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Giriş

Uluslararası politikanın değişen dinamiklerini irdelerken Uluslararası Po-
litik Ekonomi perspektifinin getirdiği eleştirel yaklaşımı merkeze alan bu ça-
lışmada yeni tehditler ve risk odaklı yeni güvenlik yaklaşımları ve buna bağlı 
olarak geliştirilen stratejiler Uluslararası Politik Ekonomi çerçevesinde tartı-
şılmaktadır. Değişim üzerine odaklanmak, var olan siyasi, sosyal ve ekonomik 
yapıları yeniden düşünmeyi gerekli kıldığı için bu çalışma küreselleşme ve 
güvenlik tartışmalarının değişen çerçevesini, ortaya çıkan belirsizlikleri ve güç 
dengelerini, yapısı ve işlevi dönüşüm geçiren devleti sorunsallaştırarak tartış-
mış ve örneklendirmiştir. Küreselleşme ile gelen yeni tehditler ve riskler üzeri-
ne inşa edilen yeni stratejilerinin ele alınmasında Uluslararası Politik Ekonomi 
yaklaşımı yeni sorulara yanıt arama ve bağlamın yeniden değerlendirilmesi 
noktasında pratik ve entelektüel bir katkı sunmaktadır.

Buradan hareketle çalışmamızın ilk bölümünde genel bir giriş yapıldıktan 
sonra ikinci bölümde devletin doğasında oluşan değişimler ve bu değişimlerin 
ortaya çıkma nedenleri ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Bu bölümün alt başlığı 
olarak da geleneksel güvenlik algısı/kavramı üzerine açıklamalar yapılacaktır. 
Sonrasında ise küreselleşmenin getirdiği risk ve tehditler üçüncü bölümün ana 
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konusu olacak ve alt başlık olarak da yeni güvenlik algısı ve yeni stratejiler 
anlatılacaktır. Çalışmamızın dördüncü bölümünde ise Türkiye’nin jeopolitiği 
ve özellikle son zamanlarda duymakta olduğumuz ama tam anlamıyla bir te-
mele oturtulamayan “yeni küreselleşme” kavramı ayrıntılı olarak anlatıldıktan 
sonra alt başlık olarak önceki bölümlerde anlatılan yeni güvenlik stratejilerinin 
Uluslararası Politik Ekonomi açısından değerlendirilmesi ayrıntılı olarak an-
latılacaktır.

1. Devletin Doğasındaki Değişimin Nedenleri 

Devlet soyut bir kategori olmayıp, belirli sosyal koşullar altında ve belli 
bir tarihsel konumda ortaya çıkan somut bir gerçektir. Feodalite olarak kendine 
yeterliliğin parçalanması, ticaretin ve pazar için üretimin gelişmesi ile kendi-
ni ortaya koyan merkantilist bir kapitalizmin egemenliği, monarşilerin toprak 
bütünlüklerinin sağlanması, ulusların ve ulusal birlik bilincinin oluşması, halk 
egemenliği ve toplumsal sözleşmeye doğru bir gelişmenin görülmesi şeklinde 
beliren, siyasal iktidarın kurumsallaşması ile neticelenen tarihsel bir olgudur.1 
Dolayısıyla, halk egemenliği fikrinin yerleşmesi ile siyasal iktidarın toplum-
sallaşması demek olan, ulus devletin oluşumu arasında bir ilişki bulunmak-
tadır. İşte bu nedenle sivil toplum bilincine ulaşılması ve onun sürekliliğine 
verilen önem nedeniyle devlet, hem kurumsallaşmış bir iktidarı hem de sivil 
toplumu ifade eder.

Egemen iktidarın kolektif mülkiyetle (egemenlik) yürütülmesini (hükü-
met) içeren kurumsallaşma nedeniyle hükümetler değil ama devlet kalıcıdır. 
Aslında, devlet kavramının içeriğindeki iktidar, düzen gibi çağrışım yapan 
fikirlerin çoğu, Yunan Sitesi’ne ve Roma İmparatorluğu’na kadar gider. 16. 
yüzyılda evrensel egemenlik ütopyasına karşı oluşan devlet ise, iç ve dış teh-
likelere karşı kendisinin ve kendine bağlı kişilerin güvenliğini sağlamak üzere 
kurulmuş, belli bir toprak parçasıyla sınırlı, etkin bir sosyal örgütlenme biçi-
midir.2 Esasında etkin olmak zorunda olduğu için, devletin birçok baskı ve 
zorlama aracına sahip olduğunu söyleyebiliyoruz.

Karmaşık ve dev yönetim sistemi olarak modern devlet, hem gereksin-
melere cevap verebilme aracı, hem de onu elinde bulunduranlar için meşru 
bir güç aracıdır. Esasen etkin bir siyasal iktidar olmasının anlamı da budur. 
Modern devletin iki temel özelliği vardır: Demokratik olması; Hukuk devleti 
olması. Eylemi güvenilir ve belirli kurallara bağlı, hemen hemen bütün güç 
ve iktidarlara egemen, bütünsel ve bu iktidarlar arasında en üst otorite olarak 

1  Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş, (İstanbul: Der Yayınları, 1990), 304-305.
2  Leslie Lipson, Politika Biliminin Temel Sorunları, (çev.)Tuncer Karamustafaoğlu,(Ankara: 

Birlik Yayıncılık,  1986), 65 vd.
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egemen bir hakem olan devlet3 genelde, sosyal örgütlenme sorunlarının kendi 
içinde çözümlendiği bir çerçevedir. 

Devletin yüklendiği görevler ve işlevleri, tarihsel süreç içinde sürekli 
aynı kalmamıştır. Özellikle geleneksel görevlerinin dışındaki işlevleri de, dev-
letin faaliyet alanlarının sürekli genişleme göstermesi ile birlikte genişlemiştir. 
20. yüzyılın, özellikle ikinci yarısından itibaren, ekonomik ve sosyal işlevleri 
genişleyen devletin, ekonomi alanında giderek daha büyük bir rol oynamaya 
başladığı görülmektedir. Çağlar boyunca egemen olan liberal devlet anlayışına 
göre, yalnızca iç ve dış güvenliği ve toplumsal düzeni sağlamakla görevli olan 
devlet, kişilerin ve diğer kurumların faaliyet alanlarına müdahale edememiş-
tir. Ancak 20. yüzyılın başından itibaren kapitalist ekonomik sistemin, kendi 
iç çelişkilerini aşabilmek için devlet müdahalesine artan biçimde gereksinme 
duyması, demokratik görüşlerin gelişmesi ve sosyal devlet anlayışının ortaya 
çıkması ile birlikte4 devlet de yeni bir görünüm kazanmıştır.

Bu arada, devlet faaliyetlerinin değişmesi ve genişlemesinde, ideolojiden 
kaynaklanan iki ayrı devlet tipi arasında bir ayrım olduğunu da vurgulanma-
mız gerekir. Sosyalist devlet tipinde pek çok görevi üstlenen devlet, ekono-
mik yaşam üzerinde de bir tekele sahiptir. Kapitalist sistemde gerçekleştirilen 
önemli gelişmelerin vardığı noktada, daha önceleri özel kişilerce gerçekleş-
tirilen birçok ekonomik ve toplumsal faaliyetin yerine getirilmesini, kapita-
list devletin üstlendiğini görmekteyiz. Sanayileşmenin gelişmesi ile birlikte, 
devlet faaliyetleri de artmış, yeni kurumların kurulması gerekli olmuş ve yeni 
doktrinler ortaya atılmıştır.

Böylece, “laissez faire - laissez passer” (bırakınız yapsınlar - bırakınız 
geçsinler) anlayışı yerini, devlet müdahaleciliğine bırakmıştır. Büyük firma-
ların piyasaya hâkim olmak yönündeki tekelci davranışlarını, toplumdaki 
olumsuz etkileri nedeniyle, devlet bir taraftan anti-tröst yasalarla engel olmaya 
çalışmış, ancak diğer taraftan da serbest rekabetin işlemesini sağlamaya büyük 
özen göstermiştir. Zaten devletin büyük firmalara müdahalesi de, yine libera-
lizm adına yapılmıştır. Dolayısıyla devletin ekonomik yasama müdahalesi bir 
rastlantı değildir. Bu müdahale, tarihsel gelişmenin getirdiği siyasi, ekonomik 
ve sosyal nedenlere dayanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Batı de-
mokrasilerinde de kullanılan planlama ve ‘yeni ekonomik politika’ yöntemin-
de amaç, özel mülkiyetin de rasyonel kullanımını sağlamak, kamu ve özel sek-
tör faaliyetlerini bir plan çerçevesinde yol gösterici bir biçimde düzenlemek 
şeklinde olmuştur.

3  Çam, age, 306-307.
4  Çam, age, 306-307.
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Ulusal savunma, iç güvenlik, adalet gibi devletin geleneksel faaliyet 
alanları arasında yer alan dış siyaset, egemen devletin diğer devletlerle girdi-
ği karmaşık ve değişken ilişkiler alanındaki faaliyetlerinin, eylemlerinin ana 
hatlarını belirler, diplomasi de bunları uygular. 21. yüzyıla girerken, özellik-
le teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmeler, devletin dış ilişkilerinin geliş-
mesindeki rolünü önemli ölçüde etkilemiştir. Bir taraftan ekonomik alandaki 
müdahalesinin artması, devletin ülkenin faaliyet alanı üzerindeki müdahale-
sini arttırdığı gibi, diğer taraftan demokratik denetimin, uluslararası hukukun 
ve uluslararası örgütlenmenin gelişmesi, hareket serbestisini kısıtlamıştır. 20. 
yüzyılda kurulan BM, UNESCO, IMF gibi uluslararası örgütler, AB, NATO 
gibi bölgesel örgütler uluslararası anlaşmalarla kurulan çok sayıdaki uluslara-
rası örgütlerdendir. Uluslararası örgütler, ancak belli bir özerkliğe sahip olduğu 
takdirde, işlerlik kazanabilir. Bununla birlikte, temel örgütlenme biçimi olan 
ulus devletinin egemenliğine fazla halel getirmediği ölçüde kabul görebildik-
lerini5 de belirtmemiz gerekir.

Günümüz toplumlarının sahip olduğu örgütlenme zenginliği ve ulaştık-
ları farklılaşma, bir anlamda siyasetin kapsamını da genişletmiş ve devlet-dışı 
alanlara taşımıştır. Uluslararası politika alanına davranışçı yaklaşımın termi-
nolojisi ile girmiş ise de, bunun çok ötesinde bir anlam ve kullanım yaygın-
lığına ulaşan, Oran Young “The Actors in World Politics” adlı çalışmasında 
uluslararası aktörü “en azından dolaylı olarak insanların oluşturduğu ve dünya 
sistemi içerisinde yer alan bir başka aktöre tabi olmayan ve diğer aktörlerle güç 
ilişkilerine katılan organize bir varlık”6 olarak tanımlanmıştır.

Machiavelli Prens adlı çalışmasında, devletin gücünü en üst seviyeye 
çıkarmak için hükümdarın yapması gerekenleri anlatmış “insan insanın kur-
dudur” (homo hominu lupus) sözüyle de tanınan Hobbes’da hükümdarın ege-
menliğini, içte olduğu gibi, dışta da mutlaklaştırmış ve egemen devletin ulus-
lararası alanda her türlü hukuki endişeden uzak bir davranış özgürlüğüne sahip 
olduğuna vurgu yaparak, devletin yüce otoritesi dışında başka bir düzenleyici 
otorite olmadığını, hukuk kurallarının da bu otorite üzerinde sınır oluşturama-
yacağını7 ileri sürmüştür.

Böylece egemenlik kavramı, uluslararası hukuk ve uluslararası siyaset 
alanına da nakledilince, dünya gerçek bir arenaya dönüşmüş ve taraflar ara-

5 Önder Arı, Uluslararası İlişkiler, (İstanbul: Der Yayınları, 1987).
6 Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

1989), 23-24.
7 Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi İlkçağ/Ortaçağ/Yeniçağ, çev. Muammer Sencer, 

(İstanbul: Say Kitap Pazarlama, 1983), 484-491. Özgün eser için Bkz: Niccola Machiavelli, 
Prens, çev. Nazım Güvenç, (İstanbul: Anahtar Yayınları, 1994).



