine katlanabilir miyiz?” şeklinde olması 
gerektiği düşünülmektedir. Gray’e göre, tarih okumalarının gösterdiği şey sa-
vaşların önceden kestirilemeyeceği, öyle olsa bile ne türde cereyan edeceğinin 
kesin olarak bilinemeyeceği gerçeğidir. Bu nedenle savaşlar, önceden yazılmış 
bir senaryoyu imkansız kılan, ölümcül ve interaktif bir tiyatrodan ibarettir.
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Güvenlik olgusu, artık devletlerin ne bir iç meselesi olarak, ne de birbir-
leri arasındaki ilişkiler düzlemi kapsamında değerlendirilemeyecek bir boyut 
kazanmıştır. Çatışmalar sınır tanımadıkça ve bu çatışmaların yayılmasında sı-
nırların etkisi azaldıkça, sınırların tekrar önem kazanmaya başladığı görülmek-
tedir. Berlin duvarının yıkılmasından beri küresel düzeyde 60’ın üzerinde ülke, 
60’dan fazla komşusuna karşı duvar inşa etmiştir. Ukrayna, Kırım örneğinde 
olduğu gibi sınırlar artık zorla değiştirilmeye başlanmış ve bu durum güvenlik 
ortamını daha da tehlikeli hale getirmiştir. Arıboğan, “Duvar” adlı eserinde, 
“Soğuk Savaş insanlığa kendinden büyük bir gölgesi olan Berlin Duvarı’nı 
hediye etmişti. Soğuk Barış ise tüm dünyanın bölünmüşlüğünü uzaydan bile 
görünür hale getirecek bir duvarlar yüzyılının önünü açtı” ifadesi ile artan gü-
venlik endişelerinin dünyayı kocaman bir hapishaneye çevirmekte olduğunu, 
dünyanın ruhunun değiştiğini, devletlerin nerelerinde zafiyet varsa, oraya du-
var çekerek karşı atağı savuşturabileceğini düşündüğünü belirterek artan gü-
venlik endişelerine ve dolayısı ile değişen güvenlik anlayışına karşı devletlerin 
çaresizliğine dikkat çekmektedir.

Tüm toplum ve devletlerde, güvenlik için istihdam edilen insan sayısı 
tarihte ki en yüksek seviyesine çıkmış olmasına, modern silah, cihaz ve tek-
nolojilerin yaygın olarak kullanılmasına rağmen, terör, radikal akımlar ve suç 
örgütleri ile mücadele her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. 

Günümüzde tekrar önem kazanan kavramlardan bir de “Güvenlik İkile-
mi”dir. Kavram, John Herz tarafından iki kutuplu Soğuk Savaş’ta korku ve 
silahlanma arasında ki bağlantıyı yorumlamak için yaratılmıştır. Bir aktörün 
kendi güvenliğini sağlamak amacıyla politikalar üretmesi, bu politikaların di-
ğerleri tarafından güvensizlik kaynağı olarak algılanması ve karşı politikalar 
üretmesi ve bunun sonucunda oluşan genel güvensizlik olarak anlaşılagelen 
“Güvenlik İkilemi” merkezinde bir seçim söz konusudur. Korku merkezli 
bir mantığa dayanan bu kavramın yerine, Booth ve Wheleer düzen merkezli 
mantık ile aktörlerin ortak değer ve prensipler inşa edebilme konusunda iş-
birliği yaparak güvenlik yarışı ve savaş kısır döngüsünü kırabileceklerini sa-
vunmaktadırlar. Her iki düşüncenin eksikliklerinin mevcut olduğu ve güvenlik 
ikileminin ortaya çıkardığı güvensizlik ortamına tam bir çözüm üretemedikleri 
görülmektedir. Güvenlik ikilemi günümüz güvenlik çalışmalarında üzerinde 
araştırma yapılması gereken konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Güvenlik ikilemi gibi diğer önem taşıyan bir kavram da “Beka İkilemi”-
dir. Eski ve yeni askeri olmayan, küresel çevresel değişimin nedenlerinin orta-
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ya koyduğu güvenlik tehditleri, çatışma alanları, hassasiyetler ve riskler, bun-
ların etkileri ve toplumsal sonuçları, bireyleri, aileleri ve toplulukları, kendi 
tehdit altındaki geçim yollarını değiştirmeyip belki açlık ve susuzluktan ölmek 
ya da mülteci kamplarına kaçmak veya kendileri ve ailelerini desteklemek için 
daha uygun koşullara ulaşmak yolunda şehir merkezlerine ya da deniz aşırı 
ülkelere göç etmek gibi bir ikilemle karşı karşıya bırakabilmektedir.