455Change in State Nature: Boundaries of Security

sında kıyasıya bir rekabet ve mücadele ortaya çıkmıştır. Günümüzde egemen 
devletin, uluslararası politika alanının temel aktörü olma konumunu küresel-
leşmenin bütün ekonomik, politik ve sosyal etkilerine rağmen muhafaza etti-
ğini söyleyebiliriz. Gelişen “yeni ulusçuluk” ve “yeni ülküsellik” eğilimleri de 
bu olguyu pekiştirmektedir.8

Günümüz dünyasında ulusal nitelikli, esas itibariyle bir devletle doğru-
dan ilişkili olmakla birlikte, ancak o ülke yönetiminin de bir parçası olmayan, 
dolayısıyla resmi olmayan uluslararası aktörlerin de yer aldığını görmekteyiz. 
Aslında bu örgütlerin hepsi, uluslararası politika açısından önemli etkilere ve 
sonuçlara yol açan birimler olarak, resmi yönetimi temsil etmeyen birer ulusla-
rarası aktör konumundadırlar. Gerilla tipi direniş örgütleri bu kategori içine alı-
nabilmektedir. Çünkü bu türden örgütlenmelerin zemini, ideolojiler arasındaki 
rekabet alanına kayabilmektedir. Örneğin ABD ve Rusya tarafından destek-
lendiği dünya kamuoyunda açık olan örgütleri bu türden saymak mümkündür. 
Aslında bunların her biri birçok uluslararası güç odağının yakından ilgilendiği 
örgütlenmeler de olabilmektedir. Ayrıca günümüzde merkezi yönetimlere karşı 
mücadele eden bazı ayrılıkçı hareketler de, ulusal fakat yönetimi temsil etme-
yen uluslararası aktörler kategorisinde ele alınabilmektedir.

21. yüzyılı “ayaklanmalar yüzyılı” olarak ilan eden emperyal bir güç ola-
rak, küresel güç odaklarının başında yer alan ABD, dünya üzerinde çıkabilecek 
ya da çıkan her türden çatışma, savaş ve gerilimden doğrudan doğruya çıkar 
sağlamaktadır. Soğuk Savaş’ın bitmesinin ardından dünyada tek süper güç kal-
manın verdiği avantajları da kullanarak, tüm coğrafyaları denetim altına alma-
yı hedeflediği, 11 Eylül saldırıları sonrasında stratejik hedeflerini “terörizm” 
bahanesi ardında oluşturmakta olduğu, yaptığı askeri harekâtlar ile ortaya çık-
mış bulunmaktadır.

Uluslararası politikada egemen devletin (ulus devlet) temel aktör olma 
konumunu zorlayan gelişmelerin yanında, bilgi-iletişim; ulaşım ve savaş tek-
nolojisindeki gelişmeler de önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, devlet oto-
ritesinin ülke-içi bilgi akışını yönlendirebilme kapasitesine rağmen, tam anla-
mıyla denetim altına alabildiğini söylemek mümkün değildir. Diğer taraftan 
savaş teknolojisindeki gelişmeler de ulus-devletlerin siyasal sınırlarını zorla-
yabilmekte ve yasal-meşru egemenlik olgusunu aşındırabilecek sonuçlara yol 
açabilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın sınırları çerçevesinde açıklanmaya 
çalışıldığı üzere; günümüzde uluslararası politikada ulus-devletin temel aktör 
konumu kesin olmakla birlikte, bu konumu zorlayan ve güvenliğini tehdit eden 
tehlikelerin de gözden uzak tutulmamasına dikkat çekilmektedir.

8 Sönmezoğlu; age, 37.
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1.a. Geleneksel Güvenlik Algısı / Kavramı Üzerine

Korunma, barınma ve varlığını devam ettirme gereksinimi, toplumsal ve 
tarihsel gelişme evrelerine göre nitelik değiştiren; birey, aile, ülke veya ülkele-
re göre farklılık gösteren bir ihtiyaç olup, insanların toplu yaşama geçişinden 
itibaren var olmuştur. Fakat “güvenlik” kavramının somut bir anlam kazan-
ması, ulus-devlet süreci ile birlikte gerçekleşmiştir.9 Dünya politikasının ana 
tayin edici ögesinin “güç” kavramı olduğundan yola çıkan realist (gerçekçi) 
akıma göre, uluslararası ilişkileri yönlendiren tek öge “kuvvet”tir. Realizmin 
en yaygın savunmasını yapan siyaset bilimci Hans Morgenthau, ulus-devletler 
“barış” gibi ulusal amaçları sağlarken, “güç” ögesinin böyle bir sonucu elde 
etmek için kullanabileceğini ve bunun çok mantıklı bir davranış olduğunu10 
savunmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan uluslararası ortam, toplumların 
yaşantıları ve devletler arasındaki ilişkiler bakımından, önceki döneme göre 
birçok farklılıklar göstermiştir. Savaştan sonra Monreo Doktrini’nin prensiple-
rini terk eden ve bir dünya devleti haline gelen ABD ile, 1945 sonra yayılma-
cı, emperyalist bir politika takip eden Sovyetler Birliği, dünya siyasetine yön 
veren iki süper güç haline gelmiştir. Sovyetlerin komünizm fikrini dünyanın 
her yerine yaymaya çalışması ile uluslararası politikaya ideoloji unsuru girmiş 
oluyordu. Dünyanın batı (ABD) ve Doğu (SB) Blokları olarak ayrıldığı İkinci 
Büyük Savaş sonrası dönemde, bu bloklardan ayrı olarak Üçüncü Dünya ya da 
Bağlantısızlar Bloğu denen bir Üçüncü Blok daha yeni bir güç olarak uluslara-
rası politikaya girmiş olacaktı.11

Dolayısıyla geleneksel “güvenlik” anlayışı, güvenliği tehdit merkezli, as-
keri tehdit odaklı bir bakış açısı ile yorumlamıştır. Bu görüşe verilebilecek en 
iyi örnek Soğuk Savaş dönemidir. İkinci Dünya Savaşı sonrası belirginleşen 
Soğuk Savaş dönemi; ABD ve SSCB’nin liderlik ettikleri Batı ve Doğu Blok-
ları arasında sürdürülen mücadele haline dönüşmüştür. Devletler tercihleri bu 
iki bloktan birine katılarak ya da “Bağlantısızlar” hareketine katılmak şeklinde 
bir dış politika stratejisi izlemişlerdir. Bu dönemde güvenlik konuları da “as-
keri güç” ile ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla Soğuk Savaş yıllarına damgasını 
vuran “güvenlik algısı”nın,12* uluslararası ilişkilerde realizm akımının ön pla-

9 Sertif Demir, “Avrupa Güvenlik Mimarisinin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’nin Bu Güvenlik 
Mimarisindeki Yeri”, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik Stratejileri Dergisi /9, 
(2009):12.  

10  Arı, age, 14.
11  Arzu Al, Türk Dış Politikası (1918-1980), (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2014), 117.

12 *Uluslararası politikada Soğuk Savaş yılları olarak tanımlanan dönem içerisinde 
devletlerarası ilişkilere damgasını vuran “güvenlik algısı” etrafındaki ittifaklar dönemi ve 
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na çıkmasında ne denli önemli rol oynadığını da ortaya koymaktadır. Bu ne-
denle, İkini Büyük savaş sonrası oluşan uluslararası sistemde ve devletlerarası 
ilişkilerde güvenlik, ittifaklar, caydırıcılık vb. konular bilimsel araştırmalarda 
önemli bir yer almıştır.

Güvenlik, genellikle kişilerin korkusuzca yaşayabilmeleri ve emniyet hali 
olarak tanımlanır. Benzer şekilde “zarar veya tehlikeye karşı emniyette olma 
veya hissetme”, “tehditlerin olmaması durumu” ya da “güvensizlik derdinin 
bulunmaması hali” ifadeleri de güvenliğin kelime anlamını ortaya koyar.13 Gü-
venlik kavramı, insanın doğumundan itibaren geçirdiği her bireysel ve toplum-
sal evrede kullanılan bir terimdir. Bu haliyle büyük ölçüde bir yaşamsal zorun-
luluk gibi değerlendirilebilmekte ve bireysel-toplumsal yaşamın her alanında 
ciddi bir güvenlik arayışı olduğu ortaya çıkmaktadır.14 Dolayısıyla güvenlik 
kavramı, güvensizlik ihtimalleri doğurabilecek durumların ortadan kaldırılma-
sı durumunu ifade eder.

Uluslararası alanda güvenlik, iki biçimde kullanılmaktadır: devletin gü-
venlik anlayışına dayanan kullanımlar ile sistemin bütününe ve/veya bireylere 
yönelik güvenlik anlayışlarına dayanan kullanımlar söz konusudur. Bunlardan 
ikincisi, tüm devletlerin ortak olarak tehdit saydıkları durumların düzenlen-
mesi anlamını taşırken, diğeri de bir devletin iktidarını, vatandaşların refah 
düzeyini, ülkesel varlığını koruma ve geliştirme anlamını taşımaktadır. Fiilen 
güvenliği tehdit eden olguların sadece ulusal kapsamda etki yaratmadığı bilin-
se bile, alınacak önlemlerin tümü, siyasi beklentiler, strateji ve taktikler güven-
lik konusunun ulusal ile uluslararası alan arasında ayrıştırılmasına yol açar.15 
Buradan yola çıkarak, güvenlik kavramının “güç” ile birlikte düşünülmesinin, 
uluslararası politikanın bir gerçeğini de ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.

Soğuk Savaş yıllarına damgasını vuran realist yaklaşım, ekonomik ilişki-
lerin devletlerarası ilişkiler üzerinde etkisi olmadığını, aksine siyasetin ticari 
bağları belirlediğini kabul etmiştir. Devletler güvenlik kaygılarından ötürü, 
muhtemel düşmanları ile olan ticari ilişkilerini kısıtlamaya çalışmaktadır. Bu 
da, karşı tarafın menfaatinin ve kazanımlarının daha fazla olabileceği, bunun 

siyasal rejimlerin temel nitelikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Oral Sander, Siyasi Tarih 
1918-1990, (İstanbul: İmge Yayınları, 1991); Esat Çam, Devlet Sistemleri, (İstanbul: Der 
Yayınları, 1987). 

13  Sinem Akgül Açıkmeşe, “Güvenlik, Güvenlik Çalışmaları ve Güvenlikleştirme”, Küresel 
Siyasete Giriş Uluslararası İlişkilerde Kavramlar Teoriler, Süreçler, Editör: Evren Balta, 
(İstanbul: İletişim Yayınları, 2014), 241.

14  Beril Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, (İstanbul: Yeniyüzyıl Yayınları, 2014), 
27.

15  Dedeoğlu; age, 82-85.



458 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları

ise savunma yetenekleri açısından, karşı tarafın daha avantajlı bir konuma ge-
tirebileceği hesabı ile alınır.16 Uluslararası ortamı “anarşi” metaforu üzerinden 
tanımlayan realizm, uluslararası ilişkileri de temel aktör biçiminde değerlen-
dirdiği ulus-devlet yapıları arasındaki güç ve çıkar mücadelesine indirgemiştir. 
Bu yaklaşıma göre, böyle bir ortamda uluslararası arenada güvende olmanın 
birincil koşulu, güç ve kapasite artımıdır. Bireyin güvenliğinin devletin gü-
venliğine bağlı olduğundan yola çıkan realist kuramcılar, güvenliği de askeri 
güç ve stratejiye denk tutmuşlardır.17 Dolayısıyla geleneksel güvenlik anlayışı, 
uluslararası sistemde barış sağlayabilme durumunu, devletlerarası güç denge-
sinin sağlanabilmesiyle denk tutmuştur. 

Devlet odaklı geleneksel güvenlik yaklaşımına yakın olan Walt, güvenliği 
“tehdit ve askeri gücün kullanımı ve kontrolünün çalışılması” olarak tanım-
lamıştır. Aynı yaklaşıma bir diğer örnek olarak, Miller’da, devletlerin ulusal 
güvenliğe diğer devletler tarafından tehditler yöneltildiğini ve bu tehditler ile 
başa çıkma yollarının askeri karşılıkları gerektirdiğini vurgulamaktadır.18 Rea-
list teorisyenlerin hemen hepsine göre, devletler yeterli ve gerekli ulusal güce 
sahip olabilmek için sürekli askeri hazırlık içinde olmak durumundadır: Çün-
kü devletlerin varlıklarını sürdürebilmelerinin ve ulusal güvenliklerini sağla-
yabilmelerinin en önemli unsuru askeri güçleridir.19 Dolayısıyla, gelenekselci 
güvenlik yaklaşımı teorisyenlerinin devletin kapasitesini genel olarak askeri 
gücüyle özdeş tuttukları anlaşılmaktadır.

Klasik güvenlik çalışmalarına en fazla katkı sağlayan teorik yaklaşım, 
güvenliğe odaklı neo-realizm olmuştur. Nitekim Walt’un, neo-realist teorinin 
ortaya çıktığı 1970’li yılları20* “Güvenlik Çalışmalarının Rönesansı” olarak 

16  Atilla Sandıklı ve Erdem Kaya, “Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Barış”, Teoriler Işığında 
Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri, Editör: Atilla Sandıklı, (İstanbul: Bilgesam 
Yayınları, 2012), 146. 

17  Atilla Sandıklı ve Bilgehan Emeklier, “21. Yüzyılda Yeni Güvenlik Anlayışları ve 
Yaklaşımları”, Uluslararası Balkan Kongresi (28-29 Nisan 2011), Editör: Hasret Çomak ve 
Caner Sancaktar, (Kocaeli: Ekim 2011), 22-23.

18  Başar Baysal ve Çağla Lüleci, “Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi (Copenhagen 
School and Securitization Theory), Güvenlik Stratejileri Dergisi/22 (2015): 67-68.

19 Mustafa Aydın, “Uluslararası İlişkilerin Gerçekçi Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği”, 
Uluslararası İlişkiler Dergisi/1/1(2004): 39.

20 * 1970’li yıllarda “Barış Çalışmaları” anaakım strateji çalışmalarına bir eleştiri olarak 
ortaya çıkmış ve bu anaakım çalışmaların nükleer koşullardaki devlet odaklı bakış açılarının 
ahlaki sonuçları konusunda özeleştiri yapmamasından şikayet etmiştir. Hatta askeri konular 
haricindeki birtakım kaygılar da uluslararası ilişkiler gündeminde “yüksek mahiyetli siyaset” 
konuları arasına irmiştir. İktisadi ve çevresel konular, askeri güvenlik kaygılanma eklenen 
konulardan sadece ikisidir. Nitekim 1983’te Richard Ullman, güvenliğin çevresel ve iktisadi 
konuları da içerecek biçimde genişlemesi gerektiğini ileri sürmüştür. Bkz: Baysal ve Lüleci, 
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tanımlaması, neo-realizmin güvenlik alanındaki merkezi konumunu ortaya 
koymaktadır. Neo-realizmin “güvenlik ikilemi (security dilemma) kavramı21**, 
Soğuk Savaş döneminin nükleer ve konvansiyonel silahlanma yarışını net bir 
biçimde sergilemektedir.22 Neo-realistlerin güvenlik yaklaşımı, realistlerden 
farklı olarak, analizlerine ekonomik faktörü de eklemek yönünde gösterdikleri 
çabadır. Neo-realist teorisyenler askeri-stratejik konuların yanında, ekonomik 
güvenlik üzerinde durarak uluslararası ilişkilerdeki belirleyici rolünü ortaya 
koymak istemişlerdir. Kuşkusuz bu açılımda 1973 ve 1979 petrol krizlerinin 
yaşanmasının etkisi önemli olmuştur. Bununla birlikte neo-realistlerin, aske-
ri-stratejik konulara birincil rolü verdiklerini23 belirtmemiz gerekmektedir. 
Yine de neo-realizm ulus-devletin güvenliği yanında, uluslararası sistemin 
güvenliğini de hesaba katarak, güvenlik literatürüne yeni bir boyut kazandır-
mıştır.

İşte tam da bu nokta da, duyulan ihtiyaca cevap olarak Uluslararası Po-
litik Ekonomi kavramı kendini göstermiş, devletlerin, salt siyasal aktör oldu-
ğu yönündeki realist düşünceyi sarsmıştır. Devletlerin artık sadece içi boş bir 
güç ve güvenlik peşinde olamayacaklarını ileri sürmüştür. Çünkü her siyasal 
çabanın bir ekonomik gerekçesi bulunabileceği gibi, her ekonomik girişimin 
de bir siyasal yansıması olabilecektir.24 Ayrı ve bağımsız bir disiplin olarak 
1970’li yıllarda ortaya çıkan Uluslararası Politik Ekonomi, ekonomi ve siyaset 
biliminin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğinden hareketle, bu iki alan arasın-
da birleştirici bir disiplin olmuştur.25 Böylece devletlerin bloklar döneminde 
kendi güvenliklerini en üst seviyeye çıkarmak ya da teminat altına almak için, 
iktisadi çatışmaları en aza indirebilmek amacıyla yaptıkları ittifaklar ve caydı-
rıcı politikalara yöneldikleri, geleneksel güvenlik yaklaşımı politikalarından, 
yeni bir güvenlik algısına doğru yönelmiş olduklarını görüyoruz.

agm, 67; konuya ilişkin özgün eserler: Barry Buzan and Lene Hansen (Ed.). International 
Security, (4 Ciltlik set), (London: Sage Publications, 2007). Richard H. Ullman, “Redefining 
Security”, International Security/8/1, (1983): 129-153.

21 ** Güvenlik İkilemi modeline göre; bir devletin güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri 
mevcut ya da potansiyel düşmanlarının güvenliğini tehdit etmekte ve tehlikeye sokmaktadır. 
A devletinin güvenliği B devletinin mutlak güvensizliği anlamına gelebilmekte ve bu durum 
devletleri güvensizlik sarmalına itmektedir. Konuya ilişkin kaynak olarak bkz: Tayyar Arı, 
Uluslararası İlişkiler Teorileri, (İstanbul, Alfa Yayınları, 2004), 198.

22 Stephen M. Walt, “Güvenlik Çalışmalarının Rönesansı”, Avrasya Dosyası (Güvenlik 
Bilimleri Özel)/9/2, (2003): 71.

23 Aydın; agm, 47.
24 Davut Ateş ve Gülizar Samur Gökmen, “Bir Akademik Disiplin Olarak Uluslararası Politik 

Ekonominin Sınırları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi/15/1, (2003): 46-47.
25 Mehmet Duman, “Hegemonya ve Güçler Dengesi Bağlamında Uluslararası Siyaset ve İktisat 

Enstitüsü İlişkileri”, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi/4/2, (2002): 2.
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2. Küreselleşmenin Getirdiği Risk Ve Tehditler

Küreselleşme olarak adlandırılan kavram ya da olgu aslında, 1970’li 
yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu yıllarda sanayileşmiş zengin ülkeler 
kendi modellerini dünyaya dayatmaya çalışmışlardır. Ancak bu durum, zen-
gin ülkelerle yoksul ülkeler arasındaki uçurumun daha fazla açılmasına neden 
olmuştur. Sonuçta dayatma politikası zengin ülkeleri tehdit eder hale gelerek 
bir “bumerang etkisi”ne yol açmıştır. 1980’li yıllarda bilim ve teknikte ve de 
özellikle iletişim teknolojisindeki ilerlemeler, uluslararası bağların yönelim-
lerindeki gelişmelerin önceliklerini de etkileyerek, hızlı değişikleri gündeme 
getirecekti. Bu durum, uluslararası politikaları da kuşkusuz etkileyecekti.

Aynı zamanda, mikro elektroniğin ve haberleşmenin yaygınlaşması, özel-
likle bazı ülkelerin ekonomik ve toplumsal gelişmesini ciddi ölçüde etkiledi. 
Bunun yanında tıp dünyasında, genetik biliminde, teknolojideki hızlı gelişme-
ler uluslararası ticareti de etkilemiş olacaktı. Böylece yeni bilimsel ve teknik 
bilgilerin, teknolojilerin aktarılması arttı. Ancak diğer taraftan, bilgilerin dışarı 
sızdırılması açısından tehlike yaratan bu durum karşısında, birçok ülkede ön-
lemler almak yoluna gidildiği de bilinmektedir.

1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Sovyet Bloku’nun çökmesinden 
sonra, rakipsiz kalmış görünen ABD, dünyada tek süper güç olarak kalmanın 
hareket serbestliği ile, kapitalizmin küresel egemenliğini kurmaya çalışmakta-
dır. Dünya pazarlarını, finans piyasalarını etkilemekte ve dünyayı tek bir pazar 
haline getirmek istemektedir. Böylece iki kutuplu Soğuk Savaş ortamının dün-
yası yerini artık, bölgesel çatışmaların alevlendiği “ötekinin” önceden olduğu 
gibi pek de kolay kestirilemeyeceği bir ortama bırakmış oluyordu. Bu yeni du-
rumda, uluslararası istikrar, bölgesel ve devlet-içi etnik çatışmalarda büyük za-
rar görecekti. Egemen devletlerin dağılması, parçalara ayrılması, uluslararası 
güvenliğe ciddi biçimde tehlike oluşturmayı, bugün de halen sürdürmektedir.

Dolayısıyla, küreselleşmenin de etkisiyle birlikte, Soğuk Savaş sonrası 
dönemde tehdit algılamalarının da çeşitlendiğini söyleyebiliriz. Buna bağlı 
olarak, güvenlik kavramı da, devlet merkezli askeri güce odaklı olmaktan çıka-
rak, daha geniş analizlerin yapılmasını gündeme taşımıştır. Çünkü tehdit kay-
nakları çeşitlenerek artmış olup, ekonomi, enerji kaynaklarını meselesi, çevre, 
nüfus artışı, göç, mülteci sorunlarını ve kültürel sorunlar da buna eklenmiştir. 
Böylece çoğalan tehdit kaynaklarının toplamını dikkate aldığımızda, güvenlik 
kavramının günümüzde daha çok önem kazandığı da bir gerçektir. 

Güvenliğin “vizyon doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmaya engel 
olabilecek risk ve tehditlerin ortaya konulması, belirlenen risklerin yönetilmesi 
ve tehditlere karşı gereken tedbirlerin alınması sistemi” olarak nitelendirilme-
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si26 kavrama ilişkin eksik tanımlamaları da ortadan kaldırılacaktır. Güvenlik 
‘risk ve tehdit’ kavramları üzerinden düşünüldüğünde birbirinin ardılı olarak 
kabul edilen, sarmal bir ilişkinin olduğu görülür. Nelere risk, nelere tehdit de-
nildiğinin ayırımı kritik bir önem kazanmaktadır.27 Belirli bir zaman aralığın-
da, belirli bir hedefe ulaşamama ve dolayısıyla zarara uğramak olarak yapılan 
tanımına göre riskin en belirgin özellikleri; tam ve net olarak bilinememesi, 
zamanla değişiklik göstermesi, olumsuz sonuçlara yol açması ve yönetilebilir 
olması şeklinde sıralanabilmektedir.28 Dolayısıyla risk yönetiminin farklılığı 
da burada ortaya çıkmaktadır. 

Riski, harekete geçmiş ya da geçmek üzere olan tetikleyici bir unsur ola-
rak inceleyen anlayışın hâkim olduğu doğal afet veya bilgi sistemleri çalış-
malarında, riskin etken bir yapıda olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle 
bilgi sistemleri çalışmalarında riskin, etken yapısından ötürü, güvenlik riski 
olarak ifade edildiği görülmektedir.29 Uluslararası ilişkilerde, risk teriminin 
kullanımının en yaygın olduğu finans sektörünün tersine, belirsizlikler çok 
daha fazladır. Bu nedenle, doğrusal bir risk yönetim yönteminin belirlenmesi 
mümkün olamamaktadır. Olaylar arasında ölçülebilir zaman aralıkları olmadı-
ğı gibi, aynı günde çok sayıda olay da meydana gelebilmektedir. 