Diğer bir konu ise “Güvenliğin Bölgeselleştirilmesi” ya da güvenliğin 
bölgesel boyutlarının netleştirilmesidir. Bölgeden ne anlaşılması gerektiğine 
dair bir uzlaşma olmamakla birlikte, kavrama bir anlam yükleyebilmek için 
coğrafyanın ötesine geçilmesi, ancak sınırsal bir boyutunda bulundurulması-
nın esas alınması gerektiği belirtilmektedir. Bölgesellik ve güvenlik birçok 
farklı şekilde ilintilendirilebilir. Barry Buzan bu ilintiyi, “bir grup ülkenin te-
mel güvenlik kaygılarının, gerçekçi bir şekilde birbirinden ayrı düşünülmeye-
cek kadar birbirine bağlanması olarak” kurmaktadır. Bölgesellikle güvenlik 
arasında ki bir başka bağlantıda yerel çatışmaların bölgesel sonuçları ile ilgili 
olmaktadır.

Soğuk Savaşın sona erdiği dönmeden beri genişleyen ve derinleşen gü-
venliğin bir örneği olarak karşımıza çıkan “İnsani Güvenlik” kavramı, kal-
kınmaya dikkat çekmek, kalkınma için ayrılan kaynakları arttırmak ve zor 
durumda olan insanlara olan insanlara, özellikle de iç çatışmaların mağdurla-
rına yardım etmek için 1994 Birleşmiş Milletler Kalkınma Raporunda ilk kez 
kullanılmıştır. İnsani güvenlik kavramını geliştirmeyi sürdürme bakımından 
en önemli gereklilik, siyasi şiddetin ortasında yaşayan insanların doğal ola-
rak güvenlik istemeleridir. Asya Vakfı (Asia Foundation) tarafından 2011’de 
Afganistan’da gerçekleştirilen anketler katılanların % 38’inin Afganistan’ın 
en ciddi sorunu olarak güvensizliği gördüğünü göstermektedir. Şiddet içinde 
yaşayan ve aynı zamanda yoksul olan insanlarla ilgili olarak  gerçekleştirilen 
diğer araştırmalar da bu insanların en güçlü arzularının şiddetten kurtulmak 
olduğunu işaret etmektedir.

Güvenliğin alanı genişlemektedir. Buzan tarafından yayımlanan “People, 
States and Fear (İnsanlar, Devletler ve Korku-1991)” adlı çalışmada; güvenli-
ğin, askeri, siyasi, ekonomik, çevresel ve toplumsal olmak üzere beş katego-
riye ayrıldığı ifade edilmektedir. Son günlerde yaşanan gelişmeler, özellikle 
ekonomik güvenliği, üzerinde ciddi çalışmalar yapılması gereken bir güvenlik 
boyutu olarak karşımıza çıkarmaktadır. Ekonomik yaptırımlar, ticari kısıtla-
malar, para akışını engellemek, çeşitli manipülasyonlarla yerel para birimleri 
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üzerinde kur değişikliklerine yol açmak vb. araçların kullanılmasının, hedef 
ülke ekonomilerine ciddi ölçüde zarar verebildiği görülmektedir.