Soğuk Savaş sonrası dönemde küreselleşmenin de etkisiyle başlayan “de-
ğişen güvenlik algılamaları”, 11 Eylül olayları ile dönüm noktasına ulaşmıştır. 
11 Eylül 2001’deki terör olayları, güvenlik kavramının kapsamının küresel 
terör, örgütlü suç şebekeleri, uyuşturucu, silah ve insan ticareti, göç, etnik ve 
dinsel nitelikli çatışmalar gibi tehditlerle de genişlediğini göstermektedir.30 
İkiz Kuleler (11 Eylül) ile ilgili saldırılar, küreselleşmenin sosyo-ekonomik 

26 Ahmet Küçükşahin, Türkiye’nin Tehdit Belirleme Yöntemi ve Güvenlik Anlayışı Çevresinde 
Düşman Kavramının Değerlendirilmesi, Türkiye’ye Yönelik Dış Kaynaklı Risk ve Tehditler, 
(İstanbul: Harp Akademileri Basımevi, 2007), 45.

27 Ahmet Küçükşahin ve İskender Cahit Şafak, Çağdaş Dedeoğlu, “Güvenlik Bağlamında Risk 
ve Risk Yönetimi”, Güvenlik Stratejileri Dergisi510, (2009): 9,11.

28 Şenol Babuşçu, “Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi”, 14.09.2016 
tarihinde erişildi, www.nadirkitap.com/basel_II-duzenlemeleri_cercevesindebankalarda_
risk_yönetimi_dr_senol_ babuscu_kitap1292437.htm.

29 A. Adams and M. A. Sasse, “Users Are Not The Enemy”, Communications of the ACM 
(1999): 41-46; Başbakanlık, Bilgi Sistem ve Ağları İçin Güvenlik Kültür, (Ankara: 
Başbakanlık, 2003); Şengonca, H. Teke ve Karaaslan, E., “Bilgisayar Ağlarında Güvenlik 
Politikalarının Uygulanması”  10.09.2016 tarihinde erişildi, http://csirt.ulakbim.gov.tr/
dokumanlar/Bilgisayar_Aglarinda_GuvenlikPolitikalarınınUygulanması_pdf. 

30 Ufuk Tepebaş, “Soğuk Savaş ve 11 Eylül Sonrası Uluslararası Sistemdeki Değişimin 
Güvenlik Algılamalarına Etkisi ve Türkiye”, 10.09.2016 tarihinde erişildi, http://www.tasam.
org/index.php?altid=477, http://politikaakademisi.org/2012/08/07/uluslararasi-iliskilerde-
guvenlik-algisi/.
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bakımdan getirdiği olumsuz sonuçlar ile ABD ve Batı karşıtı terörü de körük-
leyen önemli bir rol oynamıştır. Dolayısıyla bu tarihten itibaren “terörle müca-
dele” konusu, uluslararası ilişkiler gündeminin temel konusu haline gelecekti. 

2.a. Yeni Güvenlik Algısı ve Yeni Stratejiler 

“Güvenlik, 1940’larda Stratejik Çalışmalar” adıyla doğan, zaman içinde 
Uluslararası İlişkilerin alt-disipline dönüşen, uzun yıllar boyunca Stratejik Ça-
lışmaların gerçekçi perspektifinin hegemonyasında kaldıktan sonra, günümüz-
de pek çok güvenlik teorisine ev sahipliği yaparak adını da değiştiren Güvenlik 
Çalışmaları alanının anahtar kavramıdır”.31 1980’lere kadar devletlerin uygu-
ladığı askeri güç politikaları ile özdeşleşen güvenlik, süper güçler arasındaki 
nükleer silahlanma yarışının getirdiği gerilimin ortadan kalkmaya başladığı, 
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle bundan böyle güvenliğin askeri konuların göl-
gesinden kurtulan ekonomik istikrarsızlık, yoksulluk, siyasi bankalar, ekolojik 
sorunlar, göç, nüfus vb. sorunlarla tehdit edilmeye başlanmasıyla çok boyutlu 
bir nitelik kazandığını görüyoruz. 

Dolayısıyla güvenlik kavramı devlete-merkezli anlayışın dışına çıkarak, 
Stratejik Çalışmalar’ın ötesinde tanımlanmaya başlamış özellikle 1990’larda 
gelişmeye başlayan güvenlik teorileri kapsamında analiz edilmeye başlayan 
güvenlik kavramı aynı zamanda herhangi bir kurama bağlı olmayan akademik 
çalışmalar kapsamında tanımlanmıştır.

Soğuk Savaş sonrası yeni güvenlik ortamını daha iyi anlamlandırabilmek 
için, Ole Waever, Buzan’ın güvenlik boyutlarından biri olarak ortaya koydu-
ğu toplumsal güvenlik üzerine yoğunlaşmış ve kavramı geliştirmiştir. Buna 
karşın okulun çalışmalarının ağırlık merkezini devlet güvenliği teşkil etmiştir. 
Toplumsal güvenliğe sıkça atıfta bulunmaları ise, geleneksel güvenlik anlayı-
şının dışına çıkıldığının bir göstergesidir: Waever, toplumsal güvenliği, ulus-
ların güvenliği ile sınırlandırmayıp, kolektif yapılar ve onların kimlikleri ile 
ilişkilendirmiştir.32 Kopenhag Okulu’nun aktör ve konu düzeyinde toplumsal 
güvenliği geliştirmesinde Waever’ın “güvenlikleştirme” (securatization) kura-
mı üzerine tasarladığı düşünceler etkili olmuştur. Güvenlikleştirme; bir şeyin, 
değerli olduğu kabul edilen bir öznenin varlığına yönelik bir tehdit biçiminde 
kurgulanması ve söz konusu kurgunun normal siyasal sürecin dışına çıkılarak 
alınan istisnai tedbirleri desteklemek için kullanılmasıdır.33

31 Sinem Akgül Açıkmeşe, “Algı mı, Söylem mi? Kopenhag Okulu ve Yeni Klasik Gerçekçilikte 
Güvenlik Tehditleri”, Uluslararası İlişkiler Dergisi/8/30, (2011): 44. 

32 Ole Waever, “Toplumsal Güvenliğin Değişen Gündemi”, çev. Birgül Demirtaş Coşkun, 
Uluslararası İlişkiler/5/18, (2008): 155.

33 Barry Buzan, “Askeri Güvenliğin Değişen Gündemi”, çev. Burcu Yavuz, Uluslararası 
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Güvenlikleştirme girişimleri, yaygın bir başarı sağlayıp sürekli olabilece-
ği gibi, sınırlı bir başarı da sağlayabilir ya da tümüyle başarısızlığa uğrayabilir. 
Örneğin Sovyet tehdidi, Batı’lı devletler için yaygın bir başarı ve süreklilik 
sağlamışken, Vietnam Savaşı’nda Amerikan kamuoyunun desteğinin sürdü-
rülebilirliği başarısızlık ile sonuçlanmış ve ABD’nin Irak’ı tehditleştirmeye 
yönelik son güvenlikleştirme girişimi ise sınırlı bir başarı elde edebilmiştir.34 
Buzan ve Waever’a göre, söylemsel ve siyasal bir süreç olan güvenlikleştirme, 
sosyal ilişkiler ile inşa edilir. Ve aynı zamanda siyasi bir toplulukta bir şe-
yin, referans nesnesinin varlığını tehdit etmesini ve bu tehditle mücadele için 
alınması gereken acil ve istisnai tedbirler sürecini ifade etmektedir.35 Dolayı-
sıyla Kopenhag Okulu’nun güvenlikleştirme modelini, siyasal ve söylemsel 
(söz-söyleme eylemi) bir süreç olarak ifade etmiş oldukları anlaşılmaktadır.

Buzan ve Waever, terörizm gibi konuların güvenlikleştirilerek bir güven-
lik konusuna dönüştürülmesinin sorunları askerileştirerek, kronik hale gelme-
sine yol açtığını ileri sürmüşlerdir. Örneğin 11 Eylül saldırılarının güvenlik 
konusu haline getirilmesi, El Kaide’ye Bush yönetiminin uygulayacağı yasal 
veya politik bir davranıştan çok askeri bir saldırının gerekliliğini öne sürmesi 
gibi. Her iki kuramcı da, ABD yönetiminin 11 Eylül’den sonra oluşturduğu 
terörle savaş stratejisi, inşacı bir yaklaşım olarak yorumlamakta, ABD’nin te-
rörle savaş stratejisini yasal ya da meşru bir zemine dayandırmaya çalışarak, 
sistemdeki diğer devletleri de kolektif güvenlik çatısı altında toplamaya çalış-
tığını belirtmektedir.36

3. Yeni Küreselleşme Kavramı ve Türkiye Jeopolitiği

Küreselleşme; ekonomik, politik, sosyo-kültürel, coğrafi ve ekolojik ve 
teknolojik boyutlarda uluslararası ilişkilerin gelişmesi ve farklı toplumların 
beklentilerinin daha iyi tanınması konularını kapsayan bir kavramdır.  Bu ta-
nımdan anlaşılacağı üzere birden çok farklı alanı kapsayan küreselleşmede, 
bu alanların birinde oluşan olumsuzluk diğer alanları kaçınılmaz olarak etki-
lemektedir. 

Küreselleşmeyi daha iyi anlayabilmek için hem farklı yaklaşımlardan 
hem de tarihsel süreçteki değişimlerden bahsetmek gerekir. Nitekim tarihsel 
olarak küreselleşme üç dönemde ele alınabilir. Bunlar: 

İlişkiler/5/18, (2008): 108.
34 Bezen Balamir Coşkun, “Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme: Değişen Güvenlik Ortamı, 

Zorluklar, Fırsatlar ve Meydan Okumalar”, (der. Tayyar Arı), Postmodern Uluslararası 
İlişkiler Teorileri 2, (Bursa: Dora Yay., 2014), 181; Buzan, agm, 108.

35 Waever, agm, 152.
36 Atilla Sandıklı ve Bilgehan Emeklier, “Güvenlik Yaklaşımlarında Değişim ve Dönüşüm”, 

Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri, Editör: Atilla Sandıklı, 
(İstanbul: Bilgesam Yayınları, 2012), 51-54.
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1453 İstanbul’un fethi ile birlikte başlayan ve 1800’lü yılların sonuna 
kadar devam eden dönem küreselleşmenin birinci dönemidir. Osmanlı Devle-
ti’nin İstanbul’un fethi sonrasında, Batılı devletler yeni arayışlara girmişler ve 
böylece keşiflerle birlikte yeni Pazar ve topraklara yayılmaya başlamışlardır. 
Altın ve gümüş madeninin değerlenmesi ile birlikte, devletin asıl zenginliğinin 
altın ve gümüş gibi değerli madenlerde olduğu görüşünü savunan Merkantilist 
düşünce bu dönemde ortaya çıkmıştır.37 Bu dönemde gelişen teknoloji sonrası 
yeni keşifler yapılmış ve gelişen silah sanayi sonrasında da Batılılar toprak 
işgaline başlamıştır. Bu şekilde Batılılar askeri, siyasi ve ticari olarak kendi 
uluslarını güçlendirmişlerdir.38 

1870 Endüstri Devrimi ile başlayıp 1914 Birinci Dünya Savaşına kadar 
devam eden dönem küreselleşmenin ikinci dönemidir. Bu dönemde telgraf, te-
lefon, demiryolları, buharlı gemi gibi teknolojik gelişmeler sonrasında üretim, 
sermaye ve işgücü hızlanmış ve küresel seviyede yer değiştirmesi kolaylaş-
mıştır.39 Endüstri Devrimi ile birlikte yeni pazarlar bulmak, gerekli olan ham-
maddeyi sağlamak gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlarla birlikte rekabet 
artarak, kar oranları düşmeye başlamıştır. Sonuçta emperyalizm olgusu ortaya 
çıkmıştır. Bu sorunları aşabilmek için ekonomik olarak yayılma politikasının 
yanında Batı kültürü ve eğitimi de yaygınlaşarak kültür değişimi yaşanmıştır.40