2025 yılına kadar tüm dünyada 40’ı aşkın akıllı kent kurulacağı öngö-
rülmektedir.  Günümüzün büyüyen kentlerinde kalabalığın ortaya çıkardığı 
sonuçlardan birisi de şehir yaşamını tercih etmiş insanların güvenliğinin mak-
simum seviyede tutulmasının eski güvenlik yöntemleri ile sağlanamayacağı 
gerçeğidir. 2020 yılı itibariyle dünya genelinde yıllık 1 trilyon dolara ulaş-
ması beklenen akıllı şehir harcamalarının % 14’ü güvenlik odaklı olacaktır. 
Bu durum sadece şehirlerin akıllanmalarıyla değil aynı zamanda asimetrik 
şekilde değişen güvenlik tehditleriyle de yakından ilişkilidir. Akıllı şehirlerde 
teknolojinin tek başına çözüm üretemeyeceği aşikardır. Asimetrik saldırıların 
yaşandığı alanların arazide konuşlu askeri birlikler dışında genelde şehirlerde 
gerçekleşmesi şehir güvenliğinin proaktif, bütüncül ve sürdürülebilir bir anla-
yışla ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Günümüzde makro yani ulusal düzey-
de güvenliğin sağlanmasının, ancak mikro yani şehir ve mahalle güvenliği ile 
mümkün olabileceği bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şehirlerin akıllı hale getirilmesi çalışmaları sürdürülürken güvenliğin 
özelleştirildiğini ve uzmanlaştığını görüyoruz. ABD’nin önde gelen güvenlik 
şirketlerinden Wackenhut, 13 eyalet ve 4 yabancı ülkede hapishanelerin işle-
yişlerinden sorumludur. Aynı şirketin nükleer silah tesislerini korumak üzere 
görev aldıkları da bilinmektedir. Yine ABD’de aktif olan özel güvenlik gö-
revlilerinin yaklaşık üçte birinin devlet tarafından işe alındığı, Güney Afri-
ka Cumhuriyetinde özel güvenlik personeli’nin üniformalı polis memurlarına 
oranı yaklaşık dörde bir iken, İngiltere ve Avusturalya’da bu oran ikiye bir 
olarak görülmektedir.

Terörün, “Zayıfın Silahı” olduğu fikri yaygın kabul görür. Gücü ve kay-
nakları kısıtlı devlet-altı eşkıyaların dehşet verici bir şiddetle önüne gelen sal-
dırdığı, devletin ise masumları koruduğu söylenir hep. Yani siyasi meşruiye-
tiniz varsa, tam donanımlı büyük bir ordu elinizin altındaysa ve uluslararası 
meselelerde sözünüz geçiyorsa, kimse size terörist diyemez (Aksan ve Bailes, 
2014:11). Aksan ve Bailes’in editörlük yaptıkları “Amerikan Devlet Terörü” 
üzerine söyleşilerin yer aldığı “Güçlünün Silahı” adlı çalışmanın girişinde 
kullanılan bu metnin devamında, 1975-1999’a kadar geçen süre içinde Endo-
nezya’nın Doğu Timor’a ABD desteği ile uyguladığı baskı nedeniyle yaklaşık 
200 bin kişinin, yani toplam nüfusun dörtte birinin hayatını kaybettiği belirtil-
miştir. Bu güçlü olanın, zayıf -devlet altı terör gruplarına karşı çok daha büyük 
terör yaratabileceğinin bir örneği olarak görülmektedir.
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Devlet terörünün yanı sıra, Batılıların artan terör olaylarına karşı oluş-
turdukları “İslami Terör” kavramı, tamamen Avrupa merkezli bir odaklanma 
olarak karşımıza çıkmaktadır. AB ve ABD’de resmi mercilere bildirilmiş terör 
vakalarının %10’dan daha az bir kısmının Müslümanlarla bağlantılı olduğu 
görülmektedir. Terörizmi faillerin mensup oldukları dini özelliklere göre sınıf-
landırmak yanıltıcıdır, asıl amaca zarar verir ve başlı başına bir terör stratejisi-
dir. Bu konunun Ortadoğu ile ilişkilendirilmesinin nedeni, bu bölgede Müslü-
man nüfusun yoğun olması değil, çok sayıda iç ve dış gücün yürüttüğü savaş, 
müdahale ve askeri işgallerin hüküm sürmesidir. (Aksan ve Bailes, 2014)

2006 yılında yayımlanan İnsan Hakları İzleme Örgütü raporuna göre; İs-
rail, Lübnan’ın güneyine yaptığı saldırı da 4.6 milyon kadar parça tesirli patla-
yıcı kullanmıştır. Bu rakam, 1991 Körfez savaşından beri herhangi bir saldırı 
da kullanılan en yüksek parça tesirli patlayıcı miktarı olmanın yanı sıra hedef 
bölgenin genişliğini dikkate aldığımızda saldırının yoğunluğunun tarihte eşi 
benzeri görülmeyen boyutu ile de ön plana çıktığı görülmektedir.  İsrail’in daha 
fazla patlayıcı atmamış olmasının nedeni, cephane stokunu tamamen tüketmiş 
olmasıdır. Bölgeye atılan patlayıcıların % 90’ı, son 3 gün içinde, BM’nin ateş-
kes önergesinin kabule edildiği ancak yürürlüğe girmediği zaman dilimi içinde 
kullanılmıştır. Bini sivil olmak üzere 1200 Lübnanlı hayatını kaybetmiştir. İs-
rail tam anlamı ile devlet terörü kapsamına giren bu eylemlerini sürekli tekrar 
etmektedir. 1982 yılında, Lübnan’daki Sabra ve Şatilla kamplarına yönelik sal-
dırılarda da 15-20 bin Lübnanlı ve Filistinli sivili katletmiştir. Hiçbir şekilde 
cezalandırılmayan İsrail’in devlet terörü günümüzde de can almaya aralıksız 
devam etmektedir.

Diğer taraftan, kırılgan devlet, kriz devleti, zayıf devlet, başarısız devlet, 
çökmüş/iflas etmiş devlet terimlerinin içeriklerine bakıldığında Ortadoğu’da 
birçok örneklerini görmek mümkün olabilmektedir. Başarısız devletlerde orta-
ya çıkan sonuçların en önemlilerinden birisi çatışmaların sürekliliği ve şidde-
tidir. Çatışmalar, toplumda yaşanan içsel gerginliklerin ve ilgili ülkeye yönelik 
dışsal faktörlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle yoksul ülkeleri 
bekleyen ve içinden çıkamadıkları tuzaklardan birisi de “Çatışma Tuzağı”dır. 
Çatışma tuzağı kavramı ile belirli ekonomik koşulların ülkeleri iç savaşa has-
sas ve eğilimli hale getirdiği, çatışma bir kez başladığında şiddet sarmalının 
bir kapana dönüştüğünü ve bu kapandan kurtulmanın zor olduğu ifade edilir 
(Bingöl, 2016, s.73, 219-220). Suriye, Irak, Ürdün, Filistin, Yemen çatışma 
sarmalının içinden kurtulamayan ve çatışma tuzağına çekilen  Ortadoğu Dev-
letleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Güvenlik alanında yapılan çalışmalarda, antropoloji bilimine olan ilgi-
nin giderek arttığı, antropoloji’nin özellikle asimetrik risk ve beklenmedik 
çatışmaların oluşabileceği alanlarda savunma ve güvenlik karmaşasını, olay-
lara özgü durumları daha önceden kavrayarak önleyebileceği belirtilmektedir. 
1852’de ABD kongresi tarafından görevlendirilen bir antropoloğun yaptığı 
entografik çalışmalar yolu ile Kızılderililere karşı yürütülecek politikaların be-
lirlenmesi için başlatılan antropolojik çalışmaların, 11 Eylül saldırısı sonrası 
değişen tehdit algısı ile özellikle ABD savunma planlamasında yabancı kültür-
ler konusunda ki boşlukları doldurmak daha çok önem kazandığı görülmüş ve 
bu kapsamda,Afganistan ve Irak savaşlarında operasyonları yürüten birlik ko-
mutanlarına taktik ve istihbarat konularında destek sağlayacak, sahaya yönelik 
sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek “Yerel Halk Sistemi (Human Ter-
rain System) geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanılmıştır.Etik açıdan eleştiriler 
de yöneltilen bu sistemin kullanılmaya başlanılması ile Afganistan’da ABD 
ordusunun kinetik operasyonlarında % 60-70 oranında azalma olduğu belir-
tilmektedir.