Üçüncü dönemde ise, Batı pazarı ve kültürü tamamen yayılarak, ilk iki 
dönemin ortaya çıkardığı belirsizlik, kimlik bunalımı, bağımsız ülke sayısı-
nın artması, çatışmaların hızlanması sorunları ile karşı karşıya kalınmıştır.41 
Üçüncü dönem, 1945 İkinci Dünya Savaşı, 1989 Berlin Duvarı’nın yıkılması, 
SSCB’nin dağılması sonrası dönemlerde kendini göstermektedir. Elli yıl süren 
Soğuk Savaş döneminde küreselleşme hızını yavaşlatmıştır ve ABD tek süper 
güç haline gelmiştir. Bu dönemin önemli gelişmelerinden başlıcaları küresel 
pazarların, çok uluslu şirketlerin, bölgesel ve küresel kuruluşların, AB gibi 
bölgesel blokların, G20, IMF, WTO gibi seçilmiş dünya örgütlerinin ortaya 
çıkmasıdır.42

Küreselleşme ile ilgili, düşünürler tarafından farklı görüşler ileri sürül-
müştür. Bu görüşlerden en bilinenleri Anthony Giddens ve R. Robertson’un 
37 Bora Elçin, “Küreselleşmenin Tarihçesi”, 01.10.2016 tarihinde erişildi, http://www.

meritymm.com/wp-content/uploads/2013/05/kuresellesme.pdf, 7. 
38 Mücahit Coşkun, “Küreselleşme”, 01.10.2016 tarihinde erişildi, http://w3.gazi.edu.

tr/~cafoglu/kuresel.htm, 3. 
39  Elçin, age, 8.
40  Coşkun, agm, 3.
41  Coşkun, agm, 4.
42  Elçin, age, 9.
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görüşleridir. Anthony Giddens görüşünü zaman ve mekânsal boyutta açıkla-
maktadır. Bu görüşe göre küreselleşme zaman ve mekan olarak farklı uzaklıkta 
olan gelişmelerin yerel ölçekteki gelişmeleri şekillendirmesi ve dünya düze-
yinde ilişkilerin yoğunlaşmasından ibarettir.43  

Robertson ise küreselleşmeye tarihsel boyutlardan bakmıştır. Buna göre 
küreselleşmede tarihsel süreç 15. yy’dan itibaren beş aşamadan oluşur. Bun-
lar; 1400-1750 arası tarihleri kapsayan hümanizmin önemli olduğu “oluşum 
aşaması”, 1750-1875 dönemini kapsayan bütünleşme ve Avrupa dışındaki top-
lumların uluslararası toplumun bir parçası haline gelmeye başladığı “başlangıç 
aşaması”, 1875-1925 dönemini kapsayan Olimpiyat Oyunları, Nobel Ödülleri 
gibi küresel yarışmaların çıktığı, ulusal ve yerel kimliğin tartışılır hale geldiği 
“hâkimiyet için mücadele aşaması” ve 1960’lar sonrasını kapsayan karmaşık 
küresel olaylardan etkilenerek savaş karşıtlığı, çevrecilik, insan hakları ilgisi-
nin önemli derecede arttığı ve küreselleşmenin en üst düzeye çıktığı “belirsiz-
lik aşaması”dır.44 

Held ve McGrew tarafından yapılan ayrıma göre, küreselleşmeye yö-
nelik yapılan üç farklı ayrımdan bahsetmek mümkündür. Bunlar; radikalci-
ler (aşırı küreselleşmeciler), kuşkucular (radikal karşıtları) ve dönüşümcüler 
(küreselleşmeyi değişimin arkasındaki güç olarak tanımlayanlar)dır. Aşırı kü-
reselleşmeciler, daha önce gerçekleşen gelişmeler inkâr edilmeksizin güncel 
küreselleşme belirtilerini de tespit ederler.  Kuşkucu yaklaşımı benimseyenler 
küreselleşmenin var olduğunu, ancak küreselleşmenin hiçbir şeyin karakteris-
tik özelliğini değiştiremeyeceğini, sadece var olduğu alan ile sınırlı etkisinin 
olduğunu savunmuşlardır. Dönüşümcü yaklaşıma göre ise küreselleşmenin 
hem toplumu hem de düzeni tek başına yapılandırdığı savunulmuştur. Bu dü-
şünceye göre küreselleşme radikalleşerek ekonomik, politik ve sosyal alanlar-
da temel güç olduğu düşüncesi ağır basmaktadır.45 

Küreselleşme her ne kadar farklı boyut, düşünce, tarihsel gelişim ve farklı 
aktörleri içine alan bir bütünleşme olarak tanımlansa da özellikle son dönem-
de ekonomik krizler, siyasi istikrarsızlıklar, terör ve teknolojik gelişmeler gibi 
birçok nedenle olumsuzluklara yol açmıştır. Küreselleşmenin yol açtığı bu 
olumsuzluklardan başlıcalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:46 

43 Açıköğretim Kitabı, “Yeni Dünya Düzeni Arayışları: Küreselleşme”, 01.10.2016 tarihinde 
erişildi, http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/1269/unite04.pdf, 74.

44 Açıköğretim, agm, 76.
45 Duygu Dumanlı Kürkçü, “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşmeye Yönelik Yaklaşımlar”, 

TOJDAC/3/2, (2013): 5. 
46 TASAM, “Küreselleşmenin Boyutları ve Etkileri”, 05.10.2016 tarihinde erişildi, http://www.

tasam.org/tr-TR/Icerik/211/kuresellesmenin_boyutlari_ve_etkileri, 1-6.
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• Zengin ile yoksul arasındaki uçurumun artması, 

• Ekonomide devlet egemenliğinin azalması, 

• Ulus devletlerin karar alma süreçlerinin etkilenmesi, 

• Devlet dışı uluslararası örgütlerin daha etkin hale gelmesi, 

• Küresel terörün ortaya çıkması, 

• Toplumların yerel kimlikleri üzerinde baskı oluşturarak bölünme tehdidi 
doğurması, 

• Ekolojik düzenin bozulması, 

• Makineleşmeye bağlı olarak işsizliğin artması vb.  

Küreselleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar sonucunda “eskiye dönüş”ün 
mümkün olmaması nedeniyle küreselleşme yeniden tanımlanarak ve gelişerek 
varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bunun için uluslararası örgütlerin ye-
nilenmesi, yeni uluslararası kurumlar kurulması ve işlevi kalmayan örgüt veya 
kurumların tasfiye edilmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Küreselleşme kavramın-
daki bu yenilenmeye örnek olarak; IMF’nin devletlere mali yardım yapması 
dışında kendisini yenileyerek ekonomik krizleri önlemeye yönelik adımlar 
atması, BM’nin veto yetkisini elinde bulunduran devletler tarafından yöne-
tilmesi anlayışından vazgeçilmesi gerekliliği gösterilebilir.47 Küreselleşmenin 
olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılması ve daha işler hale getirilmesi için 
literatürde sunulan öneriler ve yapılan değişiklikler sonucu oluşan bu yeni 
kavramı yukarıda da açıkladığımız üç dönemi takip eden ve dördüncü dönem 
olarak adlandırabileceğimiz “yeni küreselleşme” olarak tanımlayabiliriz.

Küreselleşme ile ifade edilen dünya siyasal konjonktürünün yeniden ya-
pılanma içine girdiği uluslararası ortamda, dünya egemenliği için rekabet eden 
küresel güçlerin enerji kaynaklarını ele geçirmek ve enerji yolları ya da gü-
zergahları üzerinde denetim ve kontrol sağlamaya çalışmalarıdır. Bu nedenle 
“enerjinin olduğu yerde siyaset vardır” kuralının her zaman geçerli bir kural 
olduğuna bugün de tanık oluyoruz. Bir “ayaklanmalar yüzyılı” olarak adlan-
dırılan 21. yüzyılın bölgesel savaşların, etnik çatışmalar ve iç savaşların istik-
rarsızlıkların arttığı, kapitalist dünya ekonomisinin yeniden yapılanma süreci-
ne girdiği günümüzde, teknolojide yaşanan gelişmeler ve iletişim alanındaki 
yansımaları ile, sermayenin uluslararası alandaki dolaşımının hızlandığı, ulus 
devletlerin ekonomiye müdahale araçlarının giderek azaldığı “küreselleşen” 
bir dünyayı ifade etmekte olduğuna tanık oluyoruz.

47 Davut Ateş, “Ekonomik Kriz Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşmenin Geleceği”, Doğuş 
Üniversitesi Dergisi/12/1, (2011): 11.
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Dolayısıyla devletlerin dış politikalarını belirlemeleri bakımından, jeost-
ratejik analizler ve jeostratejik etmenlerin ulusal politikalarda ne denli önemli 
bir rol oynadığı ve bu rolün de giderek artmakta olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Eski çağlardan beri askeri ve politika teorisyenleri tarafından kullanılan 
“bir savaşta orduların girişecekleri hareketlerin ve operasyonların tasarlanma-
sı ve yönetilmesi”ni ifade eden strateji kavramı48 20. yüzyılın ilk yarısında 
sosyal bilimlerde de kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle nükleer silahların 
ortaya çıkmasıyla birlikte, derinlemesine hazırlanan planlardan oluşan strateji 
de, savaş meydanları dışında taraflar arasındaki mücadelenin bütün yönlerini 
kapsaması bakımından, global bir nitelik kazanmıştır.

Devletlerin ulusal güçlerini ve dış politika davranışlarını, ülkelerin coğra-
fi konumu ve fiziksel çevre ile açıklamaya çalışan bir yaklaşım olan jeopolitik 
yaklaşım kuramcıları, doğal sınırlara uluşma, önemli denizyollarından yarar-
lanma ve stratejik önem taşıyan kara parçalarını denetim altında tutma gibi 
kaygıların; ulusal politikaların belirlenmesindeki önemini göstermeye çalış-
mışlardır.49 Jeopolitik teriminin, kapsamının daha geniş olduğu söylenebilecek 
olan siyasal coğrafyadan farklı olarak, daha çok ülkeler arasındaki ilişkileri 
açıklamaya ve uygulamaya yönelik bir anlam taşıdığı görülmektedir. İletişim 
ve ulaşım olanaklarının artması ve teknik gelişmeler sonucunda günümüzde, 
devletlerin coğrafi konumlarının sınırlarını aşabiliyoruz olmaları nedeniyle 
jeopolitik faktörlerin ulusal politikalar açısından nispi önemlerinin azaldığını 
ileri süren bazı görüşler de bulunmaktadır.50

Küresel üstünlük mücadelesi, jeopolitik çıkarların stratejik yönetimi olan 
jeostratejiyi de kapsar. Jeostratejik oyuncular, mevcut jeopolitik durumu de-
ğiştirmek amacıyla sınırlarının ötesinde güç uygulama ya da etkide bulunma 
yeteneğine ve ulusal iradesine sahip olan devletlerdir. Bunlar jeopolitik olarak 
değişken olma potansiyeline ve/veya karakterine sahiptirler. Hangi sebeple 
olursa olsun bazı devletler, bölgesel egemenlik ya da küresel itibar peşinde 
koşmaktadırlar. Jeopolitik oyuncular ile, jeopolitik mihverlerin listesi ne sü-
rekli ne de sabit kalır. Çünkü zaman zaman bazı devletlerin çıkarılması ya da 
eklenmesi söz konusu olabilir.51 Giddens’a göre devletlerin jeopolitik kategori-
leştirilmesi, bunların “dünya politikasına” olan katılımlarına ve etkilerine bağlı 
olmalıdır.52

48  Sönmezoğlu, age, 295.
49  Sönmezoğlu, age, 180.
50  Sönmezoğlu, age, 180.
51  Zbigniev Brezezinski, Büyük Satranç Tahtası Amerika’nın Önceliği ve Bunun Jeostratejik 

Gerekleri, çev. E. Dikbaş ve E. Kocabıyık, (İstanbul: Sabah Kitapları,1998), 46.
52 Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, çev. Ersin Kuşdil, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2004).



468 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları

Orta Asya’nın bozkırlarından Balkanların dağlarına, ovalarına kadar uza-
nan geniş bir coğrafyanın tarihine adını yazdıran Türklerin, yüzyılların öte-
sinden ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden gelen Türkiye’nin Kafkaslar, 
Orta Asya, Hazar Bölgesi ve Balkanlarla çok sıkı tarihsel ve kültürel bağları 
bulunmaktadır. Bu bağlar günümüzde de, politikalar aracılığıyla ve ilişkiler 
bağlamında sürmektedir.

Nitekim Dugin, Avrasya’nın derinliklerinden gelen özgürlük, yayılma 
ve iktidar enerjisinin Türkiye jeopolitiğinin bir düzlemini oluşturduğunu dile 
getirmiş olup, ikinci düzlemi de Osmanlı jeopolitiğinin oluşturduğunu, İslam 
faktörü ve Türkler tarafından fethedilen toprakların grift etnik ve kültürel ya-
pısının devreye girdiğini belirtmiştir. Dugin, Osmanlının, imparatorluk kuran 
enerjileri ve sade fakat sert askeri etikleri sayesinde, farklı kitleleri tek bir je-
opolitik sistemde eritip kaynatmayı başardıklarını vurguladığı gibi, Magrip-
ten: Balkanlara ve Kafkaslara kadar büyük mekanlar üzerinde denetim kuran 
Türklerin kendileri de, fethettikleri medeniyetlere özgü jeopolitik eğilimleri 
tedricen benimsemiş olduklarının53 da altını çizmiştir. 

Türkiye, jeopolitik ve jeokültür levhalar üzerinde bulunan bir sınır ülke-
sidir. Şöyle ki; Batıdan Avrupa kültürü, kuzeyden Rus kültürü, doğudan Asya 
kültürü ve güneyden Arap ve Afrika kültürü ile sınırlıdır. Dolayısıyla Türkiye, 
aynı zamanda dünya kültürlerinin kesişme noktasında bulunur.54 İşte bu ne-
denle de Türkiye, coğrafyasının sağladığı jeopolitik avantajları iyi kullanabil-
melidir.

Soğuk Savaş sonrası dönemin ardından uluslararası sistemdeki radikal 
değişimler, dönüşüm ve kriz anları, bizleri kimi kez Soğuk Savaş döneminin 
en sıcak gelişmelerini dahi özlemle anacak noktaya sürüklemiştir. Soğuk Sa-
vaş sonrası dönemde Ortadoğu ve Doğu Akdeniz bölgeleri geçmişte olduğun-
dan farklı bir nitelikte, daha geniş kapsamlı ve kesif kriz noktalarına sahip 
olurken, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Güneydoğu Asya gibi Soğuk Savaş 
süresince “Zoraki sessizlik” yaşayan bölgeler 1990 sonrasında yeni kriz böl-
geleri olarak belirmişlerdir. Bu bölgelerin bizim açımızdan en önemli özelli-
ği, Türkiye’yi çevreleyen bir alan oluşturmasıdır. Dolayısıyla Türkiye’nin bu 
alanların birinde meydana gelebilecek bir değişikliğe tepkisiz kalması düşünü-
lemez. Türkiye’nin pasif bir konumda kalarak herhangi bir rolü üstlenmemesi, 
ne bu bölgeler nede Türkiye açısından mümkün gözükmektedir.55

53 Aleksandr Dugin, Rus Jeopolitiği Avrasyacı Yaklaşım, çev. Vügar İmanov, (İstanbul: Küre 
Yayınları, 2004), 14-15. 

54 Ramazan Özey, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Aktif Yayınevi, (İstanbul: Aktif Yayınevi, 
2002), 6.

55 Gamze Güngörmüş Kona (der), Uluslararası Çatışma Alanları ve Türkiye’nin Güvenliği, 
G.G. Kona (Giriş), (İstanbul: Okumuş Adam Yayınları, 2005), 11.
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Soğuk Savaşın sona ermesi ile uluslararası güvenlik alanında meydana 
gelen temel değişikliklerin simgesi olarak karşımıza çıkan, 11 Eylül 2001’de 
Pentagon ve Dünya Ticaret Merkezine yapılan saldırılar ise, Avrasya jeopo-
litiğini ve bölgedeki güçler arasındaki dengeyi bir kez daha değiştirmiş ve 
Türkiye’nin bölge politikası açısından olası yeni açılımları da beraberinde 
getirmiştir. Türkiye’nin bu yeni açılımları kullanabilmesi, olumlu bir etkile-
şime dönüştürebilmesi ise, bundan sonraki süreçte özellikle Türkiye-ABD, 
ABD-Rusya, Türkiye-ABD-Rusya ve Türkiye-ABD ilişkilerinin genel gidişa-
tına bağlı olarak belirlenecekti.56 Soğuk Savaş süresince bağlı olduğu bloğun 
önceliklerine göre sert ve yumuşak gücünü kullanan Türkiye, Soğuk Savaşın 
sona ermesi ile yumuşak gücünü kendi öncelikleri doğrultusunda kullanmaya 
fırsat bulmuş olacaktı.57

Bu kapsamda, 1992 yılında 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
“Türk dilinin konuşulduğu Cumhuriyetler ve Türkiye’ye komşu ülkeler olmak 
üzere gelişme yolundaki ülkelerin” yeniden yapılanmasına, kalkınmalarına 
yardımcı olmak ve bu ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve 
eğitim alanlarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere Dışişleri Ba-
kanlığı’na bağlı olarak kurulan Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbir-
liği Bakanlığı kurumu ile Türkiye’nin, dış politikası ile uyumlu, Orta Asya 
Cumhuriyetleri başta olmak üzere ilgilendiği bölgelerde yumuşak gücünü kul-
lanması, siyasi ve toplumsal alanda etkisini artırması amaçlanmıştır. Kurum 
1999’da Başbakanlığa bağlanarak 2001’de yürürlüğe giren kanun ile “Türk 
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) adım almıştır58*. Küresel ve 
bölgesel güçlerin, hegemonya mücadelesinin savaş alanı haline geldiği. Sov-
yetlerin dağıldığı dönemde, belirtilen güçler gerek etnik çatışmalar çıkartarak 
ya da destekleyerek, bölge üzerindeki etkinliklerini artırmaya çalışmışlardır. 
Örneğin; Dağlık Karabağ sorunu, Türkiye-Ermenistan meselesi, Gürcistan-A-

56 Esra Hatipoğlu, “Orta Asya’daki Son Gelişmeler ve Türkiye”, Uluslararası Çatışma Alanları 
ve Türkiye’nin Güvenliği, der: Gamze Güngörmüş Kona, (İstanbul: Okumuş Adam Yayınları, 
2005), 374.

57 Esra Hatipoğlu ve Çağrı Sağlam, Soğuk Savaş Sonrası Türk - Rus İlişkilerinde Kamu 
Diplomasisi Türkiye’nin Rusya’da Uyguladığı Kamu Diplomasisi, (Ankara: Bizim Akademi 
Yayınları, 2013), 87.

58 * Sovyetlerin dağılmasının hemen ardından, Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi 
Türk dış politikasının öncelikli amacı olmasına rağmen, bölge hakkında bilgi ve tecrübe 
eksikliği, gerçekçi, kapsamlı ve başarılı sonuç verebilecek politikalar üretememesine sebep 
olmuştur. Türkiye’nin bölgedeki imajını olumsuz etkileyen bu durum, öte yandan politika 
oluşum ve uygulama sürecine farklı aktörlerin (farklı bakanlıklar, hükümet dışı aktörler; 
TİKA, etnik ve iş dünyasına ait lobiler, aşırı milliyetçi gruplar vs.) katılımı ve bu aktörlerin 
farklı çıkarlarının uyumlu hale getirilememesi de önemli bir sorun olmuştu. Bkz; Esra 
Hatipoğlu, agm, (der): G.G. Kona, 374-375.
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bhazya, Gürcistan-Osetya, Çeçenistan-Osetya ve İran Azerbaycan’ı sorunla-
rı gibi. Doğalgaz ihtiyacını Rusya’dan karşılayan ve ikili anlaşmalar yoluy-
la ticari ilişkilerini geliştirmek durumunda olan Türkiye için, Orta Asya ve 
Kafkaslar tarihsel ve kültürel yakınlık nedeniyle büyük önem taşımaktadır: 
TİKA aracılığı ile Türkiye’nin bölgeye yönelik projeler ve ilişkiler geliştirme-
ye çalıştığı bilinmektedir. Ekonomik potansiyeli yüksek olan bu bölgede aynı 
zamanda cari potansiyeli yüksek olan ekonomiler faaliyet göstermektedirler.59

Bir milat oluşturan 11 Eylül 2001 saldırıları, aynı zamanda ABD’nin baş-
ka ülkeler üzerinde etkinlik kurmasının meşruiyet kaynağı haline gelmiştir. Bu 
olayın, ABD’nin Kafkasya politikalarında ve Rusya ile ilişkilerinde de belir-
leyici olacağı beklentisini ortaya çıkarmıştır. Terör saldırılarından sonra, ABD 
geniş bir savunma ve terör önleyici harekete girişmiş... ve daha önce başlamış 
olan NATO’nun eski Sovyet Cumhuriyetlerine doğru genişlemesi daha da so-
runsuz olarak devam etmiştir.60 Dünya genelinde Sovyet sisteminin dağılma-
sının yarattığı şaşkınlık ve hızlı gelişmelerden sonra yaşanan 11 Eylül şoku, 
Türkiye açısından da birçok tartışmayı gündeme taşıdığı gibi, Türkiye nerede 
durmalı sorularını da beraberinde getirmiştir. 

“Türkiye öyle bir yerde bulunuyor ki, kendi sınırları içerisinde tutulabil-
mesinin çok zor olduğunu” ifade eden Davutoğlu, tartışılan konulara ilişkin 
görüşlerini şöyle dile getirmiştir: “Bir resim var, Türkiye şu anda şurada dur-
malı, deyip o resme göre analiz yaptığınız zaman, pozitif derinliği yakalaya-
mazsınız. Türkiye herhangi bir ulus-devlet değildir. Yani, 20. yüzyılda doğmuş 
birçok ulus-devlet vardır; bir kısmı dış iradeyle oluşmuş olan Kuveyt, Katar, 
Dubai vb. ya da Latin Amerika’da başka şartlarda ortaya çıkan ulus-devletler 
gibi. Türkiye bu türden ortaya çıkan ulus-devletler formülasyonu ile kıyas edi-
lemez. Türkiye’nin stratejik bir derinliği vardır. Yani, öyle bir yerde bulunuyor 
ki, kendi sınırları içerisinde tutulabilmesi çok zor... Balkanlardan Kafkaslara 
kadar uzanan bir derinliği var... Ve bu derinlik61* Türkiye’yi zorluyor... Derin-
lik hem büyük bir avantaj hem de büyük bir risk getiriyor... Denizler açısından 
da bir derinlik var... Türkiye, bulunduğu coğrafyaya hapsedilebilecek bir ko-
numa sahip değildir”.62 Aynı zamanda yüzyıllara dayanan bir tarihi geçmişten 
59 Nadire Filiz İrge, Sovyetlerden Rusya Federasyonu’na (Balkanlar-Orta Asya-Kafkaslar) 

Kapitalist Kuşatma, (İstanbul: IQ Yayınları, 2006), 313-314.
60 Alâeddin Yalçınkaya, Kafkasya’da Siyasi Gelişmeler Etnik Düğümden Kültürel Kördüğüme, 

(Ankara: Lalezar Kitabevi, 2006), 344-346.

61 * Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmalar (Teoriden Pratiğe) adlı kitabında da Ahmet 
Davutoğlu “Türkiye’nin bir periferi değil, merkez olacak özelliklere sahip ve bunu sağlayacak 
stratejik derinliğe sahip” bir ulus-devlet olduğunu ifade eder. bkz; Küre Yayınları, İstanbul: 
2011, s.93.

62 Ahmet Davutoğlu, Küresel Bunalım 11 Eylül Konuşmaları, (İstanbul: Küre Yayınları, 2014), 
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gelen kültürel kodlar da, bir başka boyutu oluşturduğu gibi, Türkiye’nin yuka-
rıda ifade edildiği üzere mekansal konumunu da desteklemektedir. 