Barış üzerine yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların sonucunda yayım-
lanan raporlar çatışma sayısının giderek azaldığını gösterse bile, Stockholm 
Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) yayımladığı rapor, sa-
dece Ortadoğu ülkelerine silah ithalatı’nın, 2013-2017 yılları arasında önceki 
beş yıla göre iki kat, dünyada ki toplam silah satışının ise aynı dönemler ile 
kıyaslandığında yüzde 10 arttığını ortaya koymaktadır. Küresel savunma har-
camaları’nın, 2017 yılında yüzde 1.1 oranında artarak 1 trilyon 739 milyar do-
lara yükseldiği, küresel savunma harcamaları’nın  dünya gayri safi hasılasının 
yüzde 2,2’sine ulaşırken, kişi başına harcama 230 dolara yükseldiği raporda 
belirtilmiştir. Bunun yanısıra her yıl yaklaşık 5 milyar dolarlık silahın kara-
borsada illegal şekilde ticaretinin yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu silahların 
yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmını küçük ve hafif silahlar oluşturmaktadır. Ay-
rıca ilginç bir veride, herhangi bir zamanda, dünya genelinde mevcut silahların 
yaklaşık % 75’nin bireylerin elinde olduğu ve bireyler tarafından alınıp satıl-
dığı şeklindedir.

Çatışma ortamında özel askeri şirketlerin kullanımlarında artış,devlet 
içinde devlet dışı tehditler, örtülü stratejiler ve kirli savaşlarda artış, nükleer,-
kimyasal ve biyolojik silahların kullanılabilme olasılığı, siber saldırılar, her 
türlü terörizm, başarısız devletlerin sayısında artış, yasa dışı ve/veya zorunlu 
göç ve silah kaçakçılığında artış,çocuk ve kadın askerler,şehir güvenliği, ve-
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killerin kullanıldığı çatışmalar güvenliğin bugünü ve geleceği üzerine önemli 
etkilerde bulunmaktadır.

NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu Direktörü Alan Shaffer, Milli 
Savunma Üniversitesi tarafından hazırlanan “Savaşın Değişen Yüzü: Hibrit Sa-
vaş” konulu kitapta yer alan “Geleceğin Savaşları ve Hibrit Savaş Bağlamında 
Gelişen Teknolojiler” başlıklı makalesinde; “İnsanlar bana teknolojik geleceği 
tahmin etmemi istediklerinde her zaman geriliyorum. 1950’lerde IBM’i kuran 
Thomas Watson gibi meşhur şahıslara bakıyorum. Kendisi; “Sadece beş adet 
bilgisayara ihtiyaç duyan bir dünya pazarı var.” demiş ve yanılmıştı. 1990’la-
rın başında, Microsoft’un kurucusu Bill Gates de şunu söylemişti; “640 KB’lık 
hafıza herkese yeter”, o da yanıldı. Dolayısıyla geleceği tahmin etmek çok zor-
dur. 1980’lerin başında genç bir subay olduğum dönemden şunu hatırlıyorum; 
“muharebe sahasının bir sonraki adımı lazer olacaktı; ancak halen operasyo-
nel olarak kullanılan bir lazer sistemine sahip değiliz. O yüzden teknolojinin 
gelecekteki kullanımını tahmin etmek oldukça zor” ifadesinde belirtiği gibi 
öngörülerimizin çoğu tam anlamı ile gerçekleşemeyebiliyor.

Geleceğin muharebe sahasının şekillendirildiğinde görünen, otonom 
sistemler, robotlar ve akıllı sistemlerle birlikte askerlerinde kullanılacağı 
yönündedir. Harekatın özelliğine göre başlangıçta belki robotları ve otonom 
sistemleri kullanacağız. Ancak asker her zaman için sahada var olacaktır. Ele 
geçirdiğiniz hedefi nasıl kontrol edeceksiniz? Düzeni nasıl sağlayacaksınız? 
Robotlar arası bir savaş nasıl yönetilecektir? Bunun gibi sorular halen belir-
sizliğini korumaktadır. Piyade sınıfının önemini vurgulamak için söylenen bir 
söz vardır: Ayağın basmadan asla!” Bu sözün alternatifi tam anlamı ile görün-
müyor şimdilik.
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