İkiz Kulelere yapılan 11 Eylül saldırısı aynı zamanda Washington’un as-
keri operasyonlarının yolunu açarak, altın tepsi içinde Batı kapitalizmine yeni 
olanaklar sunuyordu. ABD ve AB için petrol ve doğalgaz kaynaklarına ve ge-
çiş yollarına egemen olmak, geniş Ortadoğu ve Asya’ya egemen olmak, “sür-
dürülebilir üstünlükler kuramı” açısından bir zorunluluktu. Bu nedenle böl-
gedeki 22 ülkenin rejimlerini ve sınırlarını değiştirerek denetim altına almak; 
Çin, Hindistan ve Rusya’nın önünü kesmenin en önemli koşulu”63 olacaktı. 11 
Eylül güvenlik politikaları ve stratejileri çok fazla şeyi değiştirdi. Herşeyden 
önce temel tehdit artık terör olarak tanımlanmaya başladı. Bir diğer önemli 
strateji değişikliği de Önleyici Savaş Doktrini olarak adlandırılan yeni güven-
lik stratejisi oldu. Böylelikle devletlerin güvenlik siyaseti artan oranlarda gele-
ceği kontrol etme kapasitesi etrafında şekillenmeye başlıyordu.64* İşte ardında 
yatan nedenlerle birlikte küresel güçlerin bölgeyi işgal projeleri, diğer taraftan 
enerji ve doğalgaz kaynakları ile önemi giderek artan su kaynaklarının en stra-
tejik ürün haline geleceği düşünüldüğünde, Türkiye’nin stratejik konumu ve 
jeopolitik konumunun taşıdığı önem çok açık ortadadır. 

Kıbrıs, Türkiye’nin milli menfaatleri ve uluslararası antlaşmaların ken-
disine yüklediği sorumluluklar açısından hiçbir zaman ilgisinin azalmama-
sı gereken konuların başındadır. Türkiye’nin güvenliği açısından Kıbrıs’ın 
taşıdığı stratejik rolün önemi ortadadır. Yeni güvenlik algılamaları çerçeve-
sinde Türkiye, çok boyutlu, çok yönlü, öngörülmesi güç ve sınır tanımayan 
asimetrik tehdit ve risklerin yaşandığı, istikrarsız bölgelerin merkezinde yer 
almaktadır.65  Her geçen gün Türkiye, Soğuk Savaş sonrası sürecin egemenlik, 
paylaşım, bağımlılık ve çekişme ortamının içine çekilmektedir. Çevresinde ya-
şananlar (parçalanmalar, işgaller, vb.) ve karşılaştığı ekonomi-politik sorunlar, 
Türkiye’nin giderek geleceğini bekleyen tehlikeleri yaratmaktadır. Oysa sahip 
olduğu coğrafi jeopolitik değeri Türkiye’yi merkez konumuna taşımaktadır.66 

178-179.
63 Erol Manisalı, Batı’nın Yeni Türkiye Politikası, (İstanbul: Cumhuriyet Kitapları, 2009), 35-36.

64 * Küresel Güvenlik Kompleksi kitabından hareketle güvenlik konusunda ulusal ve uluslararası 
ölçekte yapan değişimler üzerine Asım Öz’ün 26.6.2013 tarihinde Evren Balta Paker ile 
Dünya Bülteni Haber Portalı için yaptığı röportajda yeni güvenlik algısının aynı zamanda 
iç-dış algısını da muğlaklaştırmış olduğu dile getirilmiştir: Asım Öz, “Yeni Güvenlik Algısı 
İç-Dış Ayrımını Muğlaklaştırdı”, Dünya Bülteni,  01.10.2016 tarihinde erişildi, http://www.
dunyabulteni.net/haber/215831/yeni-guvenlik-algisi-ic-dis-ayrimini-muglak.

65 Atilla Sandıklı (edt), Türkiye’nin Vizyonu Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (İstanbul: 
BİLGESAM Yayınları, 2008), 25-26.

66 Yaşar Hacısalihoğlu, “Orta Asya’da Son Gelişmeler ve Türkiye”, Uluslararası Çatışma 
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Dolayısıyla bütün bunlar, bu yeni dönemin niteliğinin anlaşılmasını zorunlu 
kıldığı gibi, taşıdığı tehlikeleri ve risklerin de önemini ortaya koymaktadır.

Ayrıca, tüm hatların geçtiği bölgelerdeki toplumsal ve ekonomik istikrar, 
enerji konusunda kaynak ülkeler ile tüketim ülkeleri arasındaki bağın kalıcı ve 
sürdürülebilirliği için, taraflar arasındaki ilişkilerin barışçıl düzenlemeler için-
de gelişmesini gerekli kılmaktadır. Bu aynı zamanda kaçınılmaz bir gereklilik-
tir. Avrupa, Orta Doğu ve Karadeniz - Hazar bölgelerindeki ülkeler kümesinin, 
kesişen alanında yer alan Türkiye’nin tercihleri, söz konusu gelişmeler bakı-
mından önemli bir belirleyici durumundadır. Hatırlatmak gerekir ki, sadece 
ülkelerin değil, halkların tercihleri de konjonktürün değişkenleri arasındadır.67 
“11 Eylül saldırısı ve ardından gelişen güvenlik odaklı politikalarla yıpranan 
ABD, her şeyi kendi usulünce, dilediği gibi yönlendirebileceğini zannederken 
şöyle hatalı bir varsayımla hareket ediyor:” Mal buradaysa parasını verir alırım, 
alamazsam askerimi yollar alırım, onunla da alamazsam benim yerime alacak 
birini ayarlarım”. Sanayi toplumu ile başlayan bir uygarlık, avcılık-toplayıcı-
lıktan beri var olan bir başka uygarlığın genlerine nüfuz edemiyor. ABD dünya 
tarihine öylesine ortalarda bir yerlerde dâhil oluyor ki, başlangıcını bilmiyor. 
Bir ormanın içine doğanlar, bir ağacın nasıl yeşerdiğini, nasıl dallandığını fark 
edemiyor. Her şeyi hep orman zannediyor”.68 Buradan yola çıkarak 21. yüz-
yılın sadece Türkiye için değil, tüm dünya için çok çetin geçeceği yorumunu 
yapabiliriz. Aynı zamanda iletişim, ulaşım ve bilişim teknolojilerindeki hızlı 
gelişmelerin uluslararası sosyo-ekonomik gelişmelere yansımalarını da buna 
ilave etmemiz gerekmektedir. Doğal kaynakların dengesiz dağılımının, nüfus 
artış hızı, işsizlik, enerji kaynakları meselesi gibi bir dizi önemli sorunla birlik-
te, ulus-devlet yapılanmaları ve küresel emperyal güçler arasındaki mücadele 
de içinde bulunduğumuz yüzyılın ne derece zorlu geçeceğinin vurgulamamız 
gereken önemli kanıtlarıdır.

3.a. Yeni Güvenlik Stratejileri ve Yeni Küreselleşmenin Uluslararası 
Politik Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi

Küreselleşmede dördüncü dönem olarak tanımlayacağımız “yeni küre-
selleşme” döneminin aslında 11 Eylül 2001’de gerçekleşen saldırı ile başladı-
ğını söylemek yanlış olmaz. Çünkü 2000’lerin başlarında küreselleşme, kendi 
yanlışları ile birlikte kendisinin doğurduğu olumsuzluklar sonucunda küresel 
düzeyde çıkacak terör, ekonomik kriz, bölgesel ekonomik krizler, mülteci kriz-

Alanları ve Türkiye’nin Güvenliği, der: Gamze Güngörmüş Kona, (İstanbul: Okumuş Adam 
Yayınları, 2005), 331.

67 Beril Dedeoğlu, Değişen Dünyada Yeni Dengeler, (İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 
2008), 21-22.

68 Deniz Ülke Arıboğan, Büyük Resmi Görmek, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2013), 64-65.
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leri ve savaşlara neden olacağı kendisini göstermeye başlamıştı. 

11 Eylül sadece ABD değil küreselleşmenin tamamına karşı yapılan bir 
saldırıdır. Bu saldırı ile birlikte küreselleşme karşıtlığı kendisini en üst düzey-
de göstermiştir. Daha önceki dönemlerde küreselleşmenin en önemli etkenle-
rinden birisi olan teknoloji ve haberleşmede sağlanan gelişmeler, teröristlerin 
elinde yıkıcı bir silaha dönüşmüştür. Bu saldırı ile birlikte, saldırıyı gerçekleş-
tirenlerin Müslüman olması yerel anlamda bireyleri kaygılandırmış ve Hun-
tington’un bahsettiği dinler çatışması riskinin doğmasına neden olmuştur. Bu 
dönemde ABD Başkanı Busch’un “teröre karşı haçlı seferi” ifadesi küresel 
barış açısından en talihsiz söylemlerden birisi olmuştur.69 

Nitekim küreselleşme uzmanı Jeremy Rifkin, 10. Ulusal Kalite Konse-
yi’nde yaptığı konuşmada 11 Eylül Saldırıları ile yanlış seyreden küreselleş-
menin çöktüğünü belirterek, dünyaya tepeden aşağıya dayatılan küreselleşme-
nin yanlış olduğunun ortaya çıktığını söylemiştir.70

Enerji hakimiyeti için enerji savaşları diyebileceğimiz Körfez Savaşı son-
rası Orta Doğu’da baş gösteren ve gittikçe genişleyen terör sorunu da aslında 
eski ve dayatmacı küreselleşme anlayışının çöktüğünün bir diğer göstergesidir. 
2008 yılında oluşan Küresel Ekonomik Kriz sonrası ekonomik açıdan küre-
selleşmenin bir diğer olumsuz sonuçlarından birisidir. Son dönemde, Suriye 
ile birlikte ortaya çıkan ve küresel olarak çıkmaza giren mülteci krizinin, artık 
küreselleşmenin çöktüğünün en son kanıtı olduğunu söyleyebiliriz. 

Çünkü, ABD Başkanı Barack Obama son kez katıldığı New York’ta 
2016’da düzenlenen BM Genel Kurulu genel görüşmelerinde, Soğuk Savaş’ın 
sona ermesinden sonra küresel bütünleşmenin önemine değinerek, küresel bü-
tünleşmenin agresif milliyetçilik, zalim popularizm, aşırıcılık sorunlarını bera-
berinde getirdiği vurgusunu yapmıştır. Ayrıca Obama, demokrasi için sermaye 
ve karar vericiler yerine müdahalenin tabandan gelmesi gerektiğini ve küresel 
bütünleşmeyi tamamen reddetmenin bir çözüm olamayacağını belirtmiştir.71 
Bu açıklamalar, küreselleşmenin çöküşünü ve küreselleşmenin yeniden tanım-
lanarak işler hale getirilmesi gerektiğinin itirafı niteliğindedir.

69 Serhat Güvenç, “11 Eylül Sonrasında Dünya: Ulus Devlet, Küreselleşme ve Terörizm”, 
Görüş/49,(2001):9-10.

70 HÜRRİYET Web, 15 Kasım 2001, “Yanlış Küreselleşme 11 Eylül’le Çöktü”, 
05.10.2016 tarihinde erişildi, http://www.hurriyet.com.tr/yanlis-kuresellesme-11-eylulle-
coktu-38280799. 

71 NTV Web, 20 Eylül 2016, “Obama, BM Genel Kurulu’nda Son Kez Konuşma Yaptı”, 
05.10.2016 tarihinde erişildi, http://www.ntv.com.tr/dunya/obama-bm-genel-kurulunda-son-
kezkonusma-yapti,E5vu_ci_TkyyKc-br9d5jA.
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Yeniden tanımlanacak ve yeniden kuralları düzenlenecek bir küreselleş-
menin başarılı olabilmesi için küresel yönetişimin başarılı olması gerekmek-
tedir. Küresel yönetişim, temelde devletlerin ulusal yetkilerini uluslararası ku-
rumlara veya örgütlere devretmesi olarak tanımlanabilir. Yerel veya bölgesel 
olarak yapılan bir düzenlemenin başarılı olabilmesi için uluslararası siyasi, 
ekonomik ve sosyal şartların da hesaba katılması zorunludur.72 Bu nedenle kü-
resel yönetişimin gerçekleşebilmesi için sadece ekonomik değil, sosyal ve si-
yasi alanlarda da küreselleşmenin gerçekleşmesi temel taşlardan birisidir. Bazı 
akademisyenlere göre ulus devletlerin yetki devirleri, elinde kalan diğer yet-
kileri de zayıflattığından, bu dengesizliği önlemek için küresel düzeyde sosyal 
sorumluluğa vurgu yapılmalıdır.73  

Ayrıca yükselen orta ölçekli güçlerin, küresel yönetişimin başarılı olması 
açısından göz ardı edilmemesi gereken bir diğer konu olduğu ve buradan ha-
reketle küresel yönetişimin her alanında sadece büyük güçlerin veya ülkelerin 
yer almadığı, bunun yanında bölgesel etkiye sahip yükselen orta ölçekli güçle-
rin de var olduğu tartışılmaz bir gerçektir.74  

Küreselleşme süreci, politika ile ekonomi arasındaki bu etkileşimin kaçı-
nılmaz olarak hızlanmasını sağlamıştır. Yeni küreselleşmenin ve yeni güvenlik 
stratejilerinin daha iyi anlaşılabilmesi açısından önemli olan bilim dallarından 
Uluslararası Politik Ekonomi (UPE)’yi kısaca, ekonomi ve politikanın ulusla-
rarası ilişkiler çerçevesinde birbiri ile etkileşimini inceleyen bilim dalı olarak 
tanımlayabiliriz. UPE’nin hem ulusal hem de uluslararası alanda kapsamının 
genişliği göz önüne alındığında, inceleme konularının çok çeşitli olduğu açıkça 
görülmektedir. Ekonomi ve politika kesişmesine üç farklı yaklaşımla bakmak 
mümkündür. Bunlardan Realist yaklaşıma göre ulus devletten daha yüksek bir 
güç yoktur.75 Liberal yaklaşıma göre birey ön plandadır ve devletler piyasanın 
olabildiğince serbestleşmesini sağlamalıdır. Son olarak ise Marksistlere göre 
yöneticiler kendi çıkarlarını düşündüklerinden kapitalist toplumlar kendi yı-
kımlarının sebebi olmuşlardır.76 
72 Arzu AL, “Küresel Ekonomik Yönetişimin Geleceği: Avro Krizi-AB-IMF Etkileşimi”, 

Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler: 70. Yılında BM, (edt.) Emel Parlar Dal, Gonca 
Oğuz Gök, Tolga Sakman, (İstanbul: Tasam Yay., 2016), 448.

73 Dani Rodrik, “Küresel Yönetişim Mümkün Müdür? Gerekli Midir?”, (çev.) Yusuf Uslu, 21. 
Yüzyılda Sosyal Bilimler/1, (2012): 24-25.

74 Al, agm, 449.
75 M.G. Roskin and N.O. Berry, Uluslar arası İlişkiler: Uİ’nin Yeni Dünyası, (çev.) Özlem 

Şimşek, (Ankara: Adres Yay., 2015), 48-50; Atilla Sandıklı, “Uluslararası Ekonomi Politik”, 
01.10.2016 tarihinde erişildi, http://www.bilgesam.org/incele/255/-uluslararasi-
ekonomi-politik/#.WADyMyQhn2Z, 4.

76 Arzu Al, “Politika-Ekonomi Kesişmesi: Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası Politik 
Ekonomi”, İGÜSBD/2/1, (2015): 147-152.



475Change in State Nature: Boundaries of Security

Küreselleşmenin doğurduğu işsizlik, yoksulluk, güvensizlik ve belirsizlik 
ortamı ulus devlet anlayışının güçlenmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda 
aşırı milliyetçilik anlayışı gelişmiştir.77 Bir devletin politik ekonomi sistemine 
baktığımızda çok karmaşık ve bir o kadar da önemli olduğunu görürüz. İşte bu 
sistemde ortaya çıkan bir değişiklik de kaçınılmaz olarak hem birey, piyasa, 
sınıf, ulus hem de bölge ve dünya düzeylerinde gerilimi arttırmakta ve zorla-
malara neden olmaktadır. Son yirmi yıl göz önüne alındığında, bu durumun 
en önemli sonucu da dünya nüfusunun yarısının politik ekonomi sistemindeki 
değişimin olumsuz etkilerini yaşıyor olmasıdır.78 Gerçekten de küreselleşme 
ile birilikte uluslar kendilerini sadece askeri alanda değil, kültürel, ekonomik, 
politik olmak üzere birçok alanda güvende hissetmek istemişlerdir. Zira bir 
alandaki olumsuzluk diğer alanları kaçınılmaz olarak etkiler hale gelmiştir. 

Aslında küreselleşmeye rağmen, devletler hiçbir zaman kendi güvenlik 
ve politika alanlarından vazgeçmemişlerdir. Buna örnek olarak Yunanistan 
krizinde diğer birlik ülkelerinin Yunanistan’ın hatasının bedelini kendilerinin 
ödemesine karşı çıkarak mali yardıma karşı çıkmalarını gösterebiliriz. 

Küreselleşmenin tek boyutlu değil de çok boyutlu ve çok aktörlü olması, 
onun UPE’nin inceleme alanına girmesine neden olmuştur. Ulusal ekonomik 
krizler ile birlikte devletler kendi içine kapanmaya başlamışlardır. Ekonomik, 
politik, kültürel, ekolojik, teknolojik boyutları içine alan küreselleşme sonu-
cunda bir boyuttaki sorun diğer boyutları kaçınılmaz olarak etkilemektedir. 

Küresel boyuttaki herhangi bir kriz, ulusların güvenlik ihtiyacı çıkmazına 
yol açmaktadır. Ulusun kendi içinde oluşmasa bile, dışarıda oluşan ekonomik 
kriz nedeniyle zayıflayan ulus kendisini korumak için yeterli tepkiyi vereme-
yebilir. 11 Eylül olayı ile küresel güvenlik sorununu sadece ulusların yarat-
madığı ve bu sorunları devletlerin kendi başlarına önleyemeyeceği, küresel 
güvenliğin boyutlarının çok çeşitli olduğu açıkça anlaşılmıştır.79 

Ulus devletlerin artık sadece askeri alanda güvenliğin sağlanamayacağı-
nı anlamaları ile ulusal güvenliğin yerine daha geniş bir kavram olan küresel 
güvenlik anlayışı hâkim olmaya başlamıştır. Küreselleşmenin sonucunda or-
taya çıkan olumsuzluklar nedeni ile oluşan küresel güvenlik sorununun önüne 
geçebilmek, ancak küreselleşmeye yeni bir bakış açısı ve yeni küreselleşme 

77 Caner Sancaktar, “Balkanlar’da Aşırı Milliyetçilik – 1: Aşırı Milliyetçiliğin Tanımı ve 
Nedenleri”, 01.10.21016 tarihinde erişildi, http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/1319/
balkanlarda_asiri_milliyetcilik_-_1_asiri_milliyetciligin_tanimi_ve_nedenleri. 

78 D.N. Balaam and B. Dillman, “Yerini Alma: Yükselen Güçler”, (çev.) Nasuh Uslu, 
Uluslararası Ekonomi Politiğe Giriş, (Ankara: Adres Yay., 2015), 428-429.

79  Ateş, agm, 8-9.
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kavramı ile mümkündür. Bunun için güçlü sermayenin tabanın sözünü dinle-
mesi, devletlerin birlikte hareket etmesi ve ırk ve din temelli aşırıcılığa engel 
olunması gerekmektedir.80 

Sonuç

Askeri nitelikli güvenlik kavramının Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle 
birlikte siyasi, ekonomik, sosyal ve çevresel konuları da içeren çok boyutlu 
güvenlik kavramına geçilmiştir. Sovyetlerin dağılmasından önce tehdit olarak 
nitelendirilen konular artık risk kavramı içine alınmaya başlanmıştır. Bununla 
beraber bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin de, bu yeni dö-
nemin risk ve tehditlerini kaçınılmaz olarak tetiklediğini belirtmemiz gerekir. 

Giderek tırmanan terörün kontrol edilemez hale gelmesi ve daha önce 
yönlendirilen ve yönetilen terörün, ABD çıkarlarını vurmaya başlaması ile 
birlikte, bundan böyle tehdit kavramı içerisine alındığını görüyoruz. Örneğin 
11 Eylül saldırıları, terörün risk kavramından tehdit kavramına dönüşmesine 
ilişkin bir nitelik kazandığını ortaya koymaktadır.

Yönetimlerin sahip olduğu olanakların, devletlerin karşılaşacağı risk ve 
tehditlerin belirlenmesinde çok önemli rol oynadığı açıktır. Ülkelerin jeost-
ratejik karakteri ve önemi, bölgesel güç olup olmaması, sahip olduğu doğal 
kaynaklar ya da bunların geçiş güzergâhları üzerinde bulunup bulunmaması 
(enerji, doğalgaz, su kaynakları) vb. özellikler, ülkelerin karşılaşacağı risk ve 
tehditleri de ortaya koymaktadır.  

Günümüzde küresel bir güç olma isteği ile hareket eden ABD’nin dünya-
daki hegemonik gücü aslında askeri gücünün büyüklüğünden ileri gelmektedir. 
Dolayısıyla bu güç ona dünya ölçeğinde bir politika uygulaması için yardımcı 
olmaktadır. ABD “ya benim dediğimi yapacaksın ya da ben zorla yaptırırım” 
demektedir. Kapitalizmin küresel egemenliğini kurmaya çalışan dünya pazar-
larını, finans piyasalarını etkileyerek dünyayı tek bir pazar haline getirmek is-
teyen ABD, küresel meşruiyet açığını üstün askeri teknolojisi ile kapatmaya 
çalışmaktadır. 

Soğuk Savaş sonrası çift kutuplu ideolojik yapılanmanın bozulmasıyla 
ideolojik yaklaşımla oluşturulan ulusal güvenlik kavramı ve stratejisi terk edi-
lerek, uluslararası birçok kurum tarafından yeniden yorumlanmıştır. Kopenhag 
Kriterleri’ne göre beş sektör altında toplanan güvenlik; askeri, ekonomik, sos-
yal, siyasal, çevresel güvenlik şeklinde tanımlanmıştır. Böylece küresel eko-
nomik sistemin çıkarlarına uygun olacak biçimde tanımlanan yeni güvenlik 

80 Fikret Şenses, “Neoliberal Küreselleşme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?”, ERC 
Working Paper in Economic, (2004): 24.
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yaklaşımı kapsam ve içerik yönünden genişlemiş olup, ulusal güvenlik konusu 
da uluslararası ilişkilerde başlı başına bir alan haline gelmiştir. Bununla birlik-
te küreselleşmeye bağlı olarak devletler arasında karşılıklı etkileşimi arttırdığı 
için güvenlik alanları daha kırılgan hale gelmiştir. Dolayısıyla ulusal güvenlik 
meselesinin yeni ulusal güvenlik politikalarına göre ele alınarak oluşturulması 
zorunluluğunu da ortaya çıkarmıştır.   

Artık küresel düzeyde gerçekleşen ve giderek daha kapsamlı ve karmaşık 
bir yapı halini alan olaylara tek boyuttan bakılamayacağı, küresel güvenliğe 
karşı olan tehditlere de geliştirilen stratejilerin tek boyutlu bir önlemle gelişti-
rilemeyeceği bir gerçektir. Bu anlamda hem küresel güvenlik hem de yeni gü-
venlik stratejilerinin başarıya ulaşabilmesi, gelişen veya gelişebilecek olaylara 
UPE penceresinden bakılmasını zorunlu hale getirmektedir. Zira UPE bilim 
dalına göre hem ulusal hem de uluslararası alanda ekonomik, askeri, sosyal, 
politik bir olaya bunların birbiri ile karşılıklı bağımlılık ilkesi ışığında bir bü-
tün halinde değerlendirilmesi gerekliliği artık kabul edilmiştir.  

Devletin doğasındaki gelişim ve geleneksel güvenlik anlayışının kırılma-
sı ile önümüzdeki yıllarda hem küresel hem de bölgesel meydan okumalar 
karşısında devletin nasıl tepki vereceği konusu son derece temel bir mesele 
haline gelmiştir.
